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Medens jeg i Aarene 1866 til 1871 var Amtmand paa Bornholm, blev min Opmærksomhed 

henledet paa nogle uanselige Oldtidsgrave, de saakaldte Brandpletter. Da et Par spredte Gravninger 

gave et lønnende Udbytte, bleve Undersøgelser satte i Værk i større Omfang, og i 186~l kunde jeg 

allerede samle en betydelig Række af Erfaringer i en Afhandling "Om de bornholmske Brandpletter", 

der blev trykt i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed for 1870. Undersøgelserne fortsattes fremdeles 

og udstraktes efterhaanden over den hele ældre Jernald1tr, hvorefter jeg i Aarbøgerne for 1872 med

delte Resultaterne i en Afhandling om "Den ældre Jernalders Begravelser paa Bornholm". Et Uddrag 

- af disse Afhandlinger blev givet i Trykken i 1873 som "Undersøgelser angaaende den ældre Jernalder 

.paa Bornholm". Imidlertid havde jeg i 1871 forladt Øen for at overtage min nuværende Embedsstilling 

som Amtmand i Sorø; men den Interesse, som var vakt hos mig med Hensyn til Bornholms Oldtids

forhold, førte mig i mine Ferier atter og atter tilbage til Øen, hvorhos jeg i Lærer Jørgensen i 

Jbsker havde erholdt en Medarbejder, der baade kunde forberede kommende Undersøgelser og sel> 

foretage saadanne med fuld videnskabelig Nøjagtighed og Omsigt. Under disse Omstændigheder og 

idet tilfældige Fund tillige bragte Mellemjernalderens og den yngre Jernalders Grave indenfor vort 

Omraade, kunde jeg i Aarbøgerne for 1878 offentliggjøre adskillige "Nyere Undersøgelser angaaendc 

Jernalderen paa Bornholm" og endvidere i Aarbøgeme for 1885 en Hække af "Yderligere Under

søgelser angaaende Bornholms Oldtid". 

Der kunde ganske vist opnaas endnu flere Oplysninger ved fremdeles som hidtil at fort-· 

sætte Undersøgelserne; men efter 18 Aars Gravninger vil vel dog det Meste og Væsentligste være 

erfaret, som ad denne Vej kan bringes i Erfaring, og det turde derfor være passende nu at afslutte 

Arbejdet med en Sammenstilling af samtlige derved vundne R~sultater og overhovedet af Alt, hvad 

der for Tiden vides om Øens Oldtidsforhold. 

Idet jeg da hermed tager Afsked fra et Arbejde, som i en lang Aarrække har været Pn 

kjær Beskjæftigelse for min Fritid, har jeg endnu kun at bringe en Tak til de Mange, uden hvis 

Bistand det ikke havde været muligt at gjennemføre Værket. Særligt takker jeg de m1væremle og 

forhenværende Embedsmænd i det oldnordiske Museum for den Imødekommen, hvormed cle have 

stillet saavel Samlinger og Protokoller som ogsaa deres egtm Ti<l og Arbejdskraft. til rnin Haadiglied. 



IV 

"" Jeg takker de mange Gaardejere paa Bornholm, som velvilligen have tilladt mig at forstyrre Driften 

paa deres Marker eller Plantningerne i deres Skove, og som saa ofte gjæstfrit have modtaget mig i 

deres Hjem; jeg takker de mange andre Mænd paa Bornholm, som ved at tilvejebringe Oplysninger 

af allehaande Art have ydet mig Bistand; og fremfor Alle takker jeg Lærer Jørgensen, hvis ihærdige 

og trofaste Medhjælp det væsentlig skyldes, at Undersøgelserne have kunnet fremmes og fortsættes, 

som sket er. Jeg beder Alle, som venlig have støttet mig i mine Bestræbelser, herved at modtage 

min hjertelige Tak. 

Sorø, den 10de Oktober 1886. 

E. Vedel. 

SarntligP vPd dP heromhandlede UndersøgelsPr fremkomne Oldsager ere indst>nclte til det Kongelige Museum 

for de nordiske Oldsager i Kjøbenhavn. 

Om den mærkelige August 1886 opdagede Grav p 1 ad s ved Lous g a ard i Øste ri ars Sogn ville nogle 

Meddelelser findes tilføjede i Tillæg XV Side 413 -18. 
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FORTEGNELSE OVER AFBILDNINGERNE. 

Den kolorerede Tavle. 

F'ig. l. Guldberlok fra Brandplet 86 ved Kannikegaard (jfr. Fig. 156). 
2. Do. fra Brandplet 9 ved Pilegaard (jfr. Fig. 155). 
3. Guldhalsbaand fra Brandplet 11 ved Pilegaard (jfr. Fig. 1~i4). 
4. Mosaikperle med Drueklase fra ubrændt Grav 183 ved Kannikegaani (.jfr. Fig. ::2S7). 
5. Mosaikperle med dambrædtfonnet Mønster fra samme Grav. 
fi. Emailleret Broncefibula fra Bukkegaard (jfr. Fig. 803). 

~:} Sølvfibulaer med Forgyldning og Nie!Jo fra Møllebakken ved Gudhjem (jfr. Fig. :-l2B~ 24 ). 

U. Broncefibula med Forgyldning og slebne Granater l'rct Bækkegaard !JO (jfr. Fig. 327). 

Indsatte i Texten. 

Paa Titelbladet. Broncefibula i Skikkelse af et Krybdyr fra Lousgaard 10 (jfr. Fig. 404). 
Fig. l-2. Side 11. Flintkile og Smalmejse! af Flint. Ikke fra Bornholm (Worsaae Fig. fi og ::l:2). 

:3. 11. Hulmejsel af Flint fra en Gravkiste syd for Snogcbæk. 

41 \J. 

4-7. 11. Spydspids, Dolk og Pilspidser af Flint. Ikke fra Bornholm (Worsaac Fig. ~>1·, 7):l, 
71 og 73). 

8. 11. Øxehammer af Grnnsten. Ikke fra Bornholm (Worsaae Fig. 37). 
9. 11. Baadforrnet Øxeharnmer af Porfyr(?) fra en Gravkiste ved Munkcgaard Aaker. 

10. 11. Sav af Flint. Ikke fra Bornholm (Worsaac Fig. 58). 
11. 11. Hængesmykke af Skifer. Ikke fra Bornholm (Aarb. 1881 Side 340). 
12. 11. Øxeformct Ravperle. Ikke fra Bornholm (Worsaae Fig. !li). 

Fig. 13. 
14-15. 
16-17. 
18-HJ. 

Side23. Grundrids af to Røser ved Sor tegaard, lbsker. 
25. Skibssætninger paa og ved Enesbjerg, Vesterrnarie Højlyng. 
35. Bro n ces værd (Hi: Hø,i ved Aabygaard, Nyker; 17: Høj ved Bukkegaard, Aakrr). 
:35. Broncedolke (18: Gravkasse ved Grødeby, Aaker; 19: Høj ved 1de V. G. i O!sker). 
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Fig. 20-23. Side35. 

24. 35. 
25. 35. 
26. 35. 
27. 35. 
28. 35. 
29. 36. 
30. 37. 
31. 37. 
32. 38. 

33-34. 38. 
3' Ll. 38. 

36-37. 38. 

38-39. 38. 

40-42. 39. 

43-45. 39. 

46- 54. 40. 

55. 40. 

Fortegnelse over Afhildningerne: 

Bronceknive (20: Røse ved Sortegaard; 21: Urne ved 4de V. G. i Olskel'; 22: 
Gravkasse ved 17de V. G. i.,.Ibsker; 23: Høj ved Bobhegaanl, Østerlars). 

Høstkniv af Bronce. Ikke fra :tl:irnholm (Worsaae Fig. 159). 
Spydspids af do. ikke fra Bornholm (Worsaae Fig. 189). 
Paalstav af do. Markfund fra Vassegaard, Pedersker. 
Celt af do. Ikke fra Bornholm (Worsaae Fig. 194). 
Niptang af do. fra en Røse ved Sortegaard, Ibsker. 
"Bornholmsk" Bro n c e fibula fra en Stenramme ved Loftsgaard, Pedersker. 
Bøjleformet do. Ikke fra Bornholm (W orsaae Fig. 228). 
Brilleformet do. Markfund fra Vallensgaard, Aaker. 
Halskrave af Bronce fra en Mose i Klemensker. 
Tutuli af do. (33: Ikke fm Bornholm, Worsaae Fig. 20!J; 34: Bøsthøj i Aaker). 
Spiral-Armring af do. Ikke fra Bornholm (Worsaae Fig. 2(i1). 
Haandledsringe (3G: af Bronee fra Røse d ved Kanegaard, Knudsker; 37: af Guld 

fra Højen ved Aabygaard). 
Fingerringe (38: af Bronee fra en Røse paa Kulbrandsgade, Ibsker; 39: af Guld 

fra ukjendt Findesled paa Bornholm). 
Broncenaale (40: Mandhøj, lbskN; 41: Røse ved Sortegaard, Ibsker; 42: Røse ved 

Torpegaard, Klemensker). 
Do h b e I tk napper af Bronce ( 43: Røse i Rønne Skovplantning; 44: Røse i Roels 

Dal, Nylars; 45: Røse paa Kulbrandsgade, lbsker). 
Lerkar, der have været fyldte med brændte Ben (4G: Røse ved 9de V.._G. i Klemensker; 

4 7: Røse ved Torpegaard; 48: Røse paa V estermarie Højlyng; MJ: Bautasten ved 
14de V. G. i Klemensker; 50: Robbedale eller snarere Roels Dal; 52-53: 
Bautasten ved Kjæregaard, Rutsker; 51 og 54: Røser i Roels Dal). 

Lilie Lerkar, som ikke har været benfyldt, fra en Røse ved Bjergegaard, "Vestermarie. 

Fig. 56-58. Side43. Tre Bautastene fra Langede By, Frænne Mark og Gryet. 
59. 45. Kort over Bautastenspladsen i Gryet, Bodilsker. 

- 60-61. - 51-52. Helleristninger ved Allinge. 

Fig. 62-68. 

69. 
70. 

71-7D. 

80-82. 
83-84. 

85. 
86-8D. 

D0-93. 
94. 

fl5-97. 
98. 
99. 

100-08. 

1mi-25. 

------------

Side70-71. Enæggede Sværd fra Brandpletter (62: Kannikegaar<l 97; G3: Kkgd. B; 64: 
Kkgd. 12fj; 65: Kkgd. 103; 66: Markehøj, Vestermarie; 67: Kkgd. 130; 
68: Slamrebjerg 89). 

71. Tveægget Sværd fra Kkgd. 153. 
71. Tveægget Daggert eller kort Sværd fra Kkgd. 82. 
72. Spydspidser (71: Kuregaard, Klemensker; 72: Kkgd.; 73: Dillehøj, Klemensker; 74 

-76: Kkgd.; 77: Kkgd. 152; 78: Kkgd. 103; 79: Kkgd. 248). 
73. Skjoldbuler af Jern (80: Kkgd; 81: Kkgd. 150; 82: Kkgd. 152). 
73. Skjoldhaandtag af Jern fra Kkgd. 
73. Skjolds øm af Bronce med fingerbølformet Hoved fra Kkgd. 233. 
74. Sporer,-86-88 af Jern, 89 af Bronce (8G: Kkgd. 146; 87: Kkgd.; 88: Dillehøj; 

89: Kkgd. 83). 
76. Spidse Jernknive fra Kkgd. 
76. Halvrund do. fra Kkgd. 
76. Halvmaaneformede do. (95: Lyrs Skov, Østermarie; 96: Hasle; 97: Kkgd. 22). 
76. Høstkniv af Jern fra Kkgd. E. 
76. Broncekni v fra Kkgd. 292. 
78. Beltehager af Jern (100: Mandhøj 146; 101: Mandhøj 139; 102: Kanegaard B 1; 

103: Mandhøj 60; 104: Mandhøj 160; 105-06: Kkgd. A; 107: Kanegaard C 136; 
108: Kanegaard A 6). 

- 80. Jernfibulaer med tilbagebøjet Spids; Type A. Fig. 112: "trekantet" Fibula; 
111, 117 og 121: med Bronceperler; 118-20: Bronceperler til saadanne Fib.: 
122-23: Fib. med Broncehylster; 124-25: Spidser af Fib. fra Typens Slut
ningstid. ( 109 : Stenshøj 7; 110: Kancgaard C 8 7; 111 : Kanegaard C 52; 112: 
Kanegaard A 21 ; 113 og 114 : Kkgd. A eller C; 115 : Himmelshøj, Jbsker; 116 : 
Kkgd. A eller C; 117: Kanegaard C 72; 118: Markehøj, Vestcrmarie; 119: Kane
gaard C 138; 120: Kancgaard A 22; 121: Kanegaard C 78; 122: Kanegaard 
C 153; 123: Kanegaard C 73; 124: Slamrebjerg 145; 125: Mandhøj). 

... 



Fortegnelse over Afbildningerne. IX 

Fig. 126-34. Side 83. Baandformede Fibulaer; Type B. Fig. 131 af Jern, de øvrige af Bronce. 
(126-33: Kkgd. B, C eller D; 134: Kkgd. H eller I). 

- 135 -40. 83. Fibulaer af Type C. Fig. 138 af Jern, de øvrige af Bronce. (135: Kkgd.; 

141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
j 48. 
149. 
150. 

- 151-52. 
153. 
154. 

155-56. 
157-63. 

164-66. 

167-68. 
169. 
170. 

- 171-72. 

-
-

-

173. 
174-77. 

178. 
179. 

180-81. 
182. 
183. 
184. 

185-93. 

194-96. 
197-200. 

201-03. 

204. 
205. 
206. 

207-08. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 

214-36. 

136-40: Kkgd. B, C eller D). 
85. Broncefibula .med korsformet Bøjle, Type D, fra Kkgd. 139. 
85. Hvælvet do., Type E, fra Kkgd. H. 
85. Broncefibula med krum Bøjle og lige Spids, Type F 1, fra Kkgd. E. 
85. Sølvfibula af Type F med Skive paa Spidsen fra Kkgd. 326. 
85. Broncefibula af Type F 2 med tilbagebøjet Spids fra Kkgd. 33(j (ubrændt Grav). 
85. Do. med bred og tilbagebøjet Spids, Type G 1, fra Kkgd. 87. 
85. Do. med langt fremskydende Naaleholder, Type H, fra Kkgd. 160. 
85. Do. i Overgang til Type H fra Kkgd. 142. 
85. Do. ligearmet, Type I, fra Slamrebjerg. 
85. Do. skiveformet, Type K, fra Kkgd. 162. 
89. Guldperler fra Kkgd. 216 og 223. 
89. Forskjellige Guld- og Glasperler fra Kkgd. C og D (ikke fra samme Grav). 
89. Halsbaand af Guldperler fra Pilegaard 11. 
89. Guldberlokker (155: Pilegaard 9; 156: Kkgd. 86). 
91. Hængedopper. Fig. 163 af Jern; de øvrige af Bronce (157: Kkgd. C eller D; 

158: Kkgd. 7 4; 159: Kkgd. 155; 160: Kkgd. 284; 161 : Kkgd. C eller D; 
162: Kkgd. 75; 163: Kkgd. 162). 

92. Jernnaale med Krumning (164: Himmelshøj 1; 165: Kanegaard C 8.9; 166: 
Kanegaard C 107). 

92. Broncenaale fra Kkgd. 204 og 200. 
92. Hængesmykke af Bronce fra Kanegaard C 31. 
92. Bronceknap fra Kanegaard C 31. 
94. Broncebaand til Haarprydelse (171: Grødeby D 1; 172: Dyndalen, ubrændt 

Grav 5). 
94. Haandledsring af Bronce fra Slamrebjerg 111. 
94. Remspænder. Fig. 177 af Bronce, de øvrige af Jern (174-76: Kkgd.; 177: 

Kkgd. 155). 
04. Bro n c e knap fra Kanegaard C 133. 
94. Broncehægte fra Kkgd. 275. 
95. Saxe. Fig . .180 af Jern, 181 af Bronce (180: Kkgd. 86; 181: Pythus ved Rønne). 
95. Synaal af Jern fra Himmelshøj 5. 
95. Sy 1 af Jern fra Kkgd. 
95. Niptang af Jem fra Kkgd. A. 
96. Svinghjul til Haandtene. Fig. 185-88 af Ler, 189-90 af Sandsten, 191-

92 af Ben, 193 af Bronce (185: Kkgd. 13; 186: Kkgd. 42; 187: Kkgd. 52; 
188: Kkgd. 328; 189: Kkgd. 60; 190: Kanegaard C 152; 191: Kkgd. 26; 
192: Kkgd.; 193: Lyrs Skov, Østermarie). 

97. 
98. 

98. 

99. 
99. 
99. 
99. 
99. 
99. 

100. 
101. 
102. 
105. 

Nøgler af Jern (194: Kkgd. 136; 195: Kkgd. 162; 1\J6: Kkgd.). 
Drikkehornsdopsko af Bronce (197: Kkgd. 153; 198: Kkgd. 161; 199: Kkgd. 

154; 200: Slamrebjerg 40). 
Stykker af Broncekjæder til Drikkehorn (201: Kkgd. 146; 202: Kkgd. 153; 

203: Kkgd. 154). 
Hammerhoved af Jern fra Kkgd. C. 
Øskener af Bronce fra Kkgd. 213. 
Kile af Skifer fra Kkgd. 217. 
Jernbeslag (til Sværdskeder?) (207: Slamrebjerg 33; 208: Kkgd. E). 
Vinke Ib øjet Jem b es 1 ag fra Kkgd. 158. 
Halvcylindrisk Jernbeslag fra Dillehøj. 
Mundingsring af en Jernkjedel fra Stenshøj 1. 
Glaskar fra Kkgd. 284. 
Lerkar sammensat af .grove Skaar" fra Kanegaard C 182. 
Smaa Lerkar (214: Kanegaard C 11; 215-17: Kkgd.; 218: Kkgd. Heller I; 

219: Kkgd. 160; 220: Pilegaard; 221: Kkgd. 139; 222: Kkgd. 187, ubrændt 
Grav; 223: Kkgd. 245; 224: Kanegaard C 130; 225: Kkgd. 8; 226: Kkgd. 
112; 227: Kanegaard C 48; 228: Kanegaard C 61; 229-30: Kkgd.; 231: 
l\fandhøj 114; 232-33: Kkgd.; 234: Pytlms 7 ; 235 : Himmelshøj 15; 236: 
Slamrebjerg 3). 
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Fig. 237-45. 

246-49. 

- 250-54. 

255. 

Fig. 256. 
257-62. 

263-64. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 

271-74. 

275. 
276-80. 

281. 
282. 
283. 
284. 
285. 

286--88. 
289-91. 
292-94. 

295-96. 
297. 
298. 
299. 

300-01. 
302. 
303. 
304. 
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Side106. Middelstore Hankekar (237-40: Kkgd.; 241: Kkgd. 225; 2.42: Hasle; 243: 
Kkgd. 187, ubrændt Grav; 244: Kkgd. 270; 245: Kkgd. 177, ubrændt Grav). 

107-09. Store flerørede Kar, de fleste fra ubrændte Grave (246: Kkgd. 151; 247: 
Kkgd. 177; 248: Pigd. 165; 249: Kkgd. E). 

110. Vaseformede Kar (250. Kkgd. 127; 251: Kkgd. 225; 252: Kkgd. 314; 253: 
Kkgd. 165, ikke Brandplet; 254: Kkgd. 177, ubrændt Grav). 

110. St. af en Hankekande med gjennemboret. Hank fra Kkgd. 144. 

Side118. Profil af en Gravkiste ved Kkgd. 
119-21. Grundrids af ubrændte Grave (257: Kkgd. 336; 258: Kkgd. 319; 259: 

Grødeby E 34; 260: Kkgd. 187; 261: Kkgd. 322; 262: Baunegaard 11). 
123. Enæggede Sværd fra ubrændte Grave (263: Kkgd. 206; 264: Kkgd. 196). 
123. Øxeblad fra Kkgd. 322. 
123. Lang Spydspids fra Baunegaard 11, Pedersker. 
123. Stykke af Skjoldrand af Bronce fra Baunegaard 11. 
123. Fingerring af Guld fra Baunegaard 11. 
123. Broncespænde fra Baunegaard 12. 
124. Stykke af et Læderhelte med Broncebeslag og en Syl fra Baunegaard 11. 
125. Fibulaer af Type F, 272 af Sølv, de øvrige af Bronce (271: Kkgd. 335; 272: 

Kkgd. 319; 273: Kkgd. 187; 274: Kkgd. 325). 
125. Sølvfibula med bred Spids, Type G2, fra Slamrebjerg 132. 
126. Fibulaer med langt fremskydende ,'haleholder, Type H, 280 af Bronce 

med Guldbelægning, de øvrige af Sølv (276: Kkgd.183; 277: P'ilegaard 15; 
278: Slamrebjerg 132; 279: Kkgd. 278; 280: Kkgd. 319). 

126. Broncefihula af Type H 2 fra Pilegaard 15. 
- 127. Sølvbelagt Broncefibula af Type K fra Kkgd. 187. 11f 
- 128. Halsring af Sølv fra Kkgd. 183. 

128. Hængedop af Bronce fra Kkgd. 187. 
128. Haarnaal af Bronce fra Kkgd. 183. 
130. Mosaikperler, alle fra Kkgd. 183. 

- 130. Ravperler, alle fra Kkgd. 187. 
132. Redekamme, 293 af Jern, de andre af Ben eller Hjortetak (292: Bukkegaard 1; 

293: Kkgd. 31 !) ; 294: Baunegaard 12). 
- 133. Broncefutteral med Træpinde fra Kkgd. 187. 

133. Spindeskive af Rav fra Stenshøj 14. 
133. Glaskar fra Baunegaard 12. 

- 133. Træspand fra Kkgd. 187. 
- 138. Voldgrav og Gjennemsnit deraf. 

141. Haarnaal af Bronce fra Strandgrav 17 ved Nexø. 
143. Emailleret Broncefibula, Type L, fra Bukkegaard 1. 
143. Perle af Ben fra Bukkegaard 1. 

Fig. 305. Side 145. Benfyldt Lerkar fra Kkgd. 368. 
- 306. - 145. St. af Sølvfibula fra Kkgd. 365. 

Fig. 307. 
308-10. 

- 3n-12. 
313. 

314-15. 

316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 

Side 157. Tveægget Sværd fra Mellemjernalderen, Bækkegaard 69, Østerlars. 
- 157. Enæggede Sværd fra Bækkegaard 111, 31 og 27. 
- 157. Lansespidser fra Bækkegaard (311 fra en forstyrret Grav; 312 fra Nr. 27). 

159. Øxeblad fra Melsted 17. 
159. Skjoldbuler af Jern (314: Bækkegaard 31; 315 med fortinnede Bronceknapper: 

Melsted 17). 
159. Skjoldknap af fortinnet Bronce fra en forstyrret Grav ved Bækkegaard. 
159. Skjoldhaandtag med fortinnede Bronceknapper fra Melsted 17. 
159. Beltebeslag af fortinnet Bronce fra Melsted 17. 
159. Beltebeslag af forgyldt Bronce fra Melsted 2. 
159. Broncespænde med Dyrehoveder fra Melsted 5. 

- 161. Broncefibula af Type F 3 fra Melsted 8. 



Fig. 322-26. Side 162. 

327. 162. 

328-31. 163. 

332-33. 163. 

334-36. - 164. 

337-39. 164. 

340. 165. 
341-44. 165. 

34G-49. 167. 

350-51. 168. 
352. 168. 

353-54. 168. 
355. 168. 
356. 168. 

Fig. 357-64. Side 178. 
365. 179. 

366-68. 180. 

369-72. 182. 

373-74. 182. 

375. 183. 
376. - 183. 
377. 183. 
378. 183. 
379. - 183. 
380. 183. 
381. 183. 

Fig. 382. Side 191. 
383. 191. 
384. 191. 
385. 191. 

386-88. - 191. 

389. 192. 
390. 192. 
391. 192. 
392. 192. 

Fortegnelse over Afbildningerne. XI 

Brede bøjleforme de Fibulaer, Type M 1, 322 af Bronce, 323-24 af Sølv 
med Forgyldning og Niello, 325-26 af forgyldt Bronce (322: Melsted 2; 323-
24: Møllebakken ved Gudhjem; 325-26: Melsted 8). 

Do. med Knap paa Bøjlen, Type M 2, af forgyldt Bronce med Belægning med 
slebne Granater, Bækkegaard 90. 

Næbformede Fibulaer, Type N, af Bronce (328: Melsted 9; 329: Lensgaard; 
330: Knarregaard 1 ; 331 : Bækkegaard 23). 

Fugleformede Fibulaer, Type 0, af Bronce, Fig. 332 med Forgyldning i For
dybningerne paa Vingerne, 333 med Fortinning eller Forsølvning paa Vingerne, 
Bækkegaård 26 og 157. 

Knapformede Fibulaer, Type P, af Bronce, Fig. 334 med Forgyldning i For
dybningerne, Bækkegaard 44, 143 og 155. 

Pladeformede Fibulaer, Type Q, af Bronce fra Bækkegaard 35, en forstyrret 
Grav og 144. 

Drageprydet Fibula, Type R 1, af Bronce fra Kkgd. 195. 
Smaa skaalformede Fibulaer, Type R 2, af Bronce (341: Bækkegaard 59; 

342-43: Bækkegaard 105; 344: ukjenclt Findested paa Bornholm). 
Smykker til Paasyning, Fig. 345 af fortinnet Bronce, 346-47 af Bronce med 

Forgyldning i Fordybningerne, 348 af Sølv med Forgyldning, 349 Knap af Mosaik 
(345: Bækkegaard 157; 346-47: Bækkegaard G4; 348: Møllebakken 2; 349: 
Bækkegaard 106). 

Haandledsringe af Bronce fra I;lækkegaard 44 og 156. 
Hægtespænde af Bronce med forgyldte Knapper fra Melsted 16. 
S m a a Knive af Jern (353: Bækkegaard 8; 354: Kvindegrav ved Bækkegaard). 
Bronceperle fra Melsted 18. 
Jernbeslag til en Træperle fra Bækkegaard. 

Stenlægninger i Lillevang ved Gudhjem. 
Øxehammer fra Melsted 15 c. 
Store skaalformede Fibulaer, Type R 3, af Bronce (366: Lillevang Stenlæg

ning 2; 367: do. do. 1 ; 368: Bækkegaard 156). 
Store ligearrnede Fibulaer, Type S, af Bronce (369: Bækkegaard 156; 370: 

Lillevang Stenlægning 9; 371: Nord for Melsted; 372: 1ste V. G.s Parcel af 
Rutsker). 

Trefligede Fibulaer, Type T (373 af Bronce: Bøgebjerg 6; 374 af forgyldt do. 
Markfund fra 10de S. G.s Grund af Rutsker). 

Bel tes pæn de af Bronce fra Stenlægning 1 i Lillevang. 
Ringspænde af do. fra Melsted 10. 
Haarnaal af do. fra Stenlægning 6 i Lillevang. 
Ring n a a 1 af do. fra Stenlægning 7 ved Saltuna. 
Sø 1 v -Finger ring med inds 1 agne Trek an ter fra Kulle cl ved Sortegaard, lbsker. 
Bro n c en øg 1 e fra Pilegaards Gravplads, Olsker. 
Jernnøgle fra Kulle 4 i Lillevang. 

Armring af Guld fra Bækkegaard i Klemensker. 
Halsring af Guld fra 56de S. G. i Vestermarie. 
Aflang Guldring med indslagne Halvmaaner fra Kaasbygaard i Rutsker. 
Gu 1 cl brakteat fra Kjøllergaard, Nylars. 
"Guldgubber" (386: Husplads ved ,Sylten", lbsker; 387-88: ukjendte Finde-

steder paa Bornholm). 
Snoet Halsring af Sølv fra Rømersdal, Aaker. 
Hammertegn af Sølv fra Rømersdal. 
Hammertegn og Sølvpinde fra Rømersdal. 
Sølvring med Smaaringe fra Rømersdal. 

·---- ·--------

Fig. 393. Side 203. Runestenen ved Brogaard, Klemensker. 

Fig. 394. Side273. Kort over Røserne ved Torpegaard, Klemensker. 
- 395. - 277. Do. over Røser og Brandpletter paa Mandhøj. 



XII 

Fig. 396. 
- 397. 

398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 

Fig. 404. 
405. 
406. 
407. 
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Side312. Do. over Gravpladsen ved Kancgaard. 
313. Do. over den sydvestlige Del af Kanegaards Gravplads. 
319. Do. over Gravpladsen ved Hasle. 
329. Do. over den nordlige Del af Gravpladsen ved Kannikegaard. 
329. Do. over den sydlige Del af samme Gravplads. 
347. Do. over Gravpladsen paa SlamrJJijerg. 

- 377. Do. over Gravpladsen ved Bækkegaard. 
386. Do. over Gravpladsen i Lillevang ved Gudhjem. 

Side414. Broncefibula i Skikkelse som et Krybdyr fra Lousgaard 10. 
414. Øreberlok af Bronce fra Lousgaard 28. 
414. Broncebule fra Lousgaard 29. 
418. Brystsmykke af forgyldt Bronce med Indlægning af slebne Granater fra 

Lousgaard 36. 
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FORKORTELSER, SOM ERE BENYTTEDE I DENNE BOG. 

S. G. ;i: Selvejergaard l . . 
V. G. ;i: Vornedegaard, I Om Ordenes Betydnmg se Side 3. Nummerfølgen løber særligt for ethvert Sogn. 

Mus. Nr. :J: Nummeret i det oldnordiske Museums Fundprotokoller. 
M. K. Nr. ;i: Nummeret i det Kongelige Møntkabinets Fund protokoller. 
S. B. ;i: De antikvariske Sognebeskrivelser, hvorom se nærmere Side 5. Nummerfølgen for de beskreYne , 

Steder løber særligt for ethvert enkelt Sogn. 
Lund ;i: Landmaaler Lunds Manuskript af omtrent Aaret 1820 med tilhørende Tegninger; se Side 4. 
Ant. Ann. ;i: Antiquariske Annaler, 1812-1827. 
Nord. Tidsskr. f. Ol dk. ;i: Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, 1832-1836. 
Ann. f. nord. Oldk. :J: Annaler for nordisk. Oldkyndighed og Historie, 1836-1863. 
A arb. ;i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1866 til Dato. 
W o r s a ae ;i: Nordiske Oldsager i det Kongelige Museum i Kjøbenhavn, ordnede og forklarede af I. I. A. W orsaae, 

tegnede af M. Petersen, 1859. 
Rygh ;i: Norske Oldsager ordnede og forklarede af 0. Rygh, tegnede af C. F. Lindberg, 1880-1885. 
Montelius ;i: Svenska Fornsaker ordnade och forklarade af Oscar Monlelius, tecknade af C. F. Lindberg. 
Undset ;i: Jernalderens Begyndelse i Nord-Europa af Dr. Ingvald Undset, 1881. 
Thorsbjerg, Nydam, Kragehul og Vimose ;i: Professor C. Engelhardts Beskrivelser af Mosefundene 

dersteds, 1863--1869. 
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2. 

7. 

8. 

9. 

4. 5. 

1-3. Guldberlokker og Guldhalshaand fra Brandpletter (Side 8\:1). 4-5. Mosaikperler fra den ældre Jernalder (Side 130). 

u. Emailleret Fibula fra Slutningen af den ældre Jernalder (Side 143). 7-9. Fibulaer fra Mellemjernalderen (Side 162). 

1'hieles Boglryk~cri. Kjobcnhavn. 
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BORNHOLMS 
OLDTIDSMINDER OG OLDSAGER. 

Bornholm ligger omtrent 20 Mile øst for Sjælland og 5 Mile sydost for Skaanes sydøstlige 

Hjørne. Afstanden fra den nærmeste Kyst af Pommeren er omtrent 121 /2 Mil, og Afstanden fra 

Ruslands sydligsie Kyststrækning ved Østersøen er omtrent 50 Mile. Det er tilligemed de smaa 

Ertholme deri eneste Re3t af Danmarks gamle skaanske Besiddelser. Størrelsen angives til 102/3 D Mile. 

Den nordlige, nordostlige og midterste Del af Øen, vel omtrent 2 I 3 af dens hele Areal, 

bestaar af Granitklippe. Grænselinien gaar fra lidt nord for Hasle imod Sydost til Vestermarie Kirke, 

derfra imod Østsydost og senere Østnordost til Kysten lidt nord for Nexø. Denne Grænselinie er 

imidlertid paa mange Steder meget bugtet og uregelmæssig, og udenfor den optræder Graniten i 

udstrakte Bakkepartier, navnlig omkring Knuds Kirke, ved Aakitkeby og i Slamrebjerg ved Bodils 

Kirke. Midten af Landet lige fra Hammershus til Almindingen og derfra henad Nexø danner en 

bølgende Højslette, der i Regelen har en Højde af omtrent 300 Fod, men paa flere Steder hæver sig 

i svære afrundede Former til Højder imellem 400 og 500 Fod. Imod Nordvest, Nord og Syd er 

Højlandets Affald for det Meste brat; imod Nordost skraaner det jævnere nedad, indtil det med en 

stejl Rand afbrydes af Havet. Syd for Granitpartiet ligger der fra Øst til Vest et bredt Belte af 

Sandsten; syd for dette følge Dannelser af Kalksten og Skifer, der længst imod Syd tildels dækkes 

af udstrakte Flyvesandsklitter. Langs Vestkysten fra Hasle sydefter findes en Kulformation, og ved 

Amager i Nærheden af Øens sydvestlige Hjørne dukker der Partier frem med Grønsand og Kridt. 

Næsten alle Dannelserne udenfor Graniten ere lave og flade; kun Sandstenen paa Skraaningen af 

Slamrebjerg og Skiferne i Rispebjerg paa Grænsen af Povlsker og Pedersker Sogne hæve sig til 

nogenlunde anselige Højder. Alle Øens gamle Bjergdannelser ere stærkt paavirkede af Istidens Jøkuls

bevægelser; navnlig er Graniten næsten altid afrundet og afslidt, undertiden næsten ganske glatsleben 

("Fladklippe"). Det er imidlertid kun undtagelsesvis og pletvis, at de indre Stenmasser træde frem 

til Overfladen. Der findes vel baade paa Granitens, Sandstenens og Kulforrnationens Ornraader 

adskillige ikke ringe Strækninger, hvor disse ligge ubedækkede, og paa mangfoldige Steder stikker en 

enlig Granitknold sit afrundede Hoved op igjenncrn Agerjorden eller Lyngen, men tilsammen udgjøre 

disse Pletter kun en liden Del af Øens Overflade. Den allerstørste Del er dækket med et tyndere 

eller tykkere Lag af Grus eller Ler; Gruset er især udbredt i Øens højere Egne, altsaa navnlig over 

det store Højdeparti midt igjennem Øen, medens de lavere Egne lrmgs me(l Kysterne for det Meste 

ere dækkede med Ler. Svære Rullestene af Granit forekomme næsten allevegne stor Mangfolrliglwtl, 

navnlig i selve GranitterrænRt og over tiet lavere Land vest for samme. 



Indledning. 

... 
Ved disse Jordbundsforhold er Beskaffenheden af Øens Overflade væsentlig betinget. Paa 

det lave Land langs med Kysterne, hvor dybe og frugtbare Lerlag have dækket Undergrunden, er 

Landet fortrinlig dyrket, og smukke Bøndergaarde vidne om Agerbrugets rige Udbytte, medens tillige 

Smaalunde af Eg o~sk give Landskabet et smilende Præg. Det er kun undtagelsesvis, at der viser 

sig fattige Strækninger, hvor enten den sædvanlige Dækning med Ler af en eller .?anden Grund er 

udebleven (navnlig den store Hedestrækning Blemme Lyng øst for Rønne, Smaalyngen i Pedersker 

og Aaker Sogne etc.), eller hvor Flyvesandet har overføget Landet med sine Klitter (Kysten imellem 

Hasle og Rønne, Due Odde paa Øens Sydostspids og Kysten. dei{ra vesterefter). Stiger man derimod 

opad Højderne, bliver Egnens Udseende næsten allevegne tarveligere, og den brede Højderyg har 

endnu for faa Aar siden, med Undtagelse af den betydelige Skov Almindingen, i milevid Udstrækning 

været en sammenhængende bølgeformet Lynghede, "Høj lyngen". I de seneste Aar ere imidlertid 

store Dele deraf blevne dels opdyrkede, dels beplantede, og det synes som om Beboernes Ihærdighed 

tilsidst vil faa Magt med de gjenslridige Naturforhold. Man kan nu paa flere Linier gaa tværs over 

Øen uden at forlade Kornmarkerne, og allevegne begynde Skovplantninger at vise deres T.oppe 

over Bakkerne. 

Hvad der nu plantes paa Øens ·ufrugtbare Strækninger, er næsten udelukk.ende Fyr og 

Gran, og en stor Del af Landet vil derved om faa Aar faa et helt forandret Udseende. 'fidligere 

fandtes N aaletræer ikke paa Øen. Den eneste store Skov paa Højlandet, Almindingen, bestod af 

Eg, Avnbøg, Ask og Asp med Underskov af Hasse!, og det Samme gjaldf om Skovene paa Lavlandet, 

alene med Undtagelse af Øens Nordspids, Olsker og Rø samt tildels Rutsker Sogn~ hvor Birken ikke 

blot er almindelig men næsten udgjør hele Skovbestanden. Den sjællandske Bøg har forhen ikke 

været tilstede paa Øen; først for et Par Menneskealdere siden har man. begyndt at plante den i 

Almindingen, og den er endnu kun lidet udbredt. Udenfor Højlyngen og Blomme Lyng synes for

øvrigt hele Landet i Fortiden at have været stærkt bevoxet med Skov, men efterhaanden og navnlig 

i dette Aarhundrede have Skovene paa mangfoldige Steder maattet vige Pladsen for Agerdyrkningen. 

Afset fra Almindingen og fra Naaletræsplantningerne andetsteds er der af Skovene ikke bleven 

synderligt Andet tilbage end Smaalunde paa nogle faa Tønder Land, men da de fleste Gaarqe endnu 

have hver sin Skovplet og derhos de stejle Skrænter langs Vandløbene i Klippekløfterne endnu paa 

de allerfleste Steder, navnlig paa Østlandet, have bevaret deres Trævæxt, saa gjøre de lavere Egne 

af Bornholm endnu Indtryk af et !øvrigt Land, og det er en af Øens bedste Prydelser. I de gamle 

Skove har der levet Uroxer og Elsdyr, hvis Levninger endnu af og til findes i Moserne. Kronhjorten 

har været saa hyppig, at der paa Kristian den Fjerdes Tid kunde fældes to hundrede Stykker deraf 

i et eneste Aar 1630 1) for at nedsaltes til Proviant for Flaaden. Nu er imidlertid alt stort Vildt 

ganske forsvundet fra Øen. 

Befolkningen udgjorde efter Folketællingen 1880 tilsammen 35364 Mennesker, deraf 6471 i 

Rønne, 6586 i de sex Smaakjøbstæder og 22307 paa Landet. Bornholmerne ere et kraftigt velvoxent 

Folk, hvis Udseende ikke er væsentligt forskjelligt fra de øvrige Danskes. Deres Sprog er dansk i 

skaansk Dialekt baade i Udtale og i Ordforraad. Det er sindige, ctlvorlige Folk med god Begavelse; 

Landbruget staar højt, der er dygtige Handlende og Haandværkere i Kjøbstæderne, og langs Kysterne 

findes en fortrinlig Stamme af Fiskere og Søfolk. Mærkelig er den Grad af almindelig Dannelse, der 

findes hos den gaardbrugende La~dbefolkning; den staar i saa Henseende højere end Bondestanden 

i vistnok alle andre danske Provindser, uagtet Gaardene ikke ere synderligt større. 

1) Thurahs Beskrivelse over Bornholm 17fi() Side 8. Endnu p:w. Thurah;; Tid var der mange tilbage- i Almindingen 
og de omliggende Egne. 
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! Indledning:. 3 

Landbefolkningen er fordelt i 16 Sogne, nemlig i Vester Herred: Knudsker, Nylars (J: St. 

Nilaus), Vestermarie og Nyker, i Nørre Herred: Klemensker, Rutsker, Olsker og Rø, i Øster Herred: 

Østerlars (J: St. Laurentius), Gudhjem, Østermarie og Ibsker, og i Sønder Herred: Bodilsker, Povlsker, 

Pedersker og Aaker. Det er selvfølgelig de lavere frugtbare Egne langs med Kysterne, som have 

den tætteste Befoikning; det store Højland er endnu kun meget svagt beboet. V ed Bebyggelsen af 

samtlige bornholmske Landdistrikter er der den Særegenhed, at Boligerne ikke som i det øvrige 

Danmark ere samlede i Landsbyer men ligge jævnt spredte over Markerne. Kun Fiskerlejerne gjøre 

en Undtagelse herfra. Udenfor dem er det sjældent, at endog kun tre eller fire Gaarde ligge samlede. 

Hvad der paa Bornholm kaldes "By", er kun Samlinger af saadanne faa Gaarde; undertiden hører 

der kun to Gaarde til "Byen" (Elleby, Aaby, Muleby, Tornby etc.), undertiden bæres Bynavnet kun 

af en eneste Gaard (Bolbygaard etc.). De allerfleste Gaarde ligge ganske isolerede, og enhver af dem 

har da sit særegne Navn. Gaardene ere fra gammel Tid delte i tre Klasser: Proprietærgaarde, Selv

ejergaarde og Vornedegaarde. Hvad der oprindelig kan have ligget til Grund for denne Inddeling, 

er imidlertid senere bortfaldet., og samtlige Gaarde ere nu fri Selvejendom og i enhver retlig Hen

seende ligestillede: kun er der bevaret visse Forskjelligheder i Henseende til Afgifterne til Statskassen. 

Benævnelserne fastholdes imidlertid stadigen, og samtlige "Selvejergaarde" og "Vornedegaarde" erc 

derhos i hvert Sogn fra gammel Tid ordnede i en vis Rækkefølge med et bestemt Nummer for hver 

G aard. Dette "Gaardstal" bevares med stor Nøjagtighed, og ligesom det endnu stedse er Gaardens 

rette og officielle Betegnelse, saaledes kjendes det ogsaa af Enhver i Sognet og benyttes derhos ofte 

til den daglige Benævnelse af Gaarden, saa at dennes særlige Navn undertiden næsten gaar i For

glemmelse. Proprietærgaardene have intet "Gaardstal", men betegnes med deres Navn. Husene be

tegnes efter den Gaards "Grund", paa hvilken de ligge. Hele Øen har nemlig, afset fra de fælles 

Lyngstrækninger samt fra Byernes og Fiskerlejernes Vange eller "Friheder", i sin Tid været delt i 

Gaardslodder, og Husene ere næsten alle af nyere Oprindelse. Ved en Gaards "Fortov" forstaas den 

Del af en gammel fælles Lyngstrækning, som grænser op til en Gaardslod; et saadant "Fortov" 

danner nu ofte særskilte Huslodder. Endelig er der ved Udskiftningen af de hidtil fælles Lyng

strækninger ("Udmarkerne") opstaact en Mængde nye Huse, der kun betegnes ved Jordloddernes 
Ma trikulnummere. 

Det er sjældent paa et saa lidet Areal som Bornholm at træffe Egne og LandskalJer rne'l 

en saa helt forskjellig Karakter. Kommer man derover med den Forestilling, at. det er et Fjeldland, 

hvor spidse Klipper og bratte Kløfter møde Vandreren ved ethvert Skridt, da vil man blive skuffet. 

De findes der ganske vist, naar man vil opsøge dem, og Partier som Hammershus og Hammeren og 

helt ned ad Østlandet ved Rø, Gudhjem og Randkløve, hvor tilmed det friske dybe Hav skyller imod 

~krænternes Fod og leger med de svømmende Maager omkring Skjærene, høre til de skjønnestc 

Klippelandskaber, som man kan ønske at se. Men over det Allermeste af Øen ere Formerne jævnt 

afrundede dels ved Istidens Afskuringer, dels ved Overdækningen med Grus eller Ler. Det· udslrakte 

Højland med dets Lyngbedækning, med de alvorlige mørke Granitbakker og de mange spredte Rulle

stene minder nærmest om en svensk Stenhede. Landskabet deroppe er paa mange Steder smukt og 

storslaaet, navnlig naar man tillige udover de stille Lyngmarker faar Blik lil en videre Horizont med 

en Stribe af lysegrø1!i_Ager- og Skovland og bagved dette det ubegrænsede mørkeblaa Hav. Klippe

kysterne minde lige"°es om Sverrig med dets Strandklipper og Skjærgaarde. Derimod give Flyve

sandsstrækningerne paa Dueodde og vestefter et nøjagtigt Billede af Klitterne paa Jyllands Vestkyst 

i al deres ensomme Vildhed. Og endelig ere de vidtløftige frugtbare Strækninger ligesaa venlige og 

smilende som nogen Plet paa Sjælland eller Fyn. Gaar man fra Hasle ad Landevejen sydefter, eller 

færdes man i Øslermarie eller Ibsker Sognes frugtbare l<:gne, er rnan allevegne omgiv en nf frodige 
1* 
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Marker med velbyggede Bøndergaarde og friske S:maaskove, imellem hvilk.e der af og til_ aabner sig 

en Udsigt over det uendelige blaa Hav. Vandrer man der en Aftenstund i Forsommeren, ledsages 

man af Nattergalens Sang fra den ene Skovplet til den anden. Det er en Natur, som man faar kjær 

ved et længere Ophold, og som ogsaa for den flygtige Rejsende er smuk og tiltalende. 

Ifølge sine ejendommelige og forskjelligartede Forhold er Bornhohit i mange Henseender 

et interessant L~. Geologen finder en Række af Jordbundsformationer sammentrængte paa. en 

lille og let overskuelig Plads; for Botanikeren er Øen et velbekjendt Findested for sjældne Planter; 

Sprogforskeren har Lejlighed til at studere den gamle ska;rnske Dialekt, i dens Renhed uden nogen 

_Paavirkning af svensk Sprog, medens tillige Øens talrige Runestene give Lejlighed til Undersøgelser 

over det ældre Sprog; Maleren finder Stof baade til ejendommelige Landskabsbilleder og til. Studier 

af kraftige vejrslagne Menneskeskikkelser; A,rkitekten og Kunsthistorikeren ville have Interesse ved de 

mærkelige gamle Kirkebygninger, og endelig for Arkæologen er Øen et saa mærkeligt rigt Findested 1), 

skjøndt overordentlig Meget allerede er gaaet til Grunde i Tidernes Løb. 

Bornholms Rigdom paa Oldsager har allerede for mange Aar siden foranlediget Udgrav

ninger og Undersøgelser i arkæologiske Øjemed. Af en haandskreven Beretning af Aaret 1816 fra 

daværende Biskop Munter (Museets Arkiv) sees det, at der allerede den Gang var foretaget Udgrav

ninger i Ørnekullerne ved Hasle. I 1817 indsendte Amtsprovst Jensen et Kort over samme Gravpladt: 

(Museets Arkiv) samt en Del Oldsager derfra. I de nærmeste Aar derefter~ især 1820, har ·en 

Lieutenant Jansen med offentlig Understøttelse udgravet en Mængde Gravhøje, hvorfra det fremkomne 

(forholdsvis lidet betydelige) Udbytte af Oldsager er indsendt til Museet under Nr. CCCX--CCCXXXV. 

De af Jansen tillige paabegyndte Undersøgelser af de gamle Borgpladser i Almindingen fortsattes af 

Skovrider ("Holzførster"), Kapitain H. Rømer, som i 1821 afgav en udførlig Beretning derom, navnlig 

om Lilleborg (se Ant. Ann. IV S. 165-68, 189-94 og 223_:27). Omtrent ved samme Tid har en 

Landmaaler ("Landinspektør") N. Lund med megen Flid og Oinhu opmaalt og aftegnet fl~re hundrede 

Gravhøje, Bautastene og andre Oldtidsminder paa Øen; hans Tegninger med tilhørende Beskrivelser 

ere i Aaret 1824 efter hans Død blevne indsendte til Museet, i hvis Arkiv de opbevares in originali; 

en Kopi er jeg saa heldig at besidde. Skjøndt Værket ikke er bleven fuldført og kun omfatter Vester 

og Nørre Herreder, er det af megen Vigtighed, da mange Oldtidsminder, som nu ere forsvundne, 

findes aftegnede deri med Angivelse af Maal og tildels med Beskrivelse. Prins Christian Frederik 

(Christian VIJI), som i Aaret 1824 besøgte Bornholm, havde ogsaa sin Opmærksomhed henvendt paa 

Oldsagerne og oversendte efter sin Hjemkomst en Række af Meddelelser til den daværende Oldsag

kommission, navnlig om de paa BQrnholm fundne Mønter (Ant. Ann. IV S. 379-399). Senere kom 

Prins Frederik Carl Christian (Frederik VII) til Øen i 1833 og foretog Udgravninger paa forskjellige 

Steder, navnlig i Ørnekulleme. De af ham hjembragte Oldsager opbevares i Museet under Nr. 2873-

2913 tilligemed nogle Noticer om Fundforholdene; nogle Bemærkninger derom ere trykte i Nordisk 

Tidskr. f. Oldk. II S. 257-59. Samtidig havde flere Mænd paa Bornholm faaet Interesse for at 

samle og indsende de paa Øen tilfældigt fremkomne Oldsager, navnlig fornævnte Skovrider Rømer i 

1
) Siden Aaret 1868 er der undersøgt henimod 400 Grave fra Stenalder og Broncealder samt Røser, over 2500 Brand

pletter, over 300 ubrændte og andre Grave fra den ældre Jernalder, et Par hundrede. Grave fra Mellemjernalderen 
og lienimod et Par hundrede fra den yngre Jernalder, i Alt over 3()00 Grave. Og dog vil jeg, ganske afaet fra 
Gravhøje og Røser, med Lethed kunne paavise mindst lige f'aa mange Oldtidsgrave, navnlig Brandpletter, der 
endnu henligg·e urørte. 

'• 
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Almindingen, Pastor Balle i Aakirkeby, Pastor Fahnø i Pedersker etc. I Aaret 1866 gjorde Professor 

Engelhardt et Besøg paa Bornholm og undersøgte navnlig Gravene paa Møllebakken ved Gudhjem 

(Aarb. f. nord. Oldk. 1868 S. 135-38) samt Knarremosen i Rutsker Sogn. Aaret derefter begyndte 

mine Undersøgelser,· som med stor Omhu og Ihærdighed ere blevne fortsatte til Dato af Lærer 

Jørgensen i lbsker. Tillige blev der i 1870 begyndt paa det meget vigtige og tillige meget vidtløftige 

Arbejde at levere nøjagtige Fortegnelser og Beskrivelser over samtlige Oldtidsminder i ethvert Sogn 

paa Øen, ledsagede af Kort med Betegnelse af Findestederne. Af disse Sognebeskrivelser, som ere 

foranstaltede af Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring, og som opbevares i Direk

tionens Arkiv, har Lærer Petersen, nu Førstelærer i Allinge, leveret dem for Østermarie, Rø, Olsker 

og Allinge Sogne og Lærer Jørgensen i Ibsker alle de øvrige. De ville nedenfor meget ofte findes 

citerede under Mærket S. B. 

1ste Afsnit. 

STENALDEREN. 

Hvilken Folkestamme der først har besøgt eller beboet Bornholm, og om den har efterladt 

noget Spor af sin Tilværelse der paa Øen, derom vides for Tiden Intet. Kjøkkenmøddinger og Kyst

fund fra den i de andre danske Provindser forekommende ældre Stenalder ere hidtil ikke op

dagede paa Bornholm, lige saa lidt som Redskaber i Flint eller Ben af de Former, der ere karak

teristiske for hin Tidsalder. Det er imidlertid ingenlunde usandsynligt, at de senere ville kunne findes 

paa Øen, men hidtil er der ikke foretaget nogen Undersøgelse for at opdage de derhen hørende Oldsager. 

Fra den yngre Sten a 1 der ;) : den Periode, da de slebne Flintredskaber vare i almindelig 

Brug, haves derimod mangfoldige Efterladenskaber, om de end ikke ere fuldt saa hyppige som i ad

skillige andre Egne af Danmark. 

Gravkamre og Dysser 1). 

I Tillæg I A nedenfor vil der findes en detailleret Angive!se af, hvad der vides om de 

.hidtil kjendte Gravkamre og Dysser. Det største endnu bevarede Gravkammer findes ved Tornegaard 

i Nylars Sogn. Det er indvendigt 9 Alen (Meter 5,s) langt, 21/2 Alen (M. 1,s) bredt og mindst 

21/s Alen (M. 1,4) højt, dækket med vældige Overliggere. Et andet mægtigt Kammer findes ved 

Jættedalen under 20de S. G. i Aaker Sogn. I en lille Høj nordost for Fiskerlejet Amager findes en 

ubeskadiget l}R_nddysse, og ved den sydlige Stensbygaard, 31te S. G. ·i Bodilsker Sogn, staar et svært 

fritstaaende :Kl'tmer, kaldet "Bønnestenene". Levninger af tildels store Kamre findes i en af Lunde

højene ved Brogaard i Klemensker Sogn, ved Skovsholm i Ibsker Sogn, i Hallebrønds Høj samme

steds, ved den nordre Stensbygaard i Bodilsker Sogn, ved Sejersgaard i Povlsker Sogn og ved Torne

gaard i Pedersker Sogn. Desuden haves Erindring om adskillige nu ganske sløjfede og borttagne 
Stenkamre. 

1
) Om de bornholmske Stenaldersgrave se en Afhandling af Dr. H. Petersen i Aarh. f. nord. Oldk. 1881 S.354-56 
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De hidtil kjendte Gravkamre ere alle dannede af svære oprejste Granitsten dækkede med 

1 til 4 Overliggere af samme Materiale. Højden er 2 til 21 /2 Al~n (M. 1,s-1,s), Gulvet er, hvor 

del er blevet undersøgt, befundet at være gjort af faststampet L"f)r eller af smaa Rullestene eller af 

begge Dele. Sidestenene staa tæt sammen, og de fremkomne Mellemrum ere tilmed ofte udfyldte 

med Stenskjærver. Derimod findes der for det Meste paa den østlige Side, enten paa Midten eller 

ved den ene Ende af Siden, en Aabning omtrent ,.rf en Alens (cm. 63) )3rede; undertiden er der ikke 

bemærket nogen Fo~ættelse af denne Aabning, men jævnlig er den funden fortsat ved en lav 

dækket Gang udefter. Ved "Bønnestenene" i Bodilsker Sogn samt v~d Kammeret ved Jættedalen i 

Aaker Sogn fandtes der derhos ved Aabningen imellem Sidestenene foran den dækkede Gang hensat 

en flad Sten som Dørtærskel og tillige paa hver Side af .Aabningen en flad Sten oprejst som Dør

karm. Kammerets Form er i Regelen en langagtig Firkant, sjældnere en Oval; kredsr~nde Kamre 

ere ikke med Sikkerhed iagttagne. Længderetningen er ikke konstant; der findes baade angivet Ret

ninger fra Nord til Syd og fra Østnordost til Vestsydvest, dog synes en omtrent nordsydlig Retning 

at være den sædvanlige. Kamrene have vistnok alle været omgivne af Jordfyld; naar Bønnestenene 

for Tiden ere fritstaaende, viser den endnu tilstedeværende Begyndelse til en dækket Gang fra Aab

ningen i Kammerets Side udefter tilstrækkeligt hen til, at der tidligere har været 'en Omgivelse af 

Jord, hvorigjennem den dækkede Gang skulde føre ind til Kammerets Aabning. Jordfylden har 

imidlertid i Regelen ikke naaet højere end til Overkanten af Sidestenene, saa at Ovetliggerne have 

ligget frit. At dette har været Tilfældet allerede fra gammel Tid, fremgaar derhos af, at der ikke 

blot ovenpaa flere Overliggere men ogsaa paa Overkanten af. en Sidesten er fundet skaalformede 

Fordybninger, som maa hidrøre fra en meget (jærn Fortid. Paa den ~den Side findes det i det 

Mindste en enkelt Gang udtrykkelig angivet, at der var en halv Alen Jord over Kammeret~ og rime

ligt er det, at dette oftere kan have været Tilfældet, idet ~fterretningerne om sløjfede eller ødelagte 

Kamre i Regelen gaa ud paa, at de ere fundne i en Høj, uden at det anføres, at Dækstenene laa 

ovenfor Jorden. Det synes imidlertid, som om de Høje, hvori der er fundet Gravkamre fra Sten

alderen, altid have været temmelig lave, saa at der, naar Kammeret har været bygget paa Jordens 

o'prindelige Overflade, ikke kan have været nogen synderlig Afstand imellem Overliggernes Overflade 

og Højens Top. 
Endnu kan det bemærkes, at saadanne Tilbygninger eller Sidebygninger ved Gravkamrene, 

som undertiden ere fremkomne andetsteds i Danmark, ikke kjendes fra Bornholm. Kun er del ved 

el for længe siden sløjfet Kammer i en Høj imellem l 5de og 19de S. G. i Østermarie blevcn be

mærket, at der ved den ene Ende af Kammeret fandtes et Rum "særskilt afgrænset", og at der i 

delte Rum fandtes brændte Ben tilligemed forskjellige Stensager. Hvorvidt denne Efterretning, der 

kun beror paa en mundtlig Overlevering, er fuldt paalidelig, skal jeg lade være usagt. 

Langdysser ere, hvis de overhovedet forekomme paa Bornholm, i ethvert Fald meget 

sjældne. Ved Vassegaard, 42de S. G. i Aaker Sogn, ligger en Høj som i Retning fra Øst til Vest er 

c. 50 Alen (M. 30) lang med en Brede af c. 25 Alen (M. 15); i dens Top ses hist og her store flade 

Stene, som kunne være Overliggere over Gravkamre, men om Højens Indhold vides forøvrigt Intet 

(S. B. 58). Ved Store Myregaard i Nylars Sogn har der ligget en lav, 14 Alen (M. 8,s) lang, 10 Alen 

(M. 6,s) bred Høj, som indeholdt en Gravkiste, hvorom nedenfor, men denne Begravelse kan vel 

næppe kaldes en Langdysse eller Langhøj. En langagtig Høj synes ogsaa at findes paa en Bakkeryg 

i en lille Skov ved Stavsdal i Østerlars Sogn (S. B. 30), men Forholdene dersteds erP ikke nær

mere bekjendte. 

De fleste af de fremkomne Gravkamre ere blevne udgravne uden nogen -kyndigs Nær

værelse, og deres Indhold ere derfor som oftest forbleven ukjendt. De, som ere blevne undersøgte 
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af Lærer Jørgensen, saavelsom enkelte af de øYrige, have derimod givet et rigeligt Udbytte. Ubrændte 

Menneskeben er fundne adskillige Gange, og i Grav kammeret ved Sejersgaard i Povlsker Sogn synes 

der at have ligget en Mangfoldighed af Menneskeben baade af Voxne og af Børn. Flere Gange er 

der tillige fundet ubrændte Knokler af Dyr (Kjæbe af et Svin i Kammeret ved Jættedalen, Tænder 

af en Gris i Kammeret ved Nordre Stensbygaard, Knokler af et stort Dyr, formentlig af en Ko, i 

Kammeret ved Tornegaard i Pedersker). Brændte Ben ere fundne i en Klump i et Hjørne af 

"Bønnestenene" (Tillæg I A Nr. 12), i et lille Lerkar tæt indenfor Indgangen til Kammeret ved 

Tornegaard i Pedersker (Tillæg I A Nr. 14) samt imellem de derfra indsendte ubrændte Benstumper, 

saavelsom i det "afgrænsede Rum" i Kammeret imellem 15de og 19de S. G. i Østermarie (Tillæg I A 

Nr. 7). Forøvrigt have de fundne Oldsager været følgende: 

Af Flint Ravperler ~ ~ = """ ";;; ";;; 

Gravkamre '""" ~ 
~ Iles utlen ~ 

~ E -"' "" 
~ -"' '""" -"' 

~ 
~ -t:.. ~ 

0 ~ 
-"' '""" ~ •n ;;;;; "' ~ "' =< = o;;; = æ 

"- ~ ~ = æ 
'""" = 

Tornegaard i Nylars ................ li " " " 
nogle 

" " " " 
14de V.G. i Klemensker ..... I 1 ja ...... 

" " " " " " 
Mellem 15de og 19de S. G. i Øsiermarie 

" " " 
3 

" " 
1 

" 
Hallebl'ønds Høj i Ibskel' ............ . " 

1 
" " 

nogle 
" " 

Stykke af en smuk Stcnlrn111111er. 

Not'dre Stensbygaard i Bodilsker ..... 
" " 

1 
" 11~ mange 

" 
ja Knap af Rav. 

"Bønnestenene" i Bodilsker .......... 
" " 

3 17 mange mange 
" 

'? Øxe af Skifer, Stykker af smukke Lerkar. 

Sejersgaard i Povlsker .............. 
" 

ja 1 mauge mange mange 1 
" 

Tornegaard i Pedersker ............. 
" " 

1 
" 

.man~e nogle I " " 
To fla1le Ravstykkcr, to smaa kopfonnctlc Lerkar. 

Jættedalen i Aaker .............. .. 2 
" " 

mange f man;e mange 3 
I 

ja 
I -

Mærkeligt er det, at der kun i et eneste Kammer er fundet Flintkiler, at Hulmejsler slet ikke cre 

forckomne, og at der kun fra een Grav omtales Flintdolke. Pilspidser, Flintflækker, Hængesmykker 

af Skifer (kileformede med et skraat Hul ved den tykke Ende) og Hængekar af Ler synes at have 

været hyppige; men navnlig har der i de fleste af Gravene været en stor Rigdom paa Ravperler, 

mange af disse have været hammerformede eller øxeformede som nedenfor l<"ig. 12, andre ligeledes 

hmnmerformede, men "med et rundt Tværsnit" (Tornegaard i Pedersker), andre halvmaaneformede 

. ("Bønnestenene"). 

Gravkister. 

Medens de af endestaaende Stene opbyggede Gravrum med en indvendig Højde af 2 Alen 

(M. 1,s) eller derover, altsaa saa høje, at en Mand, om end i bøjet Stilling, har kunnet gaa om

kring derinde, vistnok uden Betænkelighed samtlige kunne henføres til Stenalderen og i ethvert Fald 

aldrig paa Bornholm vides at have indeholdt Metalsager, stiller Sagen sig meget tvivlsommere med 

Hensyn til Gravkisterne, som byggede af kantstillede Stenplader kun have en Højde af 1 eller 11 14, i 

det Allerhøjeste l1/2 Alen (cm. 63-78-94), og som altsaa er saa lave, at en Mand ikke kan bevæge 

sig i dem i anden Stilling end krybende. Der er fundet mangfoldigt' saaclanne Kister af Mandslængde 

paa Bornholm baadc i toppede Jordhøje, i lave Kuller og under flad .Mark, og Forholdene ere ofte 
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saadanne, al man ikke, forinden Kisten aabnes, med nogen Sikkerhed kan vide. fra hvilken Tids

alder den hidrører. I mange Tilfælde har man ikke engang faaet Klarhed i Sagen ved at aabne og 

undersøge Kisterne, thi maaske Halvdelen af dem har været aldeles blottet for Oldsager, saa at 

Undersøgelserne have været forgjæves. Erfaringen har imidlertid vist, at Kisterne under flad Mark i 

Hegelen have indeholdt Grave fra Jernalderen, især fra Slutningen af den ældre Jernalder, skjøndt .,, 
der ogsaa haves enkelte Exempler paa Grave baade fra Stenalderen og fra Broncealderen under saa-

danne Forhold. Kisterne paa Bunden af store toppede Gravhøje turde derimod formentlig samtlige 

kunne heJl!!"øres til Broncealderen; de have meget hyppigt indeholdt Broncesager, navnlig Broncesværd, 

og adskillige Gange er der fundet Broncesager og Stensager blandede (ie Tillæg I C); en enkelt Gang 

er der kun fundet Stensager (Brøddegaard i Olsker; Tillæg II B Nr. 9), nemlig en Spydspids af Flint 

og en Øxehammer af Grønsten, men naar Stensager forøvrigt saa jævnligt ere fundne i Bronce

alderens Grave, kan den Omstændighed, at der i det paagjældende enkelte Tilfælde ikke er bleven 

bemærket nogen Broncegjenstand, ikke i og for sig afgive noget Bevis for, at Kisten er bleven opført 

i Stenalderen, førend Benyttelsen af Metaller er bleven bekjendt. Hvad angaar de Kister, der fore

komme i lave Kuller, da kunne de hidrøre fra meget forskjellige Tider; der haves saadanne Kister 

fra den yngre Jernalder og fra Mellemjernalderen, mest i ganske smaa Jordkuller; de findes ogsaa i 

de lave fladthvælvede Stendynger, der kaldes Røser og som hidrøre fra Broncealderen eller fra den 

første Begyndelse af Jernalderen; derhos findes de i temmelig brede, flade Kulier ~f Jord eller .af 

Jord og Sten i uordentlig Blanding, og af de der fundne Kister synes ikke ganske faa at· hidrøre fra 

Stenalderen. I Tillæg IB vil der findes en Række af Undersøgelser af Kister, der formenes at kunne 

henføres til denne Tidsalder. 

De paagjældende Kister kunne være af forskjellig Størrelse; en af dem var 41/4 Alen lang, 

. l1/2 Alen bred og 11/6 Alen dyb (M. 2,1 X 0,9 X 0,1) indvendigt Maal; ~ var endog 53 /4 Alen 
(M. 3,G) lang; de fleste have imidlertid ikke været betydeligt over Mandslængde med en Brede og 

Dybde af c. 1 Alen (cm. 63). De er for det Meste byggede af flade Granitsten; dog findes Sand-

. stensplader ogsaa anvendte dertil. Til en fuldstændig Kiste hører Sidestene, Endestene og Dækstene 

(der er ingen Bundsten); men det er ikke sjældent, at der mangler Dækstene eller en Side eller endog 

begge Sider af Kisten, uden at det kan ses, at disse skulde være blevne borttagne i senere Tider. 

Retningen af Kisterne er meget forskjellig; den kan variere fra Nord-Syd til Øst--Vest. De fleste 

af de i Tillæg I B anførte Kister ere fundne i lave Kuller, undertiden flere i samme Rulle (Korsbjerg), 

og adskillige lignende Kister, som jeg har set, eller hvorom Efterretning haves, men som ikke have 

indeholdt nogen Oldsag og derfor ikke ere anførte i Tillæget, have ligeledes været anbragte i lave 

Kuller. En Gravplads med Kister fra Stenalderen under flad Mark er kun fonden paa eet eneste 

Sted, nemlig i Sandstrækningerne ved Kysten 1/4 Mil syd for Fiskerlejet Snogebæk. Der fandtes sex 

store Kister (Tillæg I B Nr. 6), og det er rimeligt, at endnu flere skjule sig under Flyvesandet. En 

enkelt Kiste (med Dækstene og Endestene men uden Sidestene) er derhos funden under flad Mark 

paa en Urnegravplads ved Grødeby (Tillæg IB Nr. 9). Indholdet af Oldsager har været følgende (se 

ornstaaende Tabel). 

Sammenlignes denne Fortegnelse med Oversigten over Gravkainrenes ·Indhold, viser der 

sig paafaldende Forskjelligheder. Navnlig forekomme Hulmejsler, der slet ikke haves fra Gravkamrene, 

saa overmaade hyppigt i Kisterne, medens Pilspidser og Flækker ere forholdsvis meget sjældnere i 

disse. Af Ravperler, der forekom i Snesevis eller maaske i Hundredevis i adskillige af Kamrene, 

vides ikke en eneste at være fundet i en Kiste. Af Stensagerne fra Kister ere flere mærkelige ved 

deres ganske fortrinlige Forarbejdning, navnlig nogle af Hulmejslerne og af Øxehamrene. Ubrændte 
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Ben ere fundne i adskillige af Kisterne, brændte Ben kun een Gang, nemlig et Hjørne ar Kislen 

ved Store Myregaard (Tillæg I B Nr. 1 ). 

Af l<'lint 

Hravkister 

Store Myregaard i Nylars ............................ . 

Lille Strandbygaard i samme Sogn ................... . 1 

Korsbjerg ved Sandvig ............................... . 2 

Øst for Rø Kirke .................................... . 2 

Saltuna i Østermarie ................................ . 

Snogebæk Nr. 2 ..................................... . 

4 ..................................... . 
- 5 ..................................... . 

- 6 ..................................... . 

Store Munkegaard i An.ker ........................... . 2 4 3 

Grødehy i samme Sogn .............................. . 

Andre Grave fra Stenalderen. 

Det er selvfølgeligt, at den allerstørste Del af Stenalderens Befolkning, navnlig hele den 

menige Almue, ikke har kunnet finde Plads i de forholdsvis faa Gravkamre og Kister, som i sin Tid 

ere blevne opførte, men maa være bleven stedet til Hvile paa en simplere og mindre kostbar Maade. 

Af ubrændte Ben fra en Periode, som ligger Aartusinder tilbage i Tiden, kan der imidlertid ikke 

være bleven bevaret synderlige Rester til Nutiden, og naar de ikke have været bevarede i en Sten

kiste eller andet kjendeligt Gravgjemme, hvorved Opmærksomheden forud er bleven vakt, maa det 

høre til de store Sjældenheder, at de ere blevne bemærkede ved de Grøftegravninger eller Deslige, 

som have naaet ned til dem. Een Gang vides imidlertid Rester af et Menneskeskelet at være blevne 

fundne ved Flintredskaber, nemlig ved Vassegaard i Pedersker (Sele S. G.), hvor en sleben Flintkile, 

en tilhuggen do. og en Flintflække laa i c. 1 Alens (cm. 63) Dybde ovenpaa smuldrende Menneskeben. 

Paa samme Gaards Marker er der tidligere jævnlig fundet Rester af Skeletter ved Drængravning 

(Mus. A. 715). Derimod er det ingenlunde sjældent, at Flintredskaber ere fundne temmelig dybt i 

Jorden, rigtignok uden Skeletter, men dog under saadanne Forhold, at Fundene naturligst forklares 

ved, at de i sin Tid ere blevne nedgravne forsætligt og da rimeligvis som Gravgods ved en Be

gravelse. Foruden et Fuml fra Aaret 1822, da en sleben og en usleben Flintkile angives at være 

fundne to Alen under Jorden i en Bakke ved Hisegaard i Aaker (Mus. DCCXCl-11), kan der blot 

fra de seneste 17 Aar henvises til de bornholmske Fund i Museet under A. 719, 720, 826, 943-44, 

960, 2841, 2989, 3198 og 3556-57. 

Derhos skal det ikke lades ubemærket, at Stenredskaber jævnlig angives at være fundne 

ved Begravelser af brændte Ben. En Række af saadanne Fund vil findes angiven i Bilag IC; nogle 

af Angivelserne kunne ganske vist være tvivlsomme, men de ere forekomne saa hyppigt, at Sagen 

selv næppe lader sig benægte. Om Betydningen af disse Fund med Hensyn til Spørgsmaalet om 

Ligbrænding i Stenalderen se nedenfor. 



Markfund fra Stenalderen. 

Stenoldsager udenfor Grave. 

Der er og har navnlig tidligere været paa Bornholm en stor Mængde Mindesmærker af 

oprejste eller henlagte Stene, navnlig de prægtige Bautastene og de store aflange eller firkantede 

Ringe af staaende Sten, fremdeles Grupper af svære Stenplader hvilende paa underliggende mindre 

f Blokke, endvidere store runde Brolægninger, ringformede Stenl~ninger etc. Det vil imidlertid nedenfor 

i Afsnit 4 og 5 blive godtgjort, at alle disse Mindesmærker rimeligvis hidrøre fra en senere Tid end 

Stenalderen, hovedsagelig vistnok fra Broncealderen. Ligeledes vil det i 5te Afsnit blive paavist, at 

de mangfoldige "Helleristninger" paa Klipper og Stene sandsynligvj's ere omtrent samtidige med for

nævnte Mindesmærker. Som Efterladenskaber fra Stenalderen udenfor Gravene vil der derfor næppe 

kunne anføres Andet end de mangfoldige Markfund af løse Stenredskaber. 

Saadanne Markfund forekomme meget hyppigt. Vel gives der Egne udenfor Bornholm, 

hvor de ere endnu langt hyppigere, f. Ex. visse Egne af Sjælland;~ men der kjendes dog et Antal af 

flere Hundrede fra Bornholm, . og mange flere Fund af løse Flintredskaber ere rimeligvis i Tidernes 

Løb bortkomne (f. Ex. benyttede til de gamle Geværlaase, hvortil det paa Bornholm altid har væreL 

vanskeligt at finde de fornødne Flintesten). Hver Gang der opbrydes nyt Agerland paa Hedeslræk

ningerne, fremkommer der nye Fund af Stenredskaber. Formerne ere, saa vidt vides, ganske de 

samme, som i det øvrige Danmark; hyppigst forekomme de sædvanlige flade Flintkiler; desuden 

findes Smalmejsler, Hulmejsler, Spydspidser, Dolke, trekantede og hjerteformede Pilspidser, "tværæggede" 

Pilspidser, halvmaaneformede Save etc., Alt af Flint, fremdeles de sædvanlige grove Øxehamre af 

Grønsten samt en sjælden Gang ogsaa en smuk, blankpoleret, "baadformet" Øxehammer af Porfyr 

eller haard Grønsten. 

At Flintredskaber ikke blot have været rigeligt tilstede paa ~ornholm men ogsaa ere 

blevne forfærdigede der, lader sig næppe betvivle. Flint er vel sjælden paa Øen, men den haves 

dog dels i Kalkstenen ved Amager, dels i nogle enkelte Mergelgrave. Redskaber til Slibning af 

Flinten forekomme jævnlig, saavel Granit- eller Sandstensplader med en svagthvælvet Fordybning, 

bærende tydelige Spor af Slid, som ogsaa lange Stykker af haard Sandsten i Form omtrent som en 

stor Laarknokkel med mange Slibeflader baade til flade og til hule Mejsler Det er iøvrigt ikke 

usandsynligt, at navnlig de store Flintsager eller dog Blokkene til deres Forfær_digelse kunne være 

tilførte fra Skaane, hvor Flipt i større Blokke er hyppigere. 

Endelig kan det bemærkes, at der i Skrænten nord for Hvide Odde ved Rønne, tæt nord 

for Grønnebækkens Udløb er fundet et mindst 80 Alen (M. 50) langt sort Lag af 6 til 12 Tommers 

(cm.16til31) Tykkelse, indeholdende mange Skaar af store og grove Lerkar, enkelte smaa Stykker brændte 

Ben, smaa gule Flintknolde, enkelte Stykker hvid Kvarts samt en Del almindelige glatte Strandsten 

af en knyttet Haands Størrelse; Metalsager eller tydelige Stenredskader fandtes ikke, derimod vare 

Potteskaarene forsynede med indtrykkede eller indprikkede Prydelser, der syntes at svare til Prydelserne 

paa Lerkar fra Stenalderen. Det er saaledes rimeligt, at det Hele er et Efterladenskab efter en Be

boelsesplads fra Stenalderen. I senere Tider er der fyget Flyvesand derover, og omtrent 3 / 4 Alen 

(cm. 47) over det sorte Lag fandtes Brandpletter med smukke Oldsager (Egne Iagttagelser 1870). 

Befolkningens Livsforhold. 

Det fremgaar af de foranstaaende Oplysninger, at i det Mindste i Stenalderens senere 

Afsnit har Bornholm været bebygget langs Kysterne (omtrent fra Hasle syd om Øen og opefter langs 

Østkysten indtil henimod Gudhjem), og at Befolkningen har færdedes overalt, ogsaa fa de store Hede-
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Fig. 2. 1
/ 3 • Smalmejsel. Fig. 3. '/3. Hulme,jsel. 

Fig. 1. 1/3. Flinløxe. 

\: i 
Fig. fi-7. 1/a. Pilspidser. 

Fig. 9. 1/a. Baadformet Øxehammer. 

Fig" 1. 1/3. Spydspids. 

Fig. 8. 1/a. Øxeharnmer af Grønsten. 

Fig. 12. 1/2. Øxeforrnet Ravperle. 

Fig. 5. 1/a. Dolk. 

Fig. 11. 1/a. Hamg·esrnykke 
af Skifer. 

Fig. 10. 1/a. Sav. 
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strækninger, om den end ikke har havt Boliger der. Bebyggelsen har maaske ikke været saa lall'ig 

som i Sjælland, men Antallet af de markfundne Redskaber viser dog, at den ingenlunde har været 

ubetydelig. Og at der har været Kraft og Sammenhold i den, bevises ved de mægtige :Jættestuer, 

som den har kunnet opføre. Derhos bærer den fortrinlige Forarbejdelse af visse Stensager Vidnes

byrd om, at den i teknisk Dygtighed og vel ogsaa i aandelig Udvikling i det Hele ikke har staaet 

tilbage for Datidens Bebo.ere af de øvrige danske Lande, med hvilke den overhovedet ifølge Red

skabernes ensartede Beskaffenhed maa antages at have havt Herkomst .ilg Kultur tilfælles. Tillige 

hære de mangfoldige smukke Ravperler i Gravkamrene Vidnesbyrd om Handelsforbindelser, thi saa 

vi#t mig bekjendt findes Rav ikke paa Øens Kyster; og rimeligvis maa ogsaa en Del af Flinten til 

til de større Redskaber være indført andetstedsfra. 
J 

Om Datidens Livsforhold kunne vi forøvrigt ikke vide Meget. Befolkmngens Vaaben have 

været Spyd og Pile med Flintspidser samt kunstigt tilhugne Dolke af Flint; dens Arbejdsredskaber 

have især været de talrige slebne kileformede Flintøxer samt Knive af udkløvede. skarpe Flintspaaner 

og desuden Øxehamre af Grønsten eller Porfyr, Smalmejsler, · Hulmejsler, Bor, Save etc. af Flint. 

Som Smykker har der især været benyttet Perler af Rav, dels skiveformede, dels hammerformedc 

eller i Skikkelse af smaa Dobbeltøxer; tillige forekomme jævnligt kileformede Hængesmykker af sort 

Kiselskifer, ofte med indskaarne Prydelser langs ad de bredeste Sider. Som Husholdningskar har 

man benyttet Le{' kar af meget forskjellig Størrelse og .Form, for det Meste meget grove men under

tiden forsynede med smukke indtrykkede eller indprikkede Prydelser. 

Der kan næppe være nogen Tvivl om, at Befolkningen har havt faste Boliger; ikke blot 

er det rimeligt, at man har fundet Resterne af et fast Bosted i det sorte, med Potteskaar blandede 

Lag ved Grønnebækken nord for Hvide Odde, men tillige tyde de mægtige Gravsteder paa, at de, 

der have ladet dem opføre, have havt fast Hjem der paa Stedet; en omvankende Stamme, som ~ke 
er fast knyttet til nogen Plads, plejer ikke at anvende et saa stort Arbejde for at gjøre et enkelt 

Sted særlig egnet til at beskytte de Afdødes Levninger. Afgjørende turde det derhos være, at det ved 

Kammerherre Sehesteds Forsøg (Archæologiske Undersøgelser 1878-81) er bevist, at Flintkilerne, naar 

de ere indsatte i et Træskaft, ere fortrinlig egnede til at fælde og bearbejde Træer, og at der over

hovedet ved Flintredskaber kan tilvejebringes særdeles gode Træhuse. Naar nu saadanne Redskaber 

have været tilstede hos Befolkningen i rigelig Mængde og det skovrige Land har frembudt Over

flødighed af Træer, er det utænkeligt, at den Trang, som under vort barske Klima er fo'r

haanden med Hensyn til Husly, ikke skulde være bleven tilfredsstillet ved Opførelse og Benyttelse af 

Træbo~iger, tilmed da man ved Opførelse af Stenkamre for de Afdøde med V ægge, Loft, Dørkarm 

og Tærskel noksom viste, at man havde tilstrækkeligt Begreb om Husbygning. 

, Befolkningens Livserhverv har rimeligvis for en stor Del været :Jagt og Fiskeri, hvortil 

Skovene og Havet frembøde saa rigelig Lejlighed. Det er imidlertid meget sandsynligt, at man ogsaa 

har kjendt og benyttet Husdyr. Andetsteds har man i Stenalderens Gravkamre fundet utvivlsomme 

Rester af flere Husdyr, og naar Kulturen paa Bornholm forøvrigt har været den samme som andet

steds, er det rimeligt, at ogsaa Fordelene ved Husdyrhold have været kjendte og benyttede af Øens 

Beboere. I Gravkamrneret ved Nordre Stensbygaard er der ogsaa fundet Tænder af en Gris, i 

Kammeret ved :Jættedalen en Kjæbe af et Svin, og i Kammeret ved Tornegaard i Pedersker fandtes 

Knokler af et stort Dyr, formentlig af en Ko. Om derimod Agerdyrkning har været dreven i hine 

fjerne Tider, er endnu uvist; haves der først faste Boliger, ligger Forsøget paa at opdyrke :Jorden 

omkring dem ikke fjernt, men Beviser for, at dette Forsøg virkelig er bleven gjort i hine Tider, haves 
endnu ikke tilstede. 
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Opførelsen af de store Gravkamre og Gravkister viser hen til religiøse Forestillinger, navnlig 

til en Tro paa · Menneskets fortsatte Tilværelse efter Døden. Hvad angaar selve Ligfærden, skal 

endnu sluttelig kun till'øjes nogle Bemærkninger. 

Ligbrænding. 

Det er utvivlsomt, at det i Stenalderen har været den sædvanlige Skik paa Bornholm at 

jordfæste de Døde uden Brænding. Ubrændte Ben ere fundne mange Gange i Gravkamre og Kister, 

og selve Kamrenes og Kisternes Størrelse vidner om, at de ere blevne opførte til Bevaring af mere 

voluminøse Liglevninger end nogle Haandfulde brændte Benstykker. Det er imidlertid ikke ganske 

sjældent, at der er fundet brændte Ben i Kamre og Kister fra Stenalderen eller dog i Forbindelse 

med Hedskaber utvivlsomt hidrørende fra Stenalderen. I Tillæg I C litra a vil der findes en detailleret 

Angivelse af disse Fund, men i samme Tillæg I C vil der tillige under litra b, c og d findes en hel 

Række af Exempler paa, at Stenalderssager ere fundne sammen med Broncesager i Grave baade med 

brændte og ubrændte Ben, ja at de endog ere forekomne i Grave fra Jernalderen (i disse sidste dog 

formentlig kun som Amuletter og ikke som medgivne Brugsgjenstande). Der kan altsaa fra Tilstede

værelsen af Stensager i en Grav ingenlunde med Sikkerhed s~uttes, at Graven hidrører fra Sten

alderen, og der er saaledes ikke tilstrækkelig Føje til at anse de ved ben fyldte Lerkar eller Grav

kasser med brændte Ben fundne Stensager som et Bevis for, at Ligbrænding har været benyttet i 

Stenalderen. Vanskeligere stiller Sagen sig med Hensyn til de brændte Ben, der ere fundne i Grav

kamre eller Gravkister; det er imidlertid muligt, at de brændte Ben kunne være bragte derind efter 

Stenalderens Ophør. I Kammeret ved Tornegaard i Pedersker stod det lille Lerkar med brændte 

Ben lige ved Indgangsaabningen, og de i Kammeret forøvrigt fundne enkelte brænrlte Benstykker 

kunne hidrøre fra en lignende senere indsat Begravelse, hvis Indhold ved Udgravningen er bleven 

spredt imellem Fylden. I Kammeret ved Søndre Stensbygaard ("Bønnestenene") og i Gravkisten ved 

Myregaard vare de forefundne Klumper af hvide brændte Ben nedgravne i et Hjørne af Stensæt

ningen, tilmed ved Myregaard ikke engang paa Kistens Bund men i dens halve Dybde. Endelig 

turde Efterretningen om, at der i et afgrænset Rum i et Gravkammer imellem 15de og 19de S. G. 

af Østermarie skal være fundet brændte Ben med Flintknive og Hængesmykker af Skifer, formentlig 

ikke have synderlig Beviskraft, da Udgravningen er foregaaet allerede for halvhundrede Aar siden og 

uden Nærværelse af nogen Sagkyudig, der med Sikkerhed kunde kjende brændte og ubrændte Ben

stykker fra hinanden. Der synes altsaa heller ikke at haves fuldt Bevis for, at brændte Ben ere 

blevne anbragte i Stenaldersgrave, endnu medens Stenalderen bestod, og Resultatet bliver da, at efter 

vore Kundskabers nærværende Standpunkt kan Ligbrænding ikke anses for at være kommen i Brug 

paa Bornholm førend Stenalderens Slutning. 

f 
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2det Afsnit. 

GRAVHØJE FRA BRONCEALDEREN. 

' 
Bornholm har indtil langt ned i dette Aarhundrede været prydet med en overordentlig 

Rigdom af Gravhøje, og endnu er der saare mange tilbage, dog nu mest lave og uanselige Kuller. 

Der findes nemlig paa Bornholm to Klasser af Gravhøje, som vel ere forbundne ved erlkelte Over

gangsformer, hvor en Henførelse til den ene eller den anden Klasse kan være tvivlsom, men som i 

Regelen ere saa kjendelig forskjellige, at endog et flygtigt Blik paa deres Ydre vil være tilstrækkeligt 

til at skjelne dem fra hinanden. 

Den ene Klasse udgjøres af de store rundtoppede, ofte næsten halvkugleformede Høje, der 

paa det Nærmes te ligne dem, som vi kjende fra de øvrige danske Provindser. De have ofte en 

meget betydelig Størrelse. Ifølge Landmaaler Lunds Opmaalinger var Præstehøj i Olsker 10 Alen høj 

og 60 Alen bred (NL 6,3 X 37,1), en Høj sydvest for Offergaard i Rø 10 X 50 Alen 1} (M. 6,3 X 31,4), 

en anden Høj tæt derved 10 X 46 Alen (M. 6,s X 29), en af Højene nordost for Tornbygaard i Kle

mensker 10 X 48 Alen (M. 6,s X 30), Storhøj i Roels Dal i Nylars Sogn 6 X 48 Alen (M. 3,s X 30). 

Sjældent ere de lavere end 4 Alen (M. 2,5) med et Tværmaal af 12 til 16 Alen CM. 7,5 fi~ 10). 

Den anden Klasse karakteriseres ved sin ringe Højde, der i Regelen ikke overstiger en 

Ottendedel eller Tiendedel af Tværmaalet og ofte synker saaledes ned, at der kun viser sig en gansk0 

svag Forhøjning. Om disse lave Høje eller "Røser" se nedenfor i næste Afsnit. Hvor der i nær

værende Afsnit omtales Gravhøje, sigtes kun til de store toppede Høje med Udelukkelse af Røserne 
og andre lave Kuller. 

I Tillæg II vil der findes meddelt en væsentligt efter de antikvariske Sognebeskrivelser 

affattet Fortegnelse over saadanne Høje, for saa vidt deres Existens endnu den Gang (omtrent ved 

Aarene 1880~82) har kunnet spores. . Det vil rleraf erfares, at Antallet i næsten alle Sogne har 

været stort, men at det nu er blev en meget indskrænket. I Fortegnelsen fin cl es anført følgemle 
Høje, nemlig: 

usb.(lte beskadigede sløjfede i Alt 

Rønne Sogn . 4 4 
Knudsker. 8 11 9 28 
Nylars 18 4 26 43 
Vestermarie 10 5 12 27 
Nyker. 18 5 28 51 
Klemensker 12 8 25 45 
Hasle og Rutsker . 11 8 30 49 
Olsker og Allinge . 23 26 23 72 
Rø .. 10 11 23 44 

1
) Hvor i nærværende Skrift to T;i,l el' forbunden ved et X, betyder det første Højuen og det andet Breden eller 

Tværmaalet paa del bredeste Sted. Tale:-; der om en lang Gjenst:md, betyder det første Tal Længden, det andet 
Brcden og det tredie Tykkelsen eller Dybden (ved Gravkister). 



• 

Gravhøje fra Broncealderen. 15 

uskadte beskadigede sløjfede i Alt 

Østerlars og Gudhjem 4 3 16 23 

Østermarie . . . . . 22 15 38 75 

Ibsker og Svaneke 14 11 16 41 

Bodilsker og Nexø 
" 

2 4 6 

Povlsker . 6 5 7 18 

Pedersker 22 13 16 51 

Aaker ... 23 13 26 62 

Tilsammen 200 140 299 639 

Der findes iblandt de paa Fortegnelsen anførte Høje nogle, som hidrøre fra Stenalderen, 

og det er meget muligt, at der ogsaa kan være bleven optaget enkelte "Røser" ; men naar der paa 

den anden Side ses hen til, at mange Høje vistnok ere forsvundne, uden at de have kunnet op

spørges ved Optagelsen af Sognebeskrivelserne, er det næppe tvivlsomt, at Antallet af egentlige Høje 

fra Broncealderen oprindelig ikke har været ringere end 6-700. fløjene ere (med Undtagelse af 

Bodilsker Sogn) nogenlunde ligelig fordelte over samtlige Øens Sogne, men ved paa Kortet nærmere 

at eftersøge deres Plads, faar man et slaaende Indtryk af, at de næsten udelukkende ere blevne op

førte i de gode og frugtbare Egn(:). Det er kun ganske faa, der findes i Lyngstrækningerne eller 

endog i de dertil grænsende Egne af det dyrkede Areal. Af de 75 Høje i Østermarie Sogn ligge 

kun 3 paa Lyngen og over 50 i den frugtbare nordostlige Trediedel af Sognet; af de 62 Høje i Aahr 

Sogn ligger ikke en eneste paa Lyngen, medens 59 ligge i den sydvestlige Halvdel, som her er den 

frugtbareste Egn af Sognet. Det samme gjentager sig i de øvrige Sogne (med Undtagelse af Rønne 

Sogn, hvor imidlertid af de 4 Høje de 3 ere "Stenhøje"). fløjene ere jævnlig samlede i Grupper, 

som om de havde været knyttede til et bestemt Bosted. Saaledes har der f. Ex. været 6 Høje: ved 

Rosmandegaard i Knudsker, i Sandflugtsskoven sammesteds (Tillehøje), ved 7de V. G. i Vestermarie, 

ved "Sylten" i Ibsker og ved Gyldensgaard i Østermarie, 7 Høje: ved Puggegaard i Rutsker, syd for 

Tejgn i Olsker, ved Lynggaard i Rø og ved Bakkegaard i Aaker, 9 Høje: ved Blykoppegaard i Nyker 

og 12 ved Grødeby i Aaker Sogn. Hvor der findes Bakker i de frugtbare Egne, har man gjerne 

benyttet dem til Opførelse af fløjene (f. Ex. Tillehøje, Duebjerg, Rispebjerg etc.), men de fleste Høje 

ligge dog spredte ud over det flade Land. Langs med Aaerne paa Sydlandet, hvor Jorden er sær

deles frugtbar, findes et forholdsvis meget stort Antal af Høje, og det Samme gjælder om Blykoppe 

Aa og Bagaa paa Vestlandet samt om flere af Aaerne paa Østlandet. 

De allerfleste af de her omhandlede toppede Høje ere opførte af Jord fra den omgivende 

Mark, kun at der i Midten over selve Begravelsen i Regelen findes anbragt en større eller mindre 

Dynge af Sten. Af og til udgjøre imidlertid Stenene en meget væsentligere Del af fløjens Indhold, 

enten saaledes at selve fløjens Masse bestaar af Sten med et tyndt Lag af Overjord eller endog uden 

et saadant, eller saaledes at der i det Indre findes en Top af Jord, over hvilken der er dynget et 

tykt kaabeformet Lag af Rullesten, eller at Højen, som forøvrigt bestaar af Jord, er bebgt paa 

Overfladen med et mere eller mindre tykt Dække af Sten 1). 

1
) Disse "Stenhøje" kunde synes kun at være en ganske uvæsentlig Modifikation af de sædvanlige store toppede 

Gravhøje, idet man enten ganske vilkaarligt, eller fordi det omliggende Jordsmon frembød mere Sten end Jord, 
havde foretrukket at benytte Sten til Højfyld i Stedet for Jordmasse. Det er imidlertid paafaldende, at medens 
Jordhøjene saa at sige altid ligge fjernt fra de i meste Afsnit omhandlede Røser, findes Stenhøjene netop for
trinsvis i Jisscs Nærhed. en~ ofte saaledes, at en stor toppet Stenhøj ligger midt i en Gruppe af srnRR og l>tve 
Røf'er. Man ledes derved '"l'llltat formode. at der er en vis indrn Sanunenlmmg imellcn Stenhøjene og Røserne, 
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Omkring Foden af enkelte Høje har der været anbragt en Ring af store Sten. Ligeledes 

er der enkelte Tilfælde bleven fundet en saadan Stenring indenfor Høj ens Rand, hvad enten den 

nu har været anbragt der oprindeligt, eller den er kommet ind under Højen ved en Neelskridning 

eller en senere Paafyldning af Jord. Begge Slags Stenringe ere dog temmelig sjældne ved Højene 

paa Bornholm. 

Den Begravelse, for hvilken Højen er opført, vil ordentligvis findes paa Overfladen af det 

oprindelige Jordsmon, altsaa paa Bøjens Bund; det er imidlertid ikke ganske sjældent, at den findes 

noget højere, og Aarsagen dertil er da rimeligvis den, at Højen er ble ven anlagt paa en oprindelig 

Jordforhøjning, som er bleven bortgravet udenom Højen, hvorved denrf) har faaet et højere og an

seligere Udseende. Paa den anden Side kan Gravgjemmet undertiden være sænket ubetydeligt, indtil 

18 Tommer (cm.47), ned i Grunden; dybere vides Grave fra Broncealderen ikke at være fundne. Bunden 

under Højen har i Regelen ikke undergaaet nogen særlig Behandling, men Højftlden gaar umiddel

bart over i det underliggende Jordsmon. Kun i ganske faa Tilfælde er der fundet en Brolægning 

lagt paa Undergrunden eller koncentriske Kredse af Stene anbragte uncrer Bøjens Bund. Det har 

'- ganske vist altid været Hensigten, at Gravstedet skulde være midt under Højen; det er imidlertid 

ingenlunde sjældent, at Høj fylden er blcven opkasl\:~t skjævt ove~ Gravstedet, saa at dette nu findes 

i nogen Afstand fI-a Midten. De fleste Høje maa vistnok antages oprindelig at være rejste -0ver en 

eneste Grav; findes -der flere Grave paa Bunden af en Høj, er der vel Intet til Hinder for, at de 

kunne være samtidige, men det er ogsE(a muligt, at Højen kan være bleven ombygget og udvidet for 

at modtage en senere Grav. De mange Begravelser, der saa hyppigt findes i Toppen eller Udkanterne 

af Højene, ere selvfølgelig yngre end Centralgravene. 

Hovedbegravelsen i en Broncealders Høj (seTillæglIC) findes for det Meste i en~tor 

Kiste af svære Stenplader; jævnlig findes flere saadanne ved Siden af hinanden i samme Høj. Hvor 

Sandsten har været at finde i Nærheden, ere de store Plader deraf fortrinsvis benyttede til Kisterne; 

ellers har man brugt flade Granitsten. Kisterne ere i Regelen meget nøjagtigt satte med Sidestene, 

Endestene og Dækstene. Undertiden er der ogsaa flade Bund plader, men hyppigt mangle disse, og 

Bunden er da jævnlig belagt med smaa runde og glatte Stene. Kisterne pleje at være særdele:o 

rummelige, indtil 5 Alen lange, i1 /2 Alen brede og i1I4 til l1 '2 Alen høje ( M. 3 X O,u X 0,8 til 0, 9 ), 1" 
indvendigt Maal. Retningen er ikke konstant, nogle ligge i Nord til ~yd (Store Bøsthøj i AakeF), 

andre i Øst til Vest (1ste V. G. i Olsker) eller Nordvest til Sydost (Billegrave i Pedersker). Ved en 

af Enderne er Kisten jævnlig lukket med en løst hensat flad Stenplp,de, og undertiden findes der 

endog indenfor denne et Par opretstaaende smalle Stenplader, der danne et Slags Dørkarm (Egeshøj, 

Billegrave, Bøsthøj), eller en smal Tærskelsten paa Kistens Bund. Kisterne k.unne være omgivne af 

en Stendynge eller kun af den sædvanlige Jordfyld uden noget Stenlag. 

og at de ere opførte af de samme Familier eller Samfund. Desværre er der hidtil saa Lidet bekjendt om Sten· 
højenes Indhold. Den eneste Stenhøj, som er bleven underkastet sagkyndig Undersøgelse (Lærer Jørgensen), laa 
ved Store Strandhygaard i Nylars Sogn (Tillæg II B 1). Den indeholdt en stor Gravkiste, hvori der fandtes en 
Lansespids af Bronce og maaske en lille Slibesten (Mus. B. 1771). En Stenhøj ved Lindholmsgaard i Rø skal 
have indeholdt to lange Gravkister (S. B. 55). Tæt under Overfladen af Stenhøjen Kinhøj i Nylars Sogn har jeg 
i sin Tid fundet Fæstet af et Broncesværd, hvis Klinge tidligere skal være bleven fonden i den fra Højen udkjørtc 
Fyld (Mus. B. 17:1). En Broncedolk (Mus. 3636) er funden ved Fiskerlejet Tejgn i en "Stendysse", som ifølge 
en mundtlig Beretning paa Stedet skal have været en rundtoppet Høj. I adskillige Stenhøje er der derhos i Sten
laget eller i Overjorden fundet en Mangfoldighed af benfyldte Lerkar, tildels med Fingerringe eller andre Smaating 
af Bronce. 

Dette er omtrent Alt, hvad der vides. De anførte Fund tyde paa, at Stenhøjene have omtrent samme 
Indhold som Jordhøjene. Men SaadRnt er i og for sig ikke til Himler for, at de ellE'r i alt Falrl mang·e af \lem 
kunne haYe samme Oprindelse som de omliggende Hoser 
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Medens Kisterne maa have været bestemte til Optagelse af ubrændte Lig, er det sædvanlhrt. 
. u . 

at brændte Ben ere nedlagte i en lille Kasse af Stenplader med Sidesten, Endesten, Dæksten og Bund-

sten. Hvor tynde Stenplader ere benyttede, findes jævnlig dobbelte Lag deraf. Dimensionerne over

stige sjældent en .Alen (cm. 63) i Længde og Brede og en halv Alen (cm. :31) i Dybde. En bestem! 

Længderetning er ikke kjendelig. De brændte Ben ligge paa Kassens Bund uden nogen videre Omgivelse, 

og de medgivne Metalsager pleje at være henlagte ovenpaa dem, undertiden hvilende paa Stykker af 

Rark. Over og omkring Gravkasserne findes der næsten altid ophobet en Dynge af Rullestene. 

Saadanne smaa Stenkasser ere det regelmæssige Gravgjemme for brændte Ben i Jmd

højenes Centralgrave. Lerkar synes kun yderst sjældent eller maaske aldrig at være benyttede dertil. 

Jeg kjender hidtil overhovedet ikke noget eneste konstateret Excmpel paa, at Centralbegravelsen i en 

egentlig Kæmpehøj har været nedlagt i et Lerkar. 

En særegen Art af Gravgjemme fandtes i Højen Nr. ()5 (Tillæg II B Nr. Hi) ved Gyldens

gaard i Østermarie Sogn. Midt i en udstrakt Brolægning paa Højens Bund var der anbragt e!l 

c. G Alen bred, 3/4 Alen dyb (M. :3,s X 0,5) kredsrund Fordybning omsat med store Stene og med et 
Gulv af flade Stenplader. Paa dette Gulv havde Liget været henlagt ubrændt, og hele den rumle 

Fordybning var derefter udfyldt med en Dynge af Rullestene. En lignende cirkelrund stensat 

Fordybning skal ifølge Sognebeskrivelsen være fonden paa Bunden af Højen Nr. 10 (S. B. 1:3) i 

Pedersker Sogn. 

I adskillige Høje har der slet ikke været noget særligt Gravgjemme, men Liget har 

simpelthen været henlagt paa Højens Bund og en Dækning af Rullesten dynget derover. Skeletter 

eller Rester af ubrændte Ben ere fundne under saadan Stendækning, og det tør vistnok antages som 

Regel, at Begravelsen har været ubrændt, hvor lignende Forhold ere fundne i andre Høje, om end 

ubrændte Ben ikke ere fundne eller ikke ere omtalte i de foreliggende Beretninger. Der vides kun 

eet Exempel paa, at brændte Ben ere fundne i Midten af en egentlig Gravhøj uden anden Dækning 

end en Stenhob, nemlig i en af Højene ved Lillegaard i Ny ker (Høj Nr. 36), og det er tilmed ikke 

ganske sikkert, om ikke denne Høj snarere maatte betegnes som en Røse. 

Foruden de foran omtalte Begravelser paa Bunden af Høj ene, indeholde disse meget ofte 

andre Gravlevninger, som senere ere anbragte i Højenes Top eller Sider eller under deres 

Hand. Det er i Regelen brændte Ben, der saaledes ere anbragte, for det Meste nedlagte i et Lerkar, 

sjældnere i en Stenkasse, undertiden ogsaa blot i en Klump uden nogetsomhelst Gravgjemme (Tillæg 

II B 12). Foruden Begravelser fra Broncealderen er der ogsaa hyppigt i Højenes Overflade eller 

under deres nederste Rand anbragt Begravelser fra Jernalderen, navnlig de saakaldte Brandpletter. 

Ved de fleste ældre Fund er det umuligt at faa oplyst, under hvilke Forhold de ere frem

komne. I Regelen haves ingen anden Underretning, end at Sagerne ere fundne "i en Høj", men om 

det var i en Centralgrav eller udenfor denne, er for det Meste ubekjendt. 

Imidlertid har der dog kunnet konstateres adskillige Fund, som med Sikkerhed vides at 

hidrøre fra Centralgrave (jfr. Tillæg lI C). De rigeste Fund ere forekomne i de store Gravkister 

eller under brede Stendynger eller i stensatte runde Fordybninger, altsaa under Gravformer, hvor 

ubrændt Begravelse har været saa godt som eneraadende. Af 16 saadanne Grave have \) været 

Mandsgrave, 4 Kvindegrave og :3 uvisse. Af Mandsgravene have de 8 indeholdt lange Broncesværd, 

tildels ledsagede af andre Vaaben m. V.; i Kvindegravene er der fundet en kostbar Haandlerlsring af 

Guld og forøvrigt Fibulaer, Haandledsringe, en Halskrave, Haarnaale, Dobbeltknapper etc. af Bronce. 

I de uvisse Grave fandtes en Haandledsring af Guld samt Dolk, Knive etc. af Bronce. Gravkasserne 

med.cændte Ben have været sjældnere og fattigere: ingen saadan har indeholdt Sværd, en indeholdt 
Fibulaer og andre Kvindesmykker af Broncc, og i to fandtes kun Dolke og Knive samt en Nipt:mg; 

2 
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endelig er der ved brændte Ben under en lille Stenhob fundet en Dolk og en Naal. Jern er aldrig 

fundet i nogen Centralgrav i en toppet Høj, men een Gang er der (i en stor Gravkiste; Tillæg II B 9) 

fundet alene Stensager, nemlig et Flintspyd og en Øxehammer af Grønsten, og fire Gange (ligeledes 

i store Kister; Tillæg II B 19 og 20) er der fundet Flintsager og Broncesager blandede. 

Udenfor Centralgravene er der kun i 3 Høje (alle med Gravkister) fundet ubrændte 

Grave fra Broncealderen, i Alt 6 Skeletter, hvoraf de 4 vare ledsagede af anselige Oldsager; ved det 

ene (Aabygaard i Nyker; Tillæg II B 3) fandtes et Sværd med guldprydet Fæste, en stor Paalstav, 

en Haandledsring af Guld og en Guld-Fingerring samt et Par Tutuli; det andet (Billegrave i Pedersker; 

Tillæg II B 18) var ledsaget af Sværd, Paalstav, en stor Fibula; tre Dobbeltknapper etc.; ved det 

tredie (sammesteds) fandtes en Halsring og Stykker af flere Bronc~myflrnr, og det fjerde (Tejgn; 

Tillæg II B 10) havde en stor Broncering om Halsen og en Spiralring i 13 Omgange omkring den 

højre Arm. De øvrige sekundære Broncealders Begravelser i Højene have alle indeholdt brændte 

Ben. Ved de allerfleste er der ikke fundet Nogetsomhelst, og hvor Oldsager ere fundne, have de i 

Regelen været fattige. Stenkasserne have givet det forholdsvis smukkeste Udbytte; navnlig er der i 

en Dobbeltkasse af Sandstensplader i Udkanten af en Høj ved Grødeby (Tillæg II B 22) fundet i det 

ene Rum en Dolk, en Kniv, en Fibula, en Fingerring og en Niptang, Alt af.Bronce, samt en Kni1, 

af Jern, og i det andet Rum en Kniv, en Fibula, en Halsring og en Spiral-Armring af Brorice .. For-

'-øvrigt er der i tre ~ravkasser fundet en F'ingerring af Guld, en stor Fibula, en Kniv samt nogle 

Naale og Ringe af Bronce. De benfyldte Lerkar have kun indeholdt enkelte Gjenstande ;. der er i 

9 saadanne Kar fundet en lille Pengering af Guld (P), en Kniv, en Sav, to Naale og tre Fingerringe 

af Bronce saavelsom "et lille Stykke Jern". Endelig er der ved Klumper af brændte Ben •uden særligt 

Gjemme fundet en meget stor Spiral-Armring af Bronce samt nogle Knive og andre Smaating ·(se 

Tillæg II B 12, jfr. ogsaa B 16, Egeshøj, hvor de brændte Ben ikke ere fundne, men dog rimeligvis 

oprindelig have været tilstede). 

3die Afsnit. 

RØSER 

Deres Beskaffenhed og Forekomst. 

Som allerede ovenfor bemærket findes der paa Bornholm en saa overordentlig stor Mængde 

af lave Smaahøje, at disse paa Grund af deres Arital ville have Krav paa en .særlig Omtale. 
Saadanne flade Høje have allerede jævnligt været opførte i· Stenalderen over Datidens 

Gravkister for ubrændte Lig. De ovenfor ved Behandlingen af Stenalderen anførte Fund turde afgive 

tilstrækkelige Exempler derpaa, og det er sandsynligt, at Antallet af saadanne Fund vil blive ikke 

ubetydeligt forøget, efter at Opmærksomheden nu er bleven henvendt derpaa. Derefter ere deslige 

Srnaahøje rimeligvis blevne benyttede igjenncm hele Broncealderen, og navnlig henimod dennes 

Slutning optræde tlc i et forbausende Antal. De række crnlvidere noget ind i Jernalderen, men dog 
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kun til dennes allerældste Afdeling. Derefter synes de at ophøre aldeles igjennem et Tidsrum, der 

næppe kan have været mindre end 2-300 Aar. Ved den yderste Grænse af den ældre Jernalder 

vise de sig atter, dog kun sjældent (hidtil kun paa to eller tre Steder), men blive derefter hyppigere 

i Mellemjernalderen og forekomme endnu jævnligt i den yngre Jernalder lige indtil dennes Slutning. 

De Smaahøje, der hidrøre fra Broncealderen og den ældste Tid af Jernalderen, ere imidlertid 

ikke blot de langt overvejende i Antal, men have tillige i Regelen et ejendommeligt Særpræg, som 

adskiller dem baade fra de ældre og fra de yngre Smaahøje. De kunne derfor passende behandles 

som en særegen Klasse af Mindesmærker, til hvilken Ende der er tillagt dem den særlige Benævnelse: 

"Røser" eller "Stenrøser". 
Den mest karakteristiske Art af Røser er de lave kredsrunde Dynger af Sten, der 

ere saaledes anlagte og ordnede, at Overfladen af Stenene danner et fladthvælvet 

Kuglesegment. Denne Form, hvor hele Røsen best.aar næsten udelukkende af Sten uden anden 

Jordfyld, end hvad der netop er fornødent for at udfylde Stenenes Mellemrum, synes ubetinget at 

være den hyppigste. Stendyngen er i Tidernes Løb bleven overtrukken med en tynd Skorpe af Mos 

eller Lyng, men naar denne fjernes, ligge Stenene umiddelbart i Overfladen. Det forekommer 

imidlertid meget ofte, at der over Stendyngen er paafyldt et Lag af Overjord i en Tykkelse af 1 /4 til 
1/2 Alen (cm. '16 til 31); undtagelsesvis kan Overjordens Tykkelse endog stige til 1 eller i1/2 eller 

endog 2 Alen (cm. 63 til 126), men Saadant hører til Sjældenhederne. Under den paafyldte Overjord 

plejer selve Stendyngen at være sat omhyggeligt i en flad Hvælving, men det findes dog jævnligt, 

at der ikke har været anvendt nogen saadan særlig Omhu, og at Dyngen mere har Udseende af kun 

at være løst sammenkastet, inden den dækkedes med Overjorden. Ogsaa kan det hændes, at selve 

Stendyngen, hvad enten den har et Dække af Overjord eller .ikke, er saaledes blandet med Jord, at 

den snarest kan anses som en uordentlig Blanding af Sten og Jord. Højens særlige Karakterpræg 

som Røse kan saaledes blive saa utydeligt, at man kun ved en Undersøgelse af den Begravelse, som 

skjules i det Indre, kan komme til Erkjendelse af, til hvilken Art og hvilken Tid Højen bør henføres. 

Men dette hører dog til de sjældnere Undtagelser. 

De allerfleste Røser ere smaa. Tværmaalet kan endog undertiden kun være 2 Alen 

(M. 1,a), men dette er dog sjældent; de fleste have et Tværmaal af 5 til 6 Alen (M. 3 til 3,s), og 

adskillige ere endog meget større. Navnlig iblandt de isoleret liggende Røser findes der ikke faa, 

der ere 10 til 15 Alen (M. 6,a til 9,4) brede, og der forekommer endog enkelte med en Brede af 

20 Alen (M. 12,6) og derover 1). Højden vil vel omtrent være 1/io til 1/s af Tværmaalet; men den 

er meget forskjellig; undertiden kan den stige til 114 af Tværmaalet, og hvis Røsen da tillige er bred, 

kan den næsten faa samme Form som de store Gravhøje; i Virkeligheden forekommer der adskillige 

Stenhøje, om hvilke man ikke med Sikkerhed kan sige, om de bør henføres til den ene eller den 

anden Klasse. Det er imidlertid langt hyppigere, at Røserne ere lave, og undertiden kunne de endog 

synke ned til Brolægning i enkelt eller maaske dobbelt Lag. Deres Omkreds er næsten altid nøj-

1
) Den største af alle Røser paa Bornholm ligger paa Rutsker Høj lyng og kaldes "Stenrøret.". Den er næsten 

30 Alen (M. 19) i Tværmaal og 4 Alen (M. 2") høj formlen en mægtig· Klippeblok, der rager op over den. H rnr
vidt <lenne store Klippeblok er Spidsen af en grundfast. Klippe eller en løs Sten, uer ligger ovenpaa Røsen, vides 
ikke. Selve Røsen bestaar af tildels meget svære Rullesten. "Tude Høj", der ligger 'I• Mil sydostlig·ere, ,er 
21 Alen bred og 3 1 

/, Alen høj (M. 15 x 2,2). Ved Strandbredden af Rø Sogn nordost for 2den S. G. fin cl es en 
Kreds af 35 Alens (M. 22) Tværmaal, tildels belagt med Sten; den sydlige Halvdel er kun stenlagt i Bunden, men 
paa den nordre Halv<lel er der sammenhobet en mægtig Stendynge af 2 til ~ Aleus Højde (M. l," til 1,,). Det 
synes at være en forsty!'l'et Røse (Landrnaaler Lnnds Manu,;hipt). Lignende ~torp Sten<lynger tindes Yed Stranden 
øst for Tejgn Fiskerleje i Olsker Sogn. 

:l* 
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agtig cirkelrund, dog forekommer der adskillige Exempler paa ovale Røser og en enkelt firkantet 

(Olsker 20), uden at det kan kjendes, af hvilken Aarsag de have erholdt en saadan Form. 

Røserne ere anlagte paa den flade Jord, men det synes, som om Grønsværen eller Lyngen 

ofte er bleven borttagen forinden Røsens Anlæg. Randen ligger nemlig ikke ovenpaa Jordfladen 

men altid lidt dybere, i Regelen endog saaledes, at de yderste Ræ!fer Sten ere dækkede af et tyndt 

Jordlag eller dog af den omgivende Græs- eller Lyngskorpe. Bunden under Røsen er jævnet og 

glattet. En enkelt Gang kan det findes, at en Røse er anlagt orfikring en spids Sten, som stikker 

sin Top op igjennem Røsens Midte, eller endog at Røsen er lagt op imod en stor Stenblok eller 
. . ' 

Klippekant, saa at den opbyggede Stendynge kun bliver en Halvcirkel, men disse Tilfælde ere sjældne 

Undtagelser. Randen er navnlig ved de betydeligere Røser ofte lagt med en Række af større Stene; 

undertiden er det svære Stenblokke, som rage 1/2 Alen (cm. 31) eller Mere op over Jorden ligesom 

Randstenene om Foden af Jordhøje, men dette er dog sjældent; i de allerfleste Tilfælde ligger Over

fladen af Randstenene ikke højere epd de tilstødende Sten i Røserne; en enkelt Gang (Olsker 3) er 

der fundet en yderligere Stenring lidt udenfor Randstenene. I det Indre af Røsen ligge Stenene som 

oftest i uordentlig Blanding, kun at de større Sten pleje at ligge dybest og de min4re oventil. Und

tagelsesvis kan det findes, at Bøsen er bygget i flere adskilte Lag over hverandre. Stenene ere al

mindelige Rullesten, som de findes paa Marken, fra et Par Top1mers Gjennemsnit indtil en saadan 

Størrelse, at en Mand netop kan bære dem. Der er adskillige Gange i Røserne fundet brede Granitsten 

med ~ fladthvælvet Hulning og kjendelige Spor af, at de have været brugte som Slibestene (til 

Flintkiler). Overfladen er, som allerede ovenfor antydet, navnlig ved Røser uden Over.frd, i Regelen 

sat med stor Nøjagtighed af Haandsten, saaledes at disses Toppe nøje svare til Formen af et Kugle

segment. Paa eller under Røsens Top kan der undertiden findes en stor Sten. Derimod mindes jeg 

aldrig ved egentlige Røser at have set noget Forsøg paa at fremstille Figurer eller Mønstre ved 

Stenenes Lægning; ikke engang koncentriske Kredse ere blevne bemærkede indenfor Randstenene. 

Røserne ligge snart enkeltvis snart i større Samlinger, saaledes som det af Fortegnelsen 

i Tillæg III A nærmere vil erfares. Undertiden ere 50 til 100 Røser saa tæt samlede, at den enes 

Randstene næsten umiddelbart berøre den andens; undertiden ligge de med noget større Afstand 

spredte i Hundredevis over en større Strækning. Hvor de saaledes forekomme i Mængde, ere de 

næsten alle smaa, men midt i en tæt Gruppe findes af og til en Stenhøj eller en meget stor Røse, 

om hvilken de øvrige synes at have samlet sig. De største endnu existerende Grupper af Røser 

findes ved Almegaard i Knudsker Sogn, ved Torpegaard i Klemensker, ved Kobbe Aaens Udløb 

Østerlars ( c. 50), paa Mandhøj i Ibsker (oprindelig over 120), ved Døvradal og Vandtappergaarc1en i 

Bodilsker, i Skoven Kulhøj og ved Kattesletsgaarden (c. 40) samt paa Kommunens Udmark (c. 50) i 

samme Sogn, ved Store og Lille Haldegaard i Aaker Sogn, ved ()6de S. G. og ved Egeby samme

steds ( c. 100) samt vest for Rytterknægten paa Almindingens Grund. Mere spredte Røser i stort 

Antal findes især paa Blemme Lyng i Vestermarie, Nylars og Knudsker Sogne (mange Hundrede, 

maaske C-800), langs den sydvestlige Side af Højlyngen i Vestennarie Sogn (maaske 3-400), og 

. paa Smaalyngen i Pedersker og Aaker Sogne. Fuldt og vel et Par Tusinde Røser ville endnu kunne 

paavises paa Bornholm, . og over et Tusinde vides at være sløjfede i de seneste tyve Aar foruden 

dem, der tidligere vare borttagne. 

Ligesom de store Gravhøje fortrinsvis ere samlede i visse Egne af Øen, saaledes er der 

ogsaa visse Strøg, som fortrinsvis ere rige paa Røser. Men medens Gravhøjene have deres Hjem i 

Øens frugtbare Dele og desto_ talrigere, jo bedre og frugtbarere Egnene ere, saa forekomme Røserne 

netop ikke paa det frugtbare Land men næsten udelukkende paa de goldere Strøg. Det er meget 

sjældent at fimlP Røser og egentlige Gravhøje i hinandens Nærhed, alene med Undtagelse af Sten-
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højene, hvis rette Henførelse til den ene eller den anden af disse Klasser kan være tvivlsom. Langt 

inde paa den egentlige Højlyng findes ganske vist kun faa Høser, skjøndt de dog ikke ganske mangle, 

men Bandene af Højlyngen ud imod det flade Land ere allevegne stærkt forsynede dermed. Hvor 

der udenfor Højlyngen findes større ufrugtbare Strækninger, der skyde sig ud imellem de dyrkede 

Egne, kan man ogsaa være sikker pa~ at finde Høser i stor Mangfoldighed, saasom paa Blemme 

Lyng, Smaalyngen, To_rpebakkerne i Klemensker og de golde Klippeskrænter langs Øens nordostlige 

Kyst. Hvor de ellers forekomme i de dyrkede Egne, ville de næsten altid findes enten i Skov eller 

paa lynggroede Klippebakker, der stikke frem over Markerne. 

Begravelserne i Røser. 

De sædvanlige Høser , altsaa afset fra de forholdsvis faa maahøje, der hidrøre enten fra 

Stenalderen eller fra den senere Jernalder, indeholde saa godt som altid brændte Liglevninger, snart 

i smaa firkantede Kasser, snart i Lerkar, snart uden noget særligt Gravgjemme. 

Gravkasser ere just ikke hyppige; oftest forekomme de i store, enligt liggende Høser. 

For det Meste ere de dannede af flade Sandstensplader, undertiden i dobbelt Lag, og ligne i Et og 

Alt de Gravkasser, som i forrige Afsnit ere omhandlede som Gravgjemmer i de toppede Høje. Under

tiden mangler Dækstenen. Benene i Gravkasserne ere altid hvide og rene og ligge i et tyndt 

Lag paa Bunden; over dem plejer Hummet at være fyldt med sædvanlig (lys) Jord, men i Kasser 

uden Dæksten bestaar Fylden undertiden næsten ganske af tæt sammenpakkede Smaasten. Nogle 

Gravkasser have indeholdt et Lerkar, og i saa Fald ere Benene fundne liggende i dette. 

Langt hyppigere end Gravkasserne ere benfyldte Lerkar fundne i Høserne. Det er for 

det Meste raa og grove Kar. Et Par Prøver paa jævnlig forekommende Former ere afbildede Fig. 

46-49. Den bekjendte ovnformede Urne med et firkantet Hul paa Siden (Fig. 50), der angives at 

være fm:iden i en "Høj ved Bobbedale", er ogsaa efter al Sandsynlighed funden i en Bøse, rimeligvis 

henhørende til Grupperne i Boels Dal (se Tillæg III B Nr. 2). Prydelser ere sjældne. En Urne 

fra Vestermarie Lyng (Fig. 48) har fem smaa ophøjede Hinge paa Siderne, og en lille smuk vase

formet Urne fra Boels Dal (Fig. 51) er prydet med omhyggeligt indprikkede Ornamenter baade paa 

Halsen og paa Bugen. Ogsaa Zigzagstreger i en Krans omkring Urnens Overdel ere forekomne nogle 

enkelte Gange. Urnerne ere i Hegelen dækkede med en flad Sten eller med Bunden af et andet, 

sønderslaget Lerkar; kun et Par Gange har jeg fundet et til Urnen passende Laag af brændt Ler 

som Underskaalen til en Urtepotte. Benene i Urnerne ere for det Meste hvide og rene og ligge i en 

tæt sammenpakket Klump paa Bunden uden Kul eller sort Muld. Det er imidlertid ikke sjældent, 

at Benstykkerne ikke forinden Nedlægningen ere blevne rensede men ere forblevne blandede med 

Ligbaalets kulholdige Rester. I saa Fald plejer der ogsaa at findes en Klump af sort Muld udenom 

Urnen eller i et fladt Lag omkring den Sten, der dækker Urnens Munding, og denne Muld inde

holder da jævnlig enkelte Benstykker og undertiden endog Oldsager. Naar der er Urne i en Røse, 

staar den ofte oppe i selve Stenlaget omgiven af store Stene og dækket med en Stenplade eller be

skyttet af skraatstillede flade Stene, der skjærme den som et Tag. Men fuldt saa hyppigt staar 

Urnen under Røsen; der ligger da paa Høsens Bund en flad Sten, under hvilken Urnen er nedgravet 

enten i den blotte Jord eller med en Omgivelse af flade Stene. Gravkasserne ere derimod næsten 

._altid anbragte oppe i Stenlaget og ikke under dets Bund. I de allerfleste Tilfælde indeholde Høserne 

imidlertid hverken Gravkasse eller Gravurne. Derimod ligger der da i Regelen unrler Høsen (eller 
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ovenpaa dens nederste Stenlag) et tyndt1) sort Muldlag, som undertiden strækker sig over hele 

Bunden men oftere er indskrænket til en uregelmæssig Flade af nogle Alens Udstrækning eller til en 

skarpere begrændset kredsrund eller aflang Plet af 1 til 3 Alens (M. 0,6 til 1,9) Brede. I dette sorte 

Muldlag findes da de brændte Benstumper adspredte tilligemed Kulstykker, sværtede Stensplinter og 

derhos i Regelen ogsaa spredte Skaar af et grovt, i Oldtiden. sØfderslaget Lerkar, der synes at have 

havt ganske samme Beskaffenhed som de, der i andre Røser ere benyttede som G~·avurner. De 

Metalsager, som en sjælden Gang findes, ligge hist og her i Muldlaget. Endelig er den sorte Muld 

undertiden samlet i et kjedelformet Hul under en flad Sten paa Røsens Bund, og den benblandede 

sorte Masse med spredte Skaar af et grovt Lerkar har da aldeles samme Udseende som en af de 

saakaldte Brandpletter fra den ældre Jernalder. Det er ovenfor bemærket; at der af og til fore-
• kommer en Forening af Urne og Muldlag eller af Urne og Brandplet, saaledes at Benene dels ligge 

i Urnen, dels i den sorte Muld udenfor den. 
Fremdeles er der forekommet ikke ganske faa E~empler paa, at Røser .have indeholdt 

hvide og rene Benstykker uden sort Muld og uden Urne eller Gravkasse. !tenene have da enten 

ligget i en Klump under en flad Sten paa Røsens Bund eller spredte ud over den sædvanlige Jord 

under Røsen tilligemed grove Potteskaar (og Metalsager). Naar det jævnlig er' hændet, at der under 

en Røse slet ikke er fundet Andet end den graagule Jord, er det ikke usandsynligt, at der dog har 

\ været en Begravelse, men at Benene have undgaaet Opmærksomheden netop ved at være spredte 

paa Jorden, uden at Pletter af sort Muld have røbet, hvor de skulde søges. f 
Endelig er der adskillige Gange i Røser eller dog i Smaahøje, som ganske ligne Røser, 

fundet lange smalle Stenkister, som ifølge deres Form og Størrelse lade formode, at de have 

indeholdt Begravelser af ubrændte Lig. Der er aldrig fundet Oldsager i disse Kister. Derimod er 

der under en Røse sydost for Melsted (Tillæg III B 28 c) uden nogen Kiste fundet et Skelet, som paa 

hver Arm bar en stor Spiralring af Bronce. Ogsaa ved Klinteby (Tillæg III B 32) er der fundet 

ubrændte Ben uden Kiste. 

De allerfleste Røser indeholde kun en eneste Begravelse, og det er tilmed sandsynligt, 

at de, der nu indeholde flere, oprindeligen have været byggede for en enkelt. Ganske vist kan der 

undertiden paa Bunden af en Høse findes en Urne ug et Muldlag eller et Muldlag og en Brandplet eller 

to Brandpletter, der maa anses som særlige Begravelser (eller to lange Stenkister for ubrændte Lig), 

uden at der er Tegn til, at Stenlaget i en senere Tid er bleven forstyrret for at nedsætt" den ene 

af Begravelserne. Det er imidlertid ikkP usandsynligt, at man ved at nedlægge en ny Begravelse i 

en allerede forhaandenværende Røse kan have borttaget hele Stendyngen og dernæst opført den 

paany. Langt hyppigere er det derimod tydeligen at kjende, hvilken Begravelse der er den op

rindelige, og hvilke der ere senere nedsatte. Naar der f. Ex. er fundet en Urne hensat ovenpaa 

Dækstenen over en anden Urne eller nedgravet tæt under Røsens Overflade i et Hul imellem 

Stenene, eller naar der under forstyrrede Stenlag eller under Overjord sværtet af Kulstøv er fundet 

en Brandplet, eller naar en Brandplet er anbragt simpelthen i Røsens Overjord eller nedsat i den 

øverste Del af en Gravkasse, hvor de oprindelige hvide Ben endnu ligge paa Bunden under et Lag 

af lys Jord, da kan der ikke være Tvivl om, at det er senere tilføjede Begravelser. Det Samme maa 

erkjendes, naar der netop i Midten af en stor Røse findes Rester af en anselig Gravkasse og der 

paa andre Steder i Røsen viser sig min.dre Gravkasser, Urner eller Brandpletter uden nogen bestemt 

1 ) Under en kredsrund Stendynge ved Gadebygaård i Østermarie Sogn fandtes et c. 1/2 Alen (cm. 31) tykt Lag af 
smt Muld og ildskjørnede Stene, men dette Tilfælde er 11idtil enestaaendc, ug Forlrnldenc paa Stedet vare i det 
Hele meget usædvanlige (se Tillæg III B 30). 
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Orden. Se det hostrykte Grundrids af to Røser ved Sortegaard i lbsker Sogn, hvor en Mangfoldiglwd 

af yngre Begravelser var anbragt omkring og tildels over de oprindelige. 

Fig. 13. To Røser ved Sortegaard. 

A. 1 Gravkasse med hvide Benstykker i lys Jord og derover en Brandplet. 

2. Klump af hvide Bcnstykker. 
1· Gravkasse, hvori hvide Ben samt en Broncekniv og en Bronceuiptang. 

4~7. Brandpletter. 

B r. Klump af hvide Ben i lys l\.Tuld; derover en stor Brandplet. 
2~3. Smaa Gravkasser med hvide Ben. 

4. Lille Gravkasse med Rester af hvide Ben og derover en Brandplet. 

5 Lille Gravkasse med hvide Ben. 

6~7. Brandpletter. 

Oldsager. 

Naar man fra "Røsegravene" udsondrer for det Første Begravelserne i de Kuller, som 

enten hidrøre fra Stenalderen eller fra Jernalderens senere Afsnit, og endvidere de i Røserne senere 

end Røsetiden nedsatte Begravelser fra Jernalderen, især de meget hyppige Brandpletter, bliver der 

tilbage som virkelige "Røsegrave" dels alle Centralgrave i egentlige Røser, hvad enten de bestaa i 

Skeletgrav, Gravkasse, benfyldt Urne, Klump af hvide brændte Ben, Muldlag eller Brandplet, dels de 

i Røserne senere nedsatte Begravelser af samme Beskaffenhed som anført, dog med Undtagelse af 

Brandpletter, der let kunde hidrøre fra en meget senere Tid. 

Af saadanne Røsegrave er der dels af mig dels og fornemmelig af Lærer Jørgensen i 

Ibsker bleven undersøgt henimod 300 (i omtrent 200 Røser), men næppe 40 have indeholdt andre 

Oldsager end grove Lerkar eller Stykker deraf. Tilføjes de Røsegrave, om hvilke der igjennem 

mundtlige Oplysninger eller igjennem Museets Protokoller er modtaget nogenlunde tilstrækkelig Under

retning, haves der i Alt omtrent 60 saadanne Grave med Indhold af Metalsager. 

Oldsagerne ere fattige, men i al deres Fattigdom vise de dog, at de forskjellige Arter 

af Gravgjemmer ordentligvis ere ledsagede af væsentligt forskjellige Oldsager. 
I 4 Gravkasser af Stenplader er der fundet 1 Kniv, 3 Dobbeltknapper, 2 Fingerringe og 

2 Niptænger, Alt af Bronce; jfr. Fig. 20, 28, 38, 43 og 45. Ikke en eneste Jemgjenstand er funden 

i nogen Gravkasse i en Røse. Derimod er der 2 Gange fundet Flintsager i eller ved saadanne 

Gravkasser. 

I 30 b c n fy 1 d te Lerkar er der fundet 1 Fibula af Form som Fig. 29, 1 Synaal, 6 andre 

.tawaale, jfr. Fig. 40-4,2, 1 Halsring, l Spiral-Armring, 1 Haandlcdsring, 19 Fingerringe, et Par Øren

ringe(?) og et Par Syle, Alt af Bronce; en Fingerring af Ben og en Do. af Sten, derhos en Fibula 

og en Fingerring af Jern, en Perle af Glas og et ganske lille Lerkar. 
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Ved brændte Ben uden særligt Gravgjemme og uden sort Muld fandles i 4· Grnvc 

en Dobbeltknap (Fig. 44) og et Par Haandledsringe (Fig. 36) af Bronce samt et Sværd 1) og lo 

Knive af Jern. 

Af 12 Muldlag optoges en halvmaaneformet Kniv, et Stykke af en Halsring, en Spiral

Armring, et Par Haandledsringe og en enkelt Do., tre Naal~ saavelsom nog-Je Øskener og Ringe af 

ukjendt Bestemmelse, Alt af Bronce, samt fire Naale og en Beltehage af Jern, en Perle af Glas, en 

Flintkile, et Halsbaand af srnaa Muslingskaller og et lille Lerkar (Fig. 55)" 

I 10 Muldklumper under Midten af Røser (Brandpla.tter som .Centralgrave) fandtes 

ikkun en Naal af Bronce, men 5 Naale, 3 Fingerringe og 7 Beltehager af Jern. 

Herefter er det tydeligt nok, at medens Stenkasserne aldeles ikke og Urnerne kun und

tagelsesvis indeholde Jern.sager, bliver Jernet hyppigere ved de brændte Ben uden Gravgjemme, 

navnlig naar de ligge spredte i et sort Muldlag; og i de Brandpletter, der forekomme som Central-

grave paa Bunden af Røser, synes Jernet at være næsten eneraadende. , 

Endnu kan bemærkes, at ved Skelettet under Røse c ved Melsted fandtes to Spiral-Arm

ringe af Bronce og en lille Glasperle, samt at der fra fire Røser, hvis ' nærmere Beskaffenhed er 

ukjendt, haves en Dolkeklinge, en Naal og en Fingerring af Bronce, eri Glasperle og en Flintkile. 

Fremdeles skal det ikke lades ubemærket, at Oldsagerne i Røser11 ofte vise sig at være 

sønder bru cl te i Oldtiden, saaledes at denne Sønderbrydning tiltager, efterhaanden som man nærmer 

sig Jernalderen, og er mest fremtrædende i Røser med Muldlag eller med Brandplet, hvor Stumperne 

af Gravgodset findes spredte hist og her omkring i Mulden. 

'- For at bestemme Materialet i Røsernes Broncesager har Professor Johnstrup i Kjøbenhavn 

analyseret en Broncestrimmel fra en Røse paa Trornrneregaards, 47de S. G.s, Fortov i Klemensker 

(benfyldt Lerkar) og fundet, al den indehoklt 90 Procent Kobber og 10 Procent Tin med Spor af 

Bly men uden Spor af Zink. Endvidere bar daværende Assistent Petri ved Landbohøjskolens kemiske 

Laboratorium analyseret en Broncestrirnmel fra Røse m ved Torpegaard (benfyldt Lerkar), en Naal 

fra Røse i i paa Mandhøj (ligeledes), en Naal fra Røse s s sammesteds (Brandplet) og en Halsring fra 

Røse v v sammesteds (Muldlag) og fundet, at de foruden Kobberet indeholdt henholdsvis 14, 11, 10 

og 61 /2 Procent Tin uden Spor af Zink. Samtlige disse Analyser stemme nøje overens med de 

Metalblandinger, som andetsteds ere sædvanlige i Broncealderens Oldsager. 

Om Røsernes Oprindelse kan der endnu næppe siges noget Bestemt. Det er meget 

muligt, at de kunne have udviklet sig ganske nalmligt paa selve Bornholm af de tidligere der be

nyttede Gravformer. Men det er ogsaa muligt, at Forbilledet kan være kommet udenlandsfra, maaske 

i Forbindelse med Ligbrændingen, ~der ubetinget maa anses som indført fra Udlandet. I Sverrig og 

Norge forekomme Høserne i talløse Mængder baade med brændte og med ubrændte Grave; men en 

Indførelse nordfra vilde ikke stemme overens med den sædvanlige Gang for Gravskikkenes Udbredelse. 

Ifølge Di'. Undsets Iagttagelser 2) forekomme Stendynger, der have nogen Lighed med Røser, paa • 

enkelte Steder Nordtyskland, navnlig langs Weichselens venstre Bred; de indeholde Stenkister med 

') Det er meget tvivlsomt, om Graven med delle Jernsværd (Klippeg·aard b; se nedenfor Tillæg· III B 37) har været 
en 1·irkelig Røsegra.v. Del ~r ikke engang sikkert, at Benene have været Jiramdte, og de forefundne Spor af en 
Tneskede tale for u]Jræmlt Begravelse. Muligen liar det været en Grav fra Mellemjernalderen. 

') "Jernalderens BegyiHlelse i Nmdeuropa" af Dr. Ing·vald Undset. Kristiania 1881. Se isaer Side 105-108. 
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mange benf'yldte Umer, men Oldsagerne, som dels ere af Bronæ, dels af Jem, svare nærmest til 

dem, der indeholdes i de yngste Høser paa Bornholm, og disse Slcndy1Jger kunne saaledes næppe 

have været Forbilleder for Bornholms ældste Høser. 

4de Afsnit. 

ANDRE GRAVE FRA BRONCEALDEREN. GRAVFORMERNES 
INDBYRDES TIDSFORHOLD. MARKFUND. OLDSAGER. 

Skibssætninger. 

Til de sjældnere Oldtidsminder paa Bomholm høre de saakaldte Skibssætninger ;:i: lange, 

smalle, til begge Ender tilspidsede, svagt hvælvede Brolægninger, indfattede med en Ramrne af større 

Stene. Af disse Indfatningsstene have undertiden to eller tre Par modstaaende Sten havt en Spids, 

som ragede c. 1/2 Alen (cm. 31) op over de øvrige Randstene (Enesbjerg), og en enkelt Gang (Bodilsker 

Højlyng) har den yderste Sten i den søndre Ende været rejst op med Spidsen i Vejret. Ellers have 

alle Stenene været liggende. Længden af de Skibssætninger, som cre blcvne maalte, udgjør fra 12 

til 50 Alen (M. 7 ,5 til 31 ). Breden er fra 1 /7 til 1/4 af Længden . 

Fig. 15. S'ssætninger og Røser nedenfor Enesbjerg. Fig. B. Skibssætninger og Røser paa Eneshjerg" 

Af disse Mindesmærker findes to, 46 X 7 og 13 X 31/ 2 Alen (M 29 X 4,4 og 8 X 2,2), med Retning fra 

Nordnordvest til Sydsydost, paa en høj Bakke kaldet Enesbjerg eller Galgebjerg ved Skrænten af 

Højlyngen, 1 /4 Mil østnordost for Veslennarie Kirke. De ere, som Fig. 14 udviser, omgivne af talrige 
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Røser og en Stenhøj samt en stor rund Brolægning. Tæt nedenfor Bjerget ligge fom andre Skibs

sætninger, 40 X 71/2, 20 X 5, 25 X 7, 30 X G og 12 X 21/2 Alen (M. 25 X 4,1, 12,6 X 3, 15,1 X 4·,4, 

18,s X 3,s og 7,5 X 1,6), ligesom en hel Flaade sejlende i Rel;ling af Vestnordvest, se Fig. 15; de ere 

ligeledes omgivne af adskillige Røser. Omtrent 250 Alen (M. 160) længere imod Vestnordvest ligger 

der en Skibssætning. 15 X 3 Alen (M. 9,4 X 1,u) med Retning fra Nm~dnordvest til Sydsydost. og 

30 Alen (M. 19) længere imod Nord til Vest følger endnu en, 3~ X 7 Alen (M. 24,5 X 41,4) med Het

ning fra Vestnordvest til Østsydost. Indtil omtrent Aaret.1860 har der fremdeles c. 200 Alen (M. 125) 

videre imod Vestnordvest ligget endnu en stor Skibssætning omgiven paa begge. Sider af Røser. Der 

har saaledes paa det lavere Land syd og vest for Enesbjerg ligget en Flaade af mindst otte Skibs

sætninger, alle med Stævnene omtrent i samme Retning. Endvidere findes tre Skibssætninger, de to 

omtrent i Nord til Syd og den tredie omtrent i Vest til Øst, c. 700 Alen (M. tl-40) sydost for Enes

bjerg imellem Røserne paa Mtr. Nr. 248, og endnu c. 800 Alen (M. 500) sydøstligere findes atter en 

Skibssætning, 30 Alen (M. 18,s) lang, og maaske endog flere imelle;m Røserne paa Mtr. Nr. 230 ar 

V estermarie Højlyng (S. B. 53 og 56). Det er endvidere temmelig sikkert, at"' dPr ogsa~ har ligget 

saadanne paa Vestermarie Sogns Andel af Blemme Lyng sydvest for Kirken (S. B. 123), hvor tfo 

dog nu ere forsvundne. Paa Klemensker Højlyng, Mtr. Nr. 175 bp i Sognets nordostlige Del tæt 

ved Grænsen af Olsker Sogn skal der ligeledes have ligget flere Skibssætninger, som nu ere sløjfede 

(S. B. 75). I Bodilsker Sogns nordligste Del paa Mtr. Nr. 200 tæt vest for Højlyngens Affald imod. 

Døvra Dalen ligger der imellem en stor Mængde Høser endnu tre Skibssætninger, 18 X 4, 15 X 31 /2 

og 24 X 4 Alen (M. 11,s X 2,5, 9,4 X 2,2 og 15 X 2,5) i Retning fra Nordnordost til Sydsydvest, og 

der skal tidligere have været flere, som nu ere sløjfede (S. B. 12). I Nærheden deraf paa Lille 

Haldegaards Jord øst for Døvra Dalen har der ogsaa været en, som nu er sløjfet; paa Midten af 

den skal der have ligget to meget brede Stene, hvorunder der stod en lille Stenkasse indeholdende 

"sort Aske" (S. B. 101 ). Endelig findes en mærkelig Gruppe af otte af disse Mindesmærker paa den 

store Røseplads syd for Egeby i den østlige Del af Aaker Sogn. De syv ligge jævnsides med hver

andre, alle i Retning fra Nordvest til Sydost; Længden er henholdsvis 20, 38, 25, 50, 50, 45 og 30 

~len (M. 12,G, 23,s, 15,1, 31,4, 31,4, 28,s og 18,s). Den ottende, 30 Alen (M. 18,s) lang,· ligger lidt 

længere imod Sydost og har Retning omtrent fra Vest til Øst (S. B. 98). Der haves· altsaa endnu 

mindst 24 Skibssætninger i Behold, medens flere andre vides at være sløjfede i Mands Minde. 

Af Skibssætningerne paa og ved Enesbjerg har jeg i Aaret 1870 undersøgt nogle enkelte 1). 

Brolægningen dannede kun et enkelt Lag. Under den fandtes enten paa Midten eller henimod den 

ene Ende et tyndt sort Muldlag med brændte Ben og tildels med spredte Skaar af et grovt Lerkar, 

men uden Metalsager. En af Skibssætningerne paa Bodilsker Højlyng har vist sig at bestaa af et 
3/4 Alen (M. 0,5) tykt, tæt sammenpakket Lag af Haandsten og hovedstore Sten, men Begruvefscn 
blev ikke funden. 

1
) 1. Den vestligste og mindste i Gruppen nedenfor Bjerget. Brolægningen indenfor Randstenene blev helt opt:1gen. 

Under Midten var en aflang Plet af' 2 Alens Længde og 11
/• Alens Brede (M. 1,3 x o,,) umiddelbart under Bro

lægningen belagt med et tyndt sort Muldlag, hvori fandtes mange smaa spredte Stykker af brændte Ben saml 
spredte Skaar af en stor grov Lerkrukke. 

2. Den østligste og mindste i Gruppen paa Bjerget. Imellem 3 og 5 Alen (M. 1,, og 3,1) fra den sydlige 
Ende fandtes tæt under Brolægningen et 2 Alen langt, 1 Alen bredt (M. 1,3 X O,,) tyndt sort Muldhg med spredte 
Skaar af en grov Krukke, enkelte smaa Kulstykker og nogle faa Smaastykker af brændte Ben. 

3. Den vestligste af dem alle sydvest for Bjerget. Netop paa Midten tæl under Brolægningen laa e1 
uregelmæssigt, indtil 5 Alen langt, 2 Alen hredl (l\il. 3,1 X 1,a) tyndt sort Muldlag med brændte Ben og sma:i 
Kulstykker. 
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Hvor tarveligt end Udbyttet af de foretagne Undersøgelser har været, saa fremgaar det 

noksom deraf, at Skibssætningerne ere Begravelser; og i de Tilfælde, hvor Benene ere blevne fundne, 

have de været brændte og ligget i et Muldlag, tildels ledsagede af Skaar· af et grovt Lerkar ganske 

som i Røser med Muldlag. Skjøndt Metalsager ikke ere fundne, tør man vel herefter antage, at 

Skibssætningerne kun ere en særlig Form af Røser, og denne Henførelse bestyrkes ved, at de, som 

berørt, næsten altid findes ledsagede af sædvanlige Røser tildels i stor Mangfoldighed. Til yderligere 

Oplysning har jeg undersøgt nogle af Røserne i umiddelbar Nærhed af Skibssætningerne paa og 

nedenfor Enesbjerg (se Tillæg III B 7), og Lærer Jørgensen har undersøgt nogle i Gruppen syd for 

Egeby (Tillæg III B 48). Det var ganske sædvanlige Røser med Muldlag eller Brandplet. 

Skibssætningerne synes at være hyppige i Sverrig og Norge. Om deres Forekomst paa 

Gotland se en Afhandling af Dr. Save om "Gotlands iildsta Fornlemningar" i Ann. f. nord. Oldk. 1852 

S. 130-170. Paa Gotland synes de at forekomme i Mængde og tildels af meget store Dimensioner; 

en af dem var 72 svenske Alen ( = ()8 danske Alen= M. 42,1) lang. De ere i Regelen ikke som paa 

Bornholm dannede af lagte Sten men af to krummede og ved Enderne sammenstødende Hækker af 

rejste Sten, tildels af anselig Højde. De findes i umiddelbar Nærhed af "Stenkumme!" og Stenringe. 

Oldsager vides ikke at være fundne, men de formodes at indeholde Gravurner. I det nordlige Jylland 

ved -Højstrup i Vester Han Herred findes paa en Gravplads fra den yngre Jernalder endnu lo Ski~s

sætninger (al' rejste Sten); Rester af syv lignende findes paa Hjarnø i Horsens Fjord, og der har 

ogsaa existeret saadanne ·ved Gjenner Bugt i Sønderjylland (Aarb. 1881 S. 155; jfr. Ant. Ann. IV S. 2U7). 

Lange, smalle Stendynger. 

Paa adskillige Steder, navnlig i umiddelbar Nærhed af Røser, findes der lange Stendynger 

en Udstrækning af 50-100 Alen (M. 30-60) eller Mere og en Brede af kun nogle faa Alen; 

Højden er kun ringe men kan tidligere have været større, inden de i Tidernes Løb erc sunkne 

sammen. Nu findes de kun paa Lyngmarkerne, men der har tidligere været mange af dem ogsaa 

paa det nu opdyrkede Land, hvor jeg har hørt dem omtale under Navn af "Rener" eller "Revler" 

eller "Stenjægere", men hvor de nu ere forsvundne. 
Paa Lyngsletten syd for Roels Dal i Nylars Sogn fandtes flere af dem imellem de hen over 

Sletten spredte Røser (S. B. 1 ). Noget nordligere paa den store Hedestrækning Blemme Lyng angives 

der at findes adskillige saadanne Dynger af flere Hundrede Alens Længde liggende hist og her i for

skjellige Retninger, dels i den vestligste Spids af Nylars Sogn (S. B. 83), dels i c. 1 /4 Mil nordostligere 

paa Vestermarie Sogns Grund (S. B. 123), paa begge Steder omgivne af mangfoldige Røser. Frem

deles ligger der i det Mindste fem lignende paa Mtr. Nr. 230 af Vestermarie Højlyng ledsagede af 

Røser og en,kibssætning; Dyngerne ere indtil 50Alen (M.31) lange men kun 3Alen (M.1,u) brede; 

deres Retning er forskjellig, og en af dem er bøjet i en kjendelig Vinkel. De findes ogsaa hist og 

her imellem Røserne paa andre Steder af Vestermarie Højlyng· (S. B. 56). Paa Toppen af Duebjerg 

i Klemensker Sogn har der ifølge Ejerens Forklaring til mig i Nærheden af store Gravhøje, Røser og 

Brandpletter ligget en c. 80 Alen lang, c. 20 Alen bred og c. 1 Alen tyk (M, 50 X 12,6 X 0,6) Sten

dynge, hvori der fandtes over 40 Lerkar indeholdende brændte Ben samt et Par Broncenaale. 

Imellem Røserne paa Aaker Højlyng nordost for den 66cle S. G. findes endelig ogsaa lange Sten

dynger snart i lige Retning og snart vinkelbøjede (S. B. 142). 

Ifølge de paagjældende Stendyngers Forekomst oppP, paa de øde Lyngmarker, der sikkerlig 

aldrig have været dyrkede, kan der ikke være Tale om, at de skulde være opførte til Indhegninger, 

hvortil de tilmed efter deres Beliggenhed hist og her i forskjellige Retninger heller ikke have kunnet 
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egne sig. At de ere opførte ved Menneskehaand er imidlertid utvivlsomt, og at de have staaet i et 

eller andet nært Forhold til Røserne er sandsynligt, da de saa _'stadig forekomme i disses Nærhed. 

Dyngen paa Duebjerg indeholdt en Mangfoldighed af benfylqse Lerkar og var altsaa et Slags Gravsted, 

men da den var saa meget bredere epd de øvrige, kan der ik~e med fuld Sikkerhed drages Analogier 

fra dens hidhold. Jeg har imidlertid flere Gange hørt fortælle, at de sløjfede "Revler" i de opdyrkede 

Egne ligeledes have indeholdt benfyldte Lerkar, og jeg er derfor tilbøjelig til at tro, at alle disse 

lange Stendynger overhovedet ere et Slags Fællesgravsteder, hvor de, fom ikke havde Midler til at 

opføre selvstændige Røser, hensatte deres Slægtninges Gravurner. Noget Sikkert kan imidlertid ikke 

vides, førend der en Gang er foretaget nøjere Undersøgelser. 

Brolægninger. 

Uregelmæssige Brolægninger forekomme paa mange Gravpladser. De ere ikke sjældne i 

umiddelbar Nærhed af Brandpletter (Kanegaard, Lyrs Skov etc.); af og til findes cle ved Foden af de 

store Gravhøje fra Broncealderen (Duebjerg, Baunegaard etc.), og ligeledes ere de hyppige paa Røs6-

pladser, hvor ofte betydelige Pletter ere belagte med en Stenbro af Haandsten. Hvad Hensigten har 

været dermed, er ikke tilstrækkelig oplyst. 

Endnu oftere forekomme saadanne Brolægninger med en bestemt Begrænsning, kredsrunde, 

ovale eller firkantede, ofte med tydelige Randsten. Adskillige af disse Brolægninger ere lagte som 

Omgivelser for Bautastene, som enten endnu staa eller tidligere have staaet paa Midten af den bro

lagte Plads.· Nogle enkelte have været lagte over nbrændte Grave fra den ældre Jerrialder (Dyndalen) 

eller over Grave fra de senere Perioder af Jernalderen. Hvis ogsaa de øvrige runde eller firkantede 

Brolægninger have været lagte over Grave, hvilket vel ikke kan bevises men dog er rimeligt nok, 

maa man nærmest sammenstille dem med Røserne, da de allerfleste af dem netop findes i umiddelbar 

Nærhed af talrige Røser. Størrelsen kan ofte være meget anselig, inJtil et Tværmaal af 65 Alen 

(M. 41 ). Se forøvrigt nedenfor i Tillæg IV A. 

Ringformede Stenlægninger. 

Endnu hyppigere end de nysnævnte brolagte Flader ere de ringformede Stenlægninger med 

en enkelt eller en dobbelt Række af Stene omkring et aabent, ikke brolagt Rum. Ofte findes en 

Bautasten staaende i Midten af en saadan Ring, men de fleste af Ringene synes dog ikke at have 

omgivet nogen Sten. De findes ligesom Brolægningerne fortrinsvis i umiddelbar Nærhed af Røser. 

De allerfleste ere kredsrunde og have i Regelen kun et Tværmaal af to til tre Alen (M. 1,s til Lu), 

enkeltvis forekomme de dog med en Brede af indtil 15 Alen (M. 9,4). Ogsaa Stenringe af firkantet 

Form forekomme af og til, navnlig har der i Roels Dal i Nylars Sogn ligget en Firkant dannet _ar 

dobbelte Rækker af store Stene med en Afstand imellem Rækkerne af en Alen (M. O,n); Længden var 

22 Alen fra Øst til Vest, Breden 6 Alen (M. 14 X 3,s); i hvert af de fire Hjørner stod en oprejst 

Sten. Se forøvrigt nedenfor i Tillæg IV B. 

Pladsen indenfor Stenringen plejer at ligge i ganske samme Højde som den omgivende 

Mark. Nogle faa Gange har den imidlertid været saaledes opfyldt, at der er dannet en kredsrund 

flad Jordforhøjning, der begrænses af Stenringen (Rønne søndre Udmark, Store Myregaard i Nylars, 

Lindholmsgaard i Rø). 

Om Stenringe af oprejste Sten se nedenfor i næste Afsnit. 
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Betydningen af disse Stenkredse er endnu meget usikker. Nogle af dem kunne have været 

lagte til Indfatning af Bautasten, som senere ere bortkomne, men dette kan langtfra gjælde om dem 

alle, thi man maatte da jævnlig se Spor af Hullet, hvor Bautastenen havde staaet. Det Sandsynligste 

er, at de have været Grave, eftersom de næsten altid findes paa Gravpladser med mangfoldige Røser. 

Der er imidlertid bleven undersøgt flere af dem, uden at nogen Begravelse er hleven fonden. Paa 

den anden Side er der i en stor oval Stenring i Svaneke Vang (se Tillæg IV B 17) fundet en l\fang

foldighed af Grave, dels benfyldte Gravkasser og Lerkar, dels Brandpletter; men jeg skulde næsten 

tro, at der paa Midten af denne Steming har staaet en Bautasten, idet nogle der forefundne store 

Stenblokke næppe kunne have havt anden Bestemmelse end at skulle støtte en. oprejst Sten, og i saa 

Fald kan der ikke med nogen Sikkerhed sluttes fra disse Fund til Indholdet af andre Sll•nringe, som 

ikke have været bestemte til Omgivelse for en Bautasten. 

Ørnekullerne ved Hasle. 

Der er næppe nogen Gravplads i Danmark, der har været undersøgt saa ofte og af saa 

mange forskjellige Mænd som Ørnekullerne, og dog· ere Forholdene dersteds ingenlunde hlevne bragte 

til endelig Klarhed. Se i det Hele nedenfor Tillæg IV C. 

Der skal i Ørnekullerne være bleven fundet fire Bronceknive, og det er rimeligt nok, at i 

det Mindste adskillige af Kullerne have været samtidige med Broncealderens Røser, men de allerfleste 

Fund, som haves derfra, hidrøre ubetinget fra Jernalderen, navnlig fra Brandpletstirlen, saaledes som 

det nedenfor i Tillæget nærmere vil findes fremstillet. 

Lange Stenrammer under flad Mark. 

I den seneste Tid (1883) er der i de paa Oldtidsgrave saa rige Flyvesandsstrækninger ved 

Øens sydøstlige Hjørne fremkommet nogle Broncealdersgrave af en hidtil ukjendt Skikkelse, idet der 

udfor Loftsgaard i Pedersker Sogn er fundet en Gruppe af flade Stendynger af Mandslængde men 

kun 1/ 2 til 3/4 Alen (cm. 31 til 47) brede, og derunder lange smalle Rammer af kantstaaende Sten

plader indesluttende Begravelser samt smukke Oldsager af Bronce og Perler af Rav, Bronce og grønt 

Gia~ Skjøndt man efter Gravenes Form maatte vente at finde ubrændt Begravelse, lyder Beretn. ingen 
der<Jli dog aldeles bestemt paa, at Benene vare brændte. Se nedenfor i Tillæg IV D. En ganske 

lignende Begravelse synes derhos at være funden ved Bosgaard i samme Sogn (se ligeledes Tillæg IV D). 

Endvidere er en hermed noget beslægtet Begravelse forekommen ved en Udkant af en Brandpletsplads 

ved Grødeby (Grødeby E 37 i Tillæg VI B 17), hvor der tæt under Overfladen viste sig et fladt Lag 

af Mandslængde, bestaaende af sværtede Haandsten blandede med sort Jord; derunder laa et Lag af 

hvide brændte Ben og imellem dem en Broncekniv. Endelig kan hermed jævnføres en lang Stenramme 

under en Stenhøj ved Stammershald i Rø Sogn (Tillæg II B 12). Stenrammen indeholdt kun Sand 

og var dækket af en Brolægning, men ovenpaa denne laa et Lag af brændte Ben. 

Gravkasser og Lerkar under flad Mark. 

Rundt omkring paa Øen, hvor der graves paa Markerne, træffes hist og her smaa ben

fyldte Gravkasser og endnu oftere benfyldte Lerkar nedsatte i Jorden. De fleste af dem indeholde 

ingen Metalsager; hvor imidlertid saadanne findes, ere de for Gravkassernes Vedkommende altid af 

Bronce og i Droncealderens Former; i de benfyldtc Lerkar er det fattige Gravgods ligeledes i c1e 
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allerfleste Tilfælde en eller anden lille Broncegjenstand, men der haves dog enkelte Exempler paa, at 

der i saadanne Lerkar er fundet Smaating af Jern. , 

De allerfleste af disse Gravkasser og Lerurner synes at staa enkeltvis eller dog kun i 

ganske smaa Grupper. Paa adskillige Steder er der dog fundet betydelige Samlinger deraf, navnlig 

af benfyldte Lerkar, saa at de have dannet virkelige Gravplaaser. ·. I ogi"'ved Amtets store Grusgrav 

nordvest for Aakirkeby synes der at have været benfyldte Lerkar ·i Hundredevis, og paa 20de S. G.s 

Parcel af Pedersker tæt nordvest for Peders Kirke, ved Grødeby i Aaker tæt syd og sydost for 25de 

S. G. samt tæt sydvest for Kumlhøj i Rutsker ved Vejen imellem Hasle og Allinge ere de ligeledes 

fundne i Mængde. Se i det Hele nedenfor i Tillæg IV E. 

De benfyldte Gravkasser ere dannede af flade Sten plader, mest Sandsten, med Sidestene, 

Endestene, Dæksten og Bundsten; Dimensionerne ere kun ubetydelige, sjældent over 15 Tommer i 

Længde og 12 Tommer i Brede og Dybd~ (cm. 39 X 31 X 31). De brændte Ben i Kasserne ere 

altid hvide og rene uden sort Muld. Oldsagerne have i Regelen været ubetydelige; kun en eneste 

Gang er der bleven fundet et Broncesværd. Jern vides aldrig at være fundet i nogen Gravkasse 

under flad Mark. 

Lerkarrene ere næsten altid meget raa og grove, tykke i Leret, mørke af Farve, møre og 

slet brændte. Formen er for det Meste som en hankeløs Krukke med vid Munding og enten lodrette 

eller kun svagt udbugede Sider; Højden kan variere fra 4 til over 12 Tommer (cm. _10,s til over 31 ), 

men er for det Meste 7-8 Tommer (cm. 18-21); Breden plejer at være den samme som Højden 

eller dog kun lidet ringere. Andre Former ere imidlertid ingenlunde udelukkede; temmelig hyppigt 

forekomme vaseformede Kar med en høj, oventil jævnt tilspidset Overdel og en næsten halvkugle

formet Nederdel; det er heller ikke sjældent at finde store meget stærkt udbugede hankeløse Potter 

med smal Bund, og endnu oftere forekomme mindre, enhankede Potter 4 til 6 Tommer høje (cm. 10,0 

til 16) og ubetydeligt bredere. Undertiden findes de brændte Ben ogsaa henlagte i halvkugleformede 

eller endnu fladere Skaaler med eller uden Hank. Overhovedet er det kjendeligt, at der, i alt Fald 

med ganske enkelte Undtagelser, ikke er bleven fabrikeret Lerkar af en bestemt Form til at tjene 

som Gravurner, men at man tværtimod dertil har benyttet Kar af hvilkensomhelst Form, altsaa 

rimeligvis ganske de samme Kar, som man har brugt i den daglige Husholdning. Prydelser ere 

sjældne; en enkelt Gang kan der findes to modstaaende Knopper paa Siderne eller en rundtløbende 

Streg omkring Karrets Overdel. Et Par Gange har jeg set Krukker, som paa Udsiden bare parallele, 

lodrette eller skraa Furer, der kjendelig vare indstrøgne med Haandens Fingre under Forarbejdelsen; 

men det er vel tvivlsomt, om dette har skullet være en Prydelse. De benfyldte Lerkar ere ligesom 

Urnerne i Røserne for det Meste dækkede med en flad Sten; undertiden er et skaalformet Kar lagt 

omvendt over det benfyldte Kars Munding eller Bundstykket af et itugaaet andet Kar benyttet til 

Dække. De staa i Regelen saa nær ved Overfladen, at der kun er 8-12 Tommer (cm. 21-31) Jord 

over dem. Paa Siderne ere de jævnlig omgivne med Haandsten eller endog med en mere eller 

mindre fuldstændig Kasse af Stenplader; ofte staa de derimod i Jorden uden nogensomhelst Be

skyttelse. De brændte Ben ere i Regelen hvide og rene, hvad enten de ere udvaskede eller maaske 

kun ud pillede af Ligbaalets Rester, men af og til findes de dog blandede med Kul og Aske, og i 

saa Fald findes der tillige ofte en Klump af sort kulholdig Muld med smaa brændte Benstumper 

udenom Urnen. Oldsagerne have været endnu ringere end i Gravkasserne, i Regelen kun en Naal, 

en Fingerring eller en lille Stump afbrudt Broncetraad. Se i det Hele nedenfor i Tillæg IV F. 
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Gravformernes indbyrdes Tidsforhold. 

Naar det haves for Øje, at ubrændt Begravelse var den sædvanlige Gravskik i Stenalderen, 

og at Ligbrænding var en lige saa sikker Regel i den ældre .Jernalder, ligger det nær at slutte, at 

cle nbrændte Begravelser fra Broncealderen maa være ældre end de brændte. Til en vis Grad er 

denne Sætning ganske vist ogsaa rigtig, og navnlig udvise Gravhøjene aldeles bestemt, at naar 

Centralgntven indeholder et ubrændt Skelet, kan der være en Mangfoldighed af brændte Begravelser 

nedsat i Højens Udkanter, medens der ikke haves noget Exempel paa, at der i en Høj, hvor Central

graven indeholdt brændte Ben, er fundet et Skelet som sekundær og senere Begravelse. 

Hvis man imidlertil vilde udstrække fornævnte Regel saaledes, at man vilde anse enhver 

ubrændt Begravelse for at være ældre end enhver brændt, eller med andre Ord paastaa, at ubrændt 

Begravelse skulde have været sædvanlig under alle Forhold i et længere Tidsrum efter Broncealderens 

Begyndelse, og at Ligbrændingen først derefter skulde være bleven sædvanlig, da turde der formentlig 

mangle en tilstrækkelig Grundvold for en saadan Antagelse. Skeletgrave fra Broncealderen vides paa 

Bornholm (afset fra nogle ganske faa Røser) kun at være fundne i Gravhøje. Den allerstørste Del 

qf Befolkningen kan imidlertid ikke igjennem et længere Tidsrum være bleven begravet i Høj. Dertil 

er Antallet af Høje altfor ringe, og Opførelsen ar en Høj maa derhos have været saa kostbar, at 

kun velhavende Familier, der have raadet over en betydelig Arbejdskraft, have kunnet eje Midler 

dertil. Menigmand m_aa være bleven stedet til Hvile paa en anden og mindre omstændelig Maadc. 

Naar der nu ingensinde vides at være bleven bemærket Skeletgrave fra Broncealderen under flad 

Mark, var det jo vel tænkeligt, at det kunde hidrøre fra, at Benene vare ganske opløste og Oldsagerne 

oversetl Men Oldsager af Bronce ere ved deres skinnende grønne Farve netop meget let kjendelige 

i Jorde~ og naar de desuagtet aldrig ere fundne ved Skeletter under flad Mark og, saa vidt vides, 

ejheller nogensinde under saadanne Forhold, at de kunne antages at have været forsætlig nedgravne 

som Ledsagelse for ubrændte Lig, medens derimod brændte Begravelser fra Broncealderen med eller 

uden Broncesager ere forekomne saa overmaade hyppigt under Markernes Overflade, saa kan man 

ikke undgaa at formode, at Ligbrændingen er bleven sædvanlig Gravskik paa Bornholm omtrent 

samtidigt med, at Broncesager overhovedet ere komne i almindelig Brug dersteds. Jordfæstelse af 

ubrændt Lig bliver saaledes en til Gravhøjene (og enkelte Røser) indskrænket Undtagelse; og naat 

den i Gravhøjene er saa sædvanlig, at den langt overvejende Del af Centralgravene i disse har inde

holdt ubrændte Lig, kan dette kun vidne om, at den højtidelige Højlægning igjennem en meget lang 

Periode af Broncealderen er bleven anset som en Handling, der burde udføres uden Ligbrænding, 

hvorhos de Familier, som ejede Højene, tildels have fulgt den samme Skik ved at nedlægge Ligene 

af senere afdøde Personer ubrændte og ledsagede af kostbart Gravgods i Højenes Jordfyld udenfor 

Gravkisterne, medens de dog for det Meste med Hensyn til saadanne senere Begravelser have fulgt 

den ellers sædvanlige Gravskik, . Ligbrænding, om de end benyttede Siderne af de tidligere opførte 

Høje til deri at hengjemme de ~enere Afdødes Gravurner. . 

Røserne naa, som ovenfor allerede bemærket, utvivlsomt ind over Jernalderens Grænse. 

Naar det nu hermed sammenholdes, at de store Gravhøje aldrig indeholde Jern i deres Centralgrave, 

og at deres Opførelse altsaa allerede maa være ophørt forinden Broncealderens Slutning, ligger den 

Tanke nær, at Røserne kunde være et Overgangsled imellem Broncealderens Høje og Jernalderens 

Begravelser under flad Mark, et Slags formindskede og forringede Høje, der efterhaanden bleve mindre 

og lavere og tilsidst sank ned til en flad Brolægning for derefter at forsvinde og kun at efterlade en 

Brandplet med en flad Dæksten. Jeg har tidligere selv havt en noget lignende Forestilling om For-
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holdet, men det i de senere Aar vundne. nøjere Kjendskab til de topografiske Forhold tillader ikke 

længere at slaa sig til Ro derved. 

Hvis Rø~erne simpelthen havde afløst de toppede Gravhøl, saaledes at do Familier, hvis 

Forfædre hvilede i fløjene, vare gaaede over til at opføre Røser til Hvilested for deres senere Afdøde, 

saa maatto Røserne fortrinsvis findes i umiddelbar Nærhed af Høje~, navnlig af de Grupper af 

Høje, som betegne en i en længere Række af Slægtled fortsat I3enyttelse af dot samme Bosted. Men 

netop dot Modsatte er Tilfældet. Røserne findes saa at sige aldrig i Jordhøjenes Nærhed. Modens 

disse holde sig til det flade og frugtbare Land, have Røserne for det Meste ~ieres Plads enten i flet 

Indre af Landet paa Randen af Hedestrækningerne eller i de Egne, som ifølge de endnu forhaandeu

værende Rester af Skove maa antages i Oldtiden at have været dækkede mod vanskeligt tilgængelige 

Tykninger. Det maa altsaa have været andre Slægter, der have opført Røserne. Men naar den 

Antagelse, at Røserne kun skulde være en Fortsættelse af Jordhøjene, saaledos mister sit Grundlag, 

er der Intet til Hinder for, at de kunne naa langt længere tilbage i Tiden. Tilmed er man i cle 

senere Aar blevE:n bekjendt med de lave Forhøjninger af Jord og Stene, som indeholde Gravkister 

fra Stenalderen, og det kan, ganske afset fra Muligheden af en Efterligning af For'billeder udenlandsfra" 

være lige saa rimeligt, at Røserne ere dannede i Lighed med Stenalderens Gravkuller, som at de. 

skulde være en Efterligning efter de toppede Høje. 

Ganske vist hidrøre de allerfleste af Røserne, navnlig de mange smaa, der ligge s<.r.mlede 

store Grupper, fra en forholdsvis sildig Tid, men der er dog mange store enligt liggende Røser, der 

have et meget gammelt Præg, dels ved at deres Centralgrave ere Stenkasser med utvivlsomme 

Broncealderssager, dels ved at der omkring Centralgraven eflerhaanclen er bleven nedsat en Mang

foldighed af sekundære Begravelser saavel i Stenkasser som i Lerkar (set. Ex. Grundridset af Røserne 

vod Sortogaard foran Side 23). Dot tyder ogsaa paa en høj Alder, at der nogle Gange er fundet 

Stenalderssager, navnlig Flintkiler, nedsatte i eller ved Begravelserne i Røser (jfr. Tillæg I Ca Nr. 2, 

8 og ~), b Nr. 2 og 3 samt c Nr. 2). Kan det nu end ikke hermed anses som bevist, at adskillige 

Røser naa tilbage til Broncealderens Begyndelse, saa er det dog sandsynligt, at de naa langt tilbage, 

og at mange af dem have været tilstede paa Hedebakkerne eller i Skovene ved rlcn Tid, ch1 man 

paa det flade frugtbare Land endnu nedlagde de afdøde Høvdinger med deres Broncesværd i store 

Gravkister i Jordhøjene. 

Af de øvrige ovenfor omhandlede Gravformer synes Skibssætningerne og de lange smalle 

Stendynger saavelsom Brolægningerne og Stenringene nærmest at maatte stilles sammen med Røserne. 

Begravelser ere vel saa saare sjældent blevne fundne under saadanne Stenlægninger, men deres 

stadige Optræden i umiddelbar Nærhed af Røser gjør det overvejende sandsynligt, at de ere an

bragte omtrent samtidigt med disse. 

Benyttelsen af smaa Gravkasser og Gravurner, dels nedsatte under flad Mark, dels anbragte 

i Overfladen af Høje eller Røser, strækker sig rimeligvis over hele Broncealderen lige fra dens Be

gyndelse til dens Slutning, og i saadanne smaa Gra vgjemmer er ganske vist den allerstørste Del af 

Broncoalderens Befolkning bleven nedlagt. Disse Gravformer, der saaledes maa anses som Bronce

alderens normale Gravskik paa Bornholm, kunne vistnok tildels være blevne benyttede samtidigt og 

jævnsides, men det er dog kjendeligt, at man i en tidligere Tid fortrinsvis har brugt Gravkasser af 

Sten, medens Lerkarrene henimod Slutningen af Broncealderen have været næsten udelukkende be

nyttede. I Gravkasserne ere Oldsagerne smukkere og bedre bevarede; Sønderbrydningen var endnu 

ikke bleven en saa almindelig Skik. Der er aldrig fundet Jern i nogen under flad Mark eller i 

Overfladen af en Røse anbragt Gravkasse og kun en eneste Gang i en Gravkasse i Siden af en Høj. 

I Gravkasserne ere Benene altid hvide og rene, medens en Blanding med Ligbaalets kulholdige Reste1·, 
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hvorved der dannes en Overgang til de senere Brandpletter, ikke er ganske sjælden i Lerurnerne. 

Fremdeles vides aldrig nogen Gravkasse at være funden i Overfladen af en Rø:3e, hvor Centralgraven 

har været en Lemme, men Lemmer forekomme meget hyppigt i Toppen og Siderne af Høje eller 

Røser, hvor Centralgraven er en Stenkasse. Endelig kan det bemærkes, at ligesom Røserne i de 

store Røsesamlinger næsten alle ere af forholdsvis ung Alder, saaledes have Broncealderens fælles 

Gravpladser l.lnder flad Mark ("Urnegravpladserne"), der danne en Overgang til den ældre Jernalders 

Brandpletspladser, næsten aldrig noget andet Indhold end Lemmer; Stenkasserne findes kun sjældent 

samlede i Grupper og aldrig i noget synderlig stort Antal. 

Mark- og Mosefund. 

Uden nogen Forbindelse med Begravelser ere Broncealderssager temmelig jævnlig fundne 

i Mark og Mose. En Fortegnelse over, hvad der af saadanne Fund er indkommet til Museet er 

anført nedenfor i Tillæg IV G. Nogle af disse Sager, navnlig naar de ere fundne enkeltvis, kunne 

anses for at være tilfældigen tabte, men der er forekommet ikke saa ganske faa Fund, hvor man 

maa formode en forsætlig Henlæggelse. I Aaret 1808 fandtes i Kras Mose i Klemensker Sogn en 

Fibula som Fig. 29, en Spiral Armring, 7 Tutuli og 3 Høstknive, Alt af Bronce, og tre Aar senere 

indkom til Museet ligeledes fra "en Mose i Klemensker Sogn" et Fund, bestaaende af en Fibula som 

Fig. 29, en Spiral-Armring, 8 Tutuli, en Halskrave, 3 store Hægter, 2 smaa Stænger og nogle Stykker 

af ett..Kar, Alt af Bronce. Under Flyvesandel paa Hjortebjerg paa Øens Nordspids fandtes i 1824 

4 sto~ Hals- eller Haarringe og Stykker af en Do., 2 Haandledsringe, 9 Fingerringe, en stor brille

formet Fibula, 2 Celler, Stykker af 2 store Haarnaale samt "et lidet hult Metalstykke", Alt af Bronce. 

Fremdeles er der fundet under en stor Sten paa Højlyngen i Rø Sogn: 2 Halsringe og en Haarnaal, 

i et Mosehul ved 9de S. G. i Klemensker Sogn: 2 Knive med Spiralhaandtag, 2 Spiral-Armringe, 

3 Haandledsringe og 2 Dobbeltknapper, under en stor Sten ved Vassegaard i Pedersker Sogn: en 

Dolk med Broncefæste og en Paalstav, ved en stor Sten paa 48de S. G.s Grund i Rutsker: et i Old

tiden sønderbrudt Sværd, paa en Eng ved 21de V. G. af Østerlars: ligeledes et i Oldtiden sønderbrudt 

Sværd, i en Grusbakke ved Listed Fiskerleje: 2 Spiral-Armringe, paa Højlyngen ved Vallensgaard i 

Aaker Sogn: Stykker af en Haarring, af. en brilleformet Fibula samt af et Kar og i en Mark ved 

Lille Myregaaard i Pedersker Sogn: 2 Haandsledsringe, Alt af Bronce. Et mærkeligt Fund skete i 

Aaret 1832, da der ved Tørvegravning i Mosen Balsmyr ved Simblegaard i Klemensker Sogn optoges 

6 Celter, tildels stærkt beskadigede baade ved Ild og ved Hammerslag, samt forsmeltede Stykker af 

flere Do., 10 Haandledsringe og forsmeltede Stykker af flere Do., 2 store Haarnaale og en Niptang, Alt 

af Bronce, fremdeles 2 store Spydspidser af Jern, 12 Stykker af Do., Stykker af 5 Daggerter eller 

korte Sværd, ligeledes af Jern, og et Hammerhoved af Jern. 

Hvorfor de saaledes fnndne Sager i sin Tid ere blevne henlagte, lader sig nu vanske

ligt oplyse. Nogle kunne simpelthen være tabte, andre kunne være blevne hengjemte for at 

bevares og atter at kunne optages af Ejeren, men det er rimeligt, at ved de fleste større Fund have 

religiøse Forestillinger om en Forsyning til Livet efter Døden været virkende; jfr. en Afhandling 

af Worsaae i Aarb. 1866 Side 313 om "Mosefund fra Broncealderen". Det er i saa Henseende et 

betegnende Fingerpeg, at i adskillige af Fundene have Sagerne været forsætlig ødelagte forinden 

Nedlæggelsen. Af Cellerne fra Balsmyr vare de fleste beskadigede baade ved Ild og ved Vold, 

Haarringen, Fibulaen og Broncekarret fra Vallensgaard fandtes sønderbrudte, og ligeledes vare Sværdene 

fra Rut.sker og Østerlars it.ubrudte. Denne Sønderbrydning, der stemmer saa mærkeligt med den 

Ødelæggelse, som Oldsagerne i de senere Gravfund fra Broncealderen ere blevne underkastede, lycler 
., 
" 
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stærkt paa, at Sagerne skulde "dræbes" for at kunne følge med til de Dødes Rige J ethvert Til

fælde viser den, at de paagjældende Gjenstande ikke ere blevne hengjemte for atter at optages og 

bruges i deres tidligere Øjemed, og til en Hengjemmelse som blot V ærdirnetal, som en Metalskat, 

have saa lidet vægtige Gjenstande som Haarringe og tynde Broncekar ganske vist kun daarligt egnet 

sig. Man maatte da snarere kunne have ventet at finde hengjemt tunge Broncesager eller smeltede 

Broncebarrer, men Saadant vides aldrig at være iagttaget paa Bornholm. 

Fundet i Balsmyr har ved de. deri indeholdte Vaaben en vis Lighed med de store Mosefund 

i Sønderjylland og Fyn, men Broncesagerne fra Balsmyr ere ikke Vaaben, og Jernsagerne ere vistnok 

ikke nedlagte samtidigt med dem. Paa en af Spydspidserne findes nemlig en Indlægning med Sølv

ringe, som maa være adskillige Aarhundreder yngre end Broncealderens Slutning. Se nærmere herom 

nedenfor i 10.de Afsnit. 

Oldsager. 

Med Hensyn til Form og Beskaffenhed af de paa Bornholm fundne Oldsager fra Bronce

alderen er der ikke Synderligt at bemærke, da de med faa Undtagelser ere ganske overensstemmende 

med, hvad der er fundet andetsteds i Danmark. En Sondring imellem ældre og yngre Former (jfr. 

Broncealderens Perioder af Dr. S. MiiJler i Aarb. 1876 Side 185-312), hvortil der vilde kræves et 
vidtløftigt Museumsstudium, har jeg ikke havt Lejlighed til at foretage. 

De efterfølgende Meddelelser om de fundne Oldsagers Antal gjælde for Midten af Aaret 

1885. Naar det ikke er angivet, af hvilket Stof Gjenstanden bestaar, er den af Bronce. 

( Sværd synes, afset fra nogle enkelte Markfund, næsten kun at forekomme i Høje med 

ubrændt Skelet. Af de 25 Sværd, som ere indkomne til Museet, vides kun et enest~ at være fundet 

i en Grav udenfor Høj (i en Gravkasse med brændte Ben ved 17de V. G. i lbsker). Af dem, som 

ere fundne i Høj, er kun eet angivet at være fundet ved brændte Ben, og denne Angivelse er tilmed 

meget tvivlsom 1). Af de 25 Sværd have 4 havt massivt Fæste af Bronce, deraf kun eet (Markfund; 

Mus. B. 564) med Spiraler paa Enden af Fæstet som Worsaae Fig. 135, og de tre, saavidt vides, 

med rudeformet Fæsteknap omtrent som Fig. 16. 8 Sværd have havt Grebtunge, enten flad som 

W orsaae 138 eller (og hyppigere) smal og trind og forsynet med en rudeformet Knap for Enden som 

Worsaae 139. Ved 4 Sværd har Fæstet været helt af Træ eller andet forgængeligt Stof, der har 

været fastgjort til Klingens øverste Ende ved en Hi1fv'kreds af Broncenagler; ved et af dem, Fig. 17, 

fandtes desuagtet en hulstøbt Bronceknap. Om Beskaffenheden af de øvrige Sværd har jeg ikke til

strækkelige Oplysninger. 2 Gange er der forekommet 2 Sværd i samme Høj, men det er muligt, at 

der kan have været to forskjellige Begravelser i Højen. 

De i Broncealdershøje i andre Egne af Danmark saa jævnligt forekommende smaa Efter

ligninger i Bronce efter Sværd (og Dolke), de saakaldte "symbolske" Sværd (eller Dolke), Worsaae 
Fig. 147-156, kjendes ikke fra Bornholm. 

Af Dolke, Fig. 18 og 19, er der indkommet 26 eller Stykker deraf. 4 havde massivt 

Bronceskaft, 12 havde smal Grebspids, i Regelen med rudeformet Fæsteknap, der en enkelt Gang 

var guldbelagt; paa 6 fandtes der kun Nagler i en Bue ved Klingens øvre Ende til Anbringelse af 

1
) I Svalhøj i Klemensker Sogn udgravedes omtrent !'845 en stensat Gravkiste, der efter Finderens Forklaring var 

'31/2 Alen lang, 1 Alen bred og 11/2 Alen høj (M. 2,, X O,, X O,,). Paa Bunden laa en lille Hob Ben, som Finderen 
ansaa for at være brændte, og ovenpaa dem et Broncesvænl (rimeligvis Mus. 12162) med Levninger af Tøj. 
Umuligt er det ikke, at en stor Gravki,;te kun har indeholdt en Klump bra<ndle Ben. Jfr. Stemammerne ved 
Loftsgaard i Pedersker, men sandsynligt er det dog ingenlunde (Mus. B. 70-71). 
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Fig. 27. 1/2. 

Fig. lG--17. Sværd. 
Fig. 18-19. Dolke. 
Fig. 20-23. Knive. 
Fig. 24. Høstkniv. 

Alt aJ Broucc. 

Fig. 17. '/c" 

Fig. 28. 1/1. 
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Fig. HJ. 11<-

Fig. 20. 2
/,. 

Fig. 22. 2
/,. 

Fig. 24. 1 
/" 

Fig. 2(i. '/:i. 

Fi~" 23. Lansespids. 
Fig'. 26. PaalstaY. 
Fig. 27. Celt. 
Fig. 28. Niptang. 

Alt. af Broucc. 
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et Træskaft (ved en af disse fandtes desuagtet en hulstøbt Fæsteknap), og med Hensyn til 4 savnes 

nøjere Oplysninger. 

Knive ere indsendte i et Antal af 60, deraf 4 med massivt Bronceskaft, 20 med fladt 
Skaft gjennembrudt med et eller flere rektangulære Huller som Fig 21, 3 med tynd og smal Greb

tunge som Fig. 20, 4 trekantede eller. rektangulære med et Hjørne udtrukket til en flad Spiral 

som Fig. 22, 9 af lignende Form men med Spidsen formet som et Dyrehoved paa en lang, krum 

Hals som Fig. 23, 1 halvmaaneformet med en skraat udstaaende lige Stjert ,omtrent som de halv

maaneformede Knive fra Brandpletterne, og endelig 19 af ukjendt Form. Desuden er der i Rras 
Mose i Klemensker Sogn fundet 3 Segler eller Høstknive som Fig. 24. 

Af Lansespidser haves ~alle med lang Dølle, som fortsætter sig i en afrundet Ophøj

ning lang·s ud ad Bladets Midte, Fig·. 25. Endvidere haves 2 Pilspidser. 
Paalstave, Fig. 26, haves i et Antal af 15, deraf dog kun 6 fra Grave, de øvrige fra 

løse Markfund. 
Hu 1 e C e 1 ter, Fig. 27, ere forekonme 10 Gange, deraf een Garig 2 og een Gang 6. foruden 

en Del Brudstykker. De hidrøre samtlige fra Mark- eller Mosefund. Paa een nær ere de samtlige 

forsynede med en lille Øsken. En massiv Kile af Bronce som W. 178 (41/2 X 2 Tommer; cm. 11,s X 5,2) 
samt en ligeledes massiv S m a 1mejse1 af Bronce ere ogsaa fremkomne ved Markfund . 

.._.. Endvidere er der indsendt 14 Niptænger af Form omtrent som Fig. 28, 5 Syle og 

en lille S av. 
Blandt Smykkesagerne maa først anføres Fibulaerne og iblandt disse særlig den for 

Øen ejendommelige store og pragtfulde "bornholmske Fibula", Fig. 29 (Worsaae Fig. 229). Dens 

Fig. 29. 1/2. "Bornholmsk" Broncefibula. 

Bøjle dannes af en flad Bronceplade af spids rhombisk Form med Afrunding af de stumpe Hjørner; 

ved begge Spidser er Pladen udtrukken til en Traad, der ender i en flad Spiral, som ved den ene 
Ende tjener som Støtte for Naalespidsen, medens ved den anden Ende Forbindelsen imellem Spiralen 

og Midtpladen danner den Axe, hvorom den store Naal kan drejes i horizontal Retning; bagved 
Axehullet i Naalen lige over den bageste Spiral bærer Naalen en høj opstaaende, smukt prydet Tap 

med et lille Hoved paa Spidsen; endelig er selve den brede Midtplade i Regelen prydet med Spiral-, 

Bølge- og Zigzaglinier etc. Af de til Museet indkomne 34 Broncealders-Fibulaer fra Bornholm henhøre 
22 til den nysbeskrevne Form. I Regelen ere Exemplarerne meget store; Pladen kan være over 

6 Tommer (cm. 16) lang foruden de to Spiraler ved Enderne, hver omtrent 3 /4 Tomme (cm. 2) i 

Tværmaal, Breden af Pladen kan være 3 Tommer (cm. 8), Naalens Længde over 8 Tommer (cm. 21), 
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og den taarnformede Spids paa Bagenden af Naalen kan være over 1 Tomme (cm. 2,s) høj. Udenfor 

Bornholm vides den kun at være funden i nogle ganske faa Exemplarer i Skaane. Foruden den 

nævnte Fibula haves fra den bornholmske Broncealder (afset fra 6 Fibulaer af ukjendt Skikkelse) 

ikkun 2 andTe Former, nemlig som W orsaae 228 og hosstaaende Fig. 30, der er repræsenteret ved 

Fig. 30. 1/2. Broncefibula som Worsaae Fig. 228. 

;,;:xemplarer, eller "brilleformet" enten som W. 231 (et eneste Exemplar fra et Markfund, Mus. MCCLVI) 
eller som hosstaaende Fig. 31 (ligeledes kun et eneste Exemplar fra et Markfund, Mus. B. 1880). 

Fig. 31. 1/2. Brilleformet Broncefibula. 

Samtlige Fibulaer synes i Broncealderens Grave i Regelen at forekomme enkeltvis J: 1 i hver Grav; 

kun to Gange vides der at være funden 3 og maaske to Gange 2 i samme Grav. 
De smukke Ha 1 skraver, forhen ansete som Diademer, haves i 3 Exemplarer, hvoraf et 

er afbildet her i Fig. 32 (W. Fig. 226). Et andet findes afbildet hos W. Fig. 216. 

Tutuli J: runde, i Midten ophøjede Bronceplader til Smykke for Bryst eller Beltested, 

. Fig. 33 og 34, ere fundne 8 Gange; to Mosefund indeholdt hver 8 Tutuli, og to Gange ere de fundne 
parvis i Høje, de fire øvrige Fund indeholdt kun en enkelt. 

Ringformede Prydelser have været meget hyppige. Store Hals- eller Haarringe eller 

Stykker deraf ere forekomne 10 Gange; Fundet under Flyvesandet paa Hjortebjerg indeholdt 5 ; to 

Gange er der fundet 2 sammen. Prægtige Spiral-Armringe, Fig. 35, tildels i over 20 Omgange, 
ere fundne 12 Gange, for det Meste i to Exemplarer. Haandledsringe, Fig. 36 og 37, ere fore

komne 20 Gange, i Regelen i 2 Exemplarer. Iblandt disse Ringe have tre været af Guld, alle af 
vredet Arbejde omtrent som Fig. 37 (ved et Skelet i en Høj ved Aabygaard i Nyker, Mus. 1619, ved 

ubrændte Ben under en Høj ved Gyldensgaard i Østermarie, Mus. B. 342, og ved ubrændte Ben i en 

Gravkiste i en Høj ved Sandvig, funden i Foraaret 1882; jfr. nedenfor Tillæg Il B Nr. 3, 6 og 15). 
Fingerringe ere indsendte fra 43 Fund; nogle Gange har der været to sammen, men i Regelen ere 

de fundne enkeltvis, navnlig i benfyldte Urner. De have endog været langt hyppigere end det ind
sendte Antal lader formode, men de ere for det Meste saa opløste af Ir, at de smuldre hen. Den 
almindelige Form er en lukket Ring, Fig. 38; undertiden dannes de kun af en sammenbøjet Bronce

strimmel, der ikke er lukket; i Regelen ere disse Ringe meget simple, men en enkelt af dem (Lofts
gaard i Pedersker, indsendt 1883) er dog ret elegant, idet Enderne af Broncestrimmelen gaa forbi 

hinanden og ere ombøjede til flade Spiraler. Ogsaa forekomme Fingerringe af spiralbøjet Traad i 
flere Omgange, og iblandt disse have fire (Mus. CCCXII, CCCXXII - to Ringe - og 13276) været 
af Guld, Fig. 39. Iblandt dem af sædvanlig Ringform har kun een været af Guld, henhørende til 
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Fig. 32. 1/a. Halskrave. 

Fig. 34. 1/" Tutulus. 

Fig. 33. 1/2. Tuiulus. Fig. il8. 1/1. Fingerring. 

Fig. 35. 1/2. Spiral Armring. 

Fig. il\J. 1 /1. Fingerring af Guld. 

Fig" 3fi. 1/2. Ha:mdledsring af Bronce. Fig". 37. 2/3. Haandledsring af Guld. 
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nysnævnte Fund ved Aabygaard. Desuden angives en lille hamret Pengering af Guld (Mus. 18448) 

at være fonden i en "Gravurne i en Høj" (tvivlsomt). 

Dobbeltknapper 'ere ligeledes meget hyppige i Broncealderens Grave. For det Meste er 

Overfladen prydet med koncentriske Linier eller med en indhugget Stjerne, jfr. Fig. 44 og 45, under

tidei1 med en opstaaende høj Top. De ere indsendte fra 25 Fund, i Regelen kun een fra hvert. Een 

Gang er der fundet to Dobbeltknapper forbundne ved Broncebøjler; se Fig. 43. Almindelige enkelte 

Knapper med en konkav Underside og en paa dennes Midte anbragt lille Øsken ere forekomne 
to Gange. 

Fig. 40. 1/s. 

Fig. 43. 1/1. 

Fig.11. 2/s. Fig. 42. 1/2. 

Fig. 44. 1/i. Fig. 45. 1/1. 

Fig. 40-42. Broncenaale. Fig. 43--45. Dobbeltknapper af Btonce. 

Store Ha ar n a a 1 e ere fundne i 11 Grave, for det Meste enkeltvis. Den øverste Ende er 

undertiden prydet med et tragtdannet Hoved eller en Knap eller et Par Snirkler etc.; jfr. Fig. 40-42 

(fra Røser). Mindre N aale eller Stykker deraf have været endnu hyppigere. En Synaal med 

Øje paa Midten er fonden i en Røse. 

Af mangfoldige smaa Rør, der kunne have været brugte som Prydelser for Belter, er 

der 2 Gange fundet Spor (Mus. B. 82 og B. 1109). 

Een Gang er der i en Røse fundet en Mæng·de smaa S k a 11 er af Hjerte mus 1 in g e i· ind

stukne i hverandre; de have rimeligvis udgjort et Halsbaand (Tillæg III B Nr. 30). 

Perler have været sjældne i Broncealderens Grave. Foruden nogle faa Glasperler, der 

ere fundne enkeltvis i Røser, haves der et gjennemboret berlokformet Ravstykke fra en Urnegravplads, 

og i en af Stenrammerne i Flyvesandet ved Loftsgaard fandtes, som oven berørt, paa een Gang 

1 Ravperle, 2 Bronceperler og 37 Perler af grønt Glas. 

Broncekar ere kun fundne 3 Gange ved Broncesager, een Gang i en Mose, een Gang i 

et Markfund og een Gang ved et ubrændt Skelet (Mus. 652. 1811, B 1881 og B 34€5). Det sidstnævnte 

Kar var prydet med koncentriske Ringe og opdrevne Punkter, altsaa omtrent som vVorsaae 280. 
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Fig. 46. 1/6. 

Fig. 49. 1;,. 

Fig. 51. 1/,, 

Fig. 4(i~M. Ler hl', rle1· 
have vn'rc!. fyldte mc(l 
brændte Ben. 

Olrlsage1· fra Broncealderen. 

Fig. 47. 1/s. 

Fig. 50. '/•. 

Fig. 54. 1/,. 

Fig. 48. 1/4. 

Fig. 52. '/" 

Fig. 53. 1/s. 

Fig. 55. Lille toml Ler bi 1· 

fra en fløse. 
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Af Lerkar, som have været benyttede som Gravurner, ville nogle findes afbildede hos

staaende Fig. 46 til 54. 

Endelig er der adskillige Gange fundet Flintsager i Broncealdersgrave. Se herom nærmere 

nedenfor i Tillæg I C. Om Fund af Jern i Broncealdersgrave se Tillæg III C og Tillæg IV F. 

I hvilke Forbindelser Oldsagerne forekomme , vil nærmere erfares af de i Tillægene inde

holdte Oversigter over Fundene i Højenes Centralgrave, i Røsegrave og i Gravkasser og Urner udenfor 

Røser (Tillæg II C, lil C og IV F), hvor alle de Broncealders Gravfund, hvis Fundforhold have kunnet 

tilstrækkeligt oplyses, ville findes specificerede. For at faa Klarhed over, hvorvidt de enkelte Arter 

af Gjenstande have været benyttede af Mænd eller Kvinder, har jeg forsøgt adskillige Optællinger, 

men Resultaterne deraf ere ikke afgjørende. I de 12 Grave, hvori der er fundet Sværd sammen 

med andet Gravgods, have de ledsagende Oldsager været: 

Spydspids. 

Paalstav 

Dolk .. . 

Kniv .. . 

Niptang. 

Haandledsring . 

Fingerring . 

Fibula .... 

Dobbeltknap 

Tutuli .... 

Paa den anden Side ere Fibulaer fundne sammen 

Sværd. . . . ...... . 

Paalstav (i en Sværdgrav) . 

Dolk .. . 

Kniv .. . 

Niptang. 

Halskrave. 

Halsring .. 

Spiral-Armring. 

Haandledsring 

Fingerring . 

Dobbeltknap 

Haarnaal . 

Tutuli ... 

Bronceka.r. 

Glasperler . 

med: 

1 Gang 

4 

3 
9 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

3 Gange 

1 

5 

13 

4 

2 

2 

3 

6 

6 

9 

1 

3 

1 

1 

Det er herefter sandsynligt, at Halskraver, Halsringe og Spiral-Armringe have været ude

lukkende benyttede af Kvinder, og at Haandledsringe, Fingerring·e og Tutuli i det Mindste langt 

overvejende have været Kvindegods. Naar disse Gjenstande, der ellers kun høre hjemme i Kvinde

grave, en enkelt Gang ere forekomne i en Mandsgrav, ligger endog den Formodning nær, at de 

mulig ikke have hørt med til Mandens egen Dragt, men at de have været en Gave, som ved Lig·

færden er bleven nedkastet i Graven af Mandens Hustru eller kvindelige Slægtninge. Om den samme 

Forklaring skal kunne antages med Hensyn til Fibulaer, er tvivlsommere; de ere forekomne 3 Gange 



42 Oldsager thi Bmnce;ilderen. 

i de 12 Sværdgrave, altsaa forholdsvis temmeligt hyppigt. Dolke, Knive, Niptænger og Dobbcllknapµc1 

findes baade i Mands- og i Kvindegrave. Derimod synes Paalstave kun at findes i Mandsgrave; 

rimeligvis have de været et Krigsvaaben, medens Cclterne, som aldrig findes i Grave, kun have været 

Arbejdsredskaber. 

Sønderbrydning af Gravgodset synes ikke at have været Skik ved Jordfæstelse af 

ubrændt Lig i Gravhøje, og i Stenkasserne med brændte Ben er er det f ethvert Fald meget sjældent 

at finde Spor af forsætlig Ødelæggelse; derimod bliver denne hyppigere i Lerkarrene med brændte 

Ben, og i de Grave, hvor brændte Ben ere nedlagte uden særligt Gravgjemme, synes Sønderbryd

ningen af Oldsagerne at ~re aldeles herskende Skik. De ubrændte Grave fra Broncealderen, der 

næsten kun forekomme i store Høje, ere forholdsvis ikkun faa, og Stenkasserne med brændte Ben 

ere heller ikke meget talrige. Den allerstørste Del af Broncealderens Grave. hører altsaa til dem, hvor 

Sønderbrydningen er sædvanlig. Naar alligevel Broncealderens Oldsager, saaledes som de foreligge i 

Samlingerne, i Regelen ikke vise Spor af forsætlig Ødelæggelse, hidrører dette simpelthen fra, at de 

ubrændte Grave i Højene næsten alle have været udstyrede med rigt Gravgods, som er blevet taget 

i Forvaring og indsendt, medens de Smaating eller Brudstykker deraf, som have ligget i Gravurner 

eller ved brændte Ben uden Gravgjemme, som oftest ere gaaede tabte. 

5te Afsnit. 

BAUTASTENE OG ANDRE MINDESMÆRKER AF OPREJSTE 
STENE SAMT HELLERISTNINGER. 

Bautastenenes Beskaffenhed og Forekomst. 

At give en Fremstilling af, hvad der vides om de bornholmske Bautastene, er næsten cl 

bcc1røvcligt Arbejde. Rigdommen har været meget stor, men ingen Art af Oldtidsminder har lidt 

saa megen Overlast i Tidernes Løb som netop disse smukke og ærværdige Mindesmærker. Det er 

kun ubetydelige Rester, som ere tilbage, og selv de svinde yderligere hen for hvert Aar, der gaar. 

Bautastenene ere simpelthen lange Stene, som i Oldtiden ere blevne oprejste. De fleste 

ere tillige smalle og spidse, men der findes dog mange, som have en anselig Brede, .saasom c. 2 Alen 

(M. l ,s), naar Stenenes Højde over Jorden er 3 til 4 Alen (M. 1,9 til 2,5); de ere da for det Meste 

temmelig flade, saaledes at kun de to modstaaende Sider ere brede, medens Kanterne ere smalle 1 ). 

Materialet er saa at sige altid Granit; jeg kjcnder, afset fra et Par Runestene, ikke nogen 

eneste i Oldtiden oprejst Sten af andet Materiale; endog i de Egne ar Landet, hvor Sandstenen er 

1
) En stor Mængde bornholmske Bautasten er i Aarene 1869-70 bleven fotograferet. Billederne findes hos Direk

tionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring og Duplikat-Exernplarer deraf i Rønne Realskoles Bibliothek. 
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hyppig og let tilgjængelig, ere de forhaandenværende Bautastene af Granit, hvad enten nu Sandstenen 

aldrig har været benyttet dertil, eller mulig de skjørere Sandsten i Tidernes Løb ere hensmuldrede 

under Vejrligets Paavirkning. Bautastenene 1'ynes, afset fra Huneslenene, altid at være ganske utilhugne; 

der findes ikke engang Spor af nogen forsætlig Kløvning, men Stenene synes aldeles at være i samme 

Skikkelse, hvori de have foreligget dannede af Naturens Haand. Den uhyre Mængde Granitsten, som 

findes paa Bornholm, dels som Rullestene spredte over hele Øen, dels i skarpkantede Stykker ned

faldne ved Foden af Klipperne, har allevegne frembudt et stort Materiale til Udvalg. 

Bautastenenes Længde er meget forskjellig. Paa Vestermarie Klint skal der have 

staaet en, som var 7 Alen (M. 4,4). lang (S. B. 79). Ligeledes skal der have ligget en omfalden 

7 Alen lang Sten ved Lynggaard i Rø (S. B. 37; i Landmaaler Lunds Manuskript er den tegnet som 

staaende med en Højde af 61 /4 Alen, M. 3,a, hvilket vilde give en endnu større "Længde"). Saadanne 

Maal ere imidlertid meg·et sjældne, og endog en Længde af 6 eller 51/2 Alen (M. 3,s eller 3,5) er sjælden. 

Sten af 5 Alens (M. 3,1) Længde forekomme jævnligt, og derfra aftage de i Størrelse nedad indtil 

P/4 til 1 Alens (M. O,s til 0,6) Længde. De fleste Stene ere 2 til 4 Alen (M. 1,s til 2,s) lange. 

Fig. 56. Langede By, Bodilsker Sogn. Fig. 57. Frænne l\lark, lbsker Sogn. Fig. 58. Gryet, Bodilsker Sogn. 

Fig. 56-58. Tre Bautastene. 

Naar Bautastene staa oprejste, er sjældent Mere end en Fjerdedel eller en Femtedel dækket af Jorden. 

Den højeste endnu staaende Sten er formentlig en Sten paa Frænne Mark ved Svaneke, som er 

c. 41/2 Alen (M. 2,s) høj over Jorden, Fig. 57. Staaende Sten af c. 4 Alens (M. 2,5) Højde findes i 

Lunden ved 36de S. G. i Østermarie ("Frederik Vil s Lund"), paa Baunehøj i Nyker og ved Langede 

By i Bodilsker Sogn; smukke og store Sten ses ogsaa endnu ved Elleby samt ved begge Bjerge

gaardene i Vestermarie, nord. for Bagergaard i Rutsker (stærkt hældende), paa "Haldene" i Olsker, 

paa Stammerhald i Rø, paa Strandklipperne vest for Gudhjem ("Hestestenen"), paa en Røse ved 

lste S. G. i Østermarie, syd for Gadeby i samme Sogn, øst for Gyldensaaens Udløb ("Hellig Kvinde"), 

paa Listed Frihed øst for V as Aaen, ved Grisby mellem Svaneke og Aarsdale, i Skoven Gryet i 

Bodilsker, paa Kirkemarken sydvest for Peders Kirke samt paa Højlyngen under Bodilsker og Poulsker 

Sogne. At de fleste endnu forhaandenværende Stene ere smaa, hidrører rimeligvis fra, at de store 

Stene have frembudt størst Fristelse til at benytte dem til Broer, Ledstolper eller Bygninger. 

Af samtlige Bautastene staar nu kun en eneste paa en run cl toppet Gravhøj, nemlig 

paa Baunehøj ved Vældensgaard, c. 1200 Alen (M. 750) nordøst for Nykirke. Paa et Par Høje ligge 

endnu omfaldne Stene, og af Tillæg V C a vil det erfares, at i Alt 19 Høje (deriblandt forholdsvis 
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mange Stenhøje) vides at have baaret en saadan Prydelse. I Regelen har der kun staaet een Sten 

paa en Høj, men af og til dog flere; paa Kulhøj i Klemensker Sogn svnes der endog at have staaet . . 
otte. Om Snedkerhøjen i Østermarie Sogn bemærkes det i Sognebeskrivelsen, at der "i to af dens 
Hjørner" havde staaet 2 Alen (M. 1,s) høje oprejste Stene, og at der rimeligvis forhen havde været 

fire saadanne Hjørnestene. Endvidere er det ikke sjældent, at Bautastene have staaet ved Foden af 

Gravhøje eller dog i disses Nærhed; Tillæg V C b vil afgive adskillige Exempler derpaa. 

Endnu hyppigere findes Bautastene paa eller ved Røser .. Der vil i Tillæg V C c og d 

findes anført ikke mindre _end 42 Røser, paa hvilke der staar eller har staaet saadanne Stene, samt 
29 Steder, hvor Bautasterlli have været anbragte ved Foden af eller dog i Nærheden af Røser. Frem

deles skal der være fundet oprejste Stene, 1/2 til 3/4 Alen (cm. 31 til 47) høje over Jorden, paa de 

lave Kuller fra Mellemjernalderen ved Bækkegaard i Østerlars Sogn. Jeg har i~ke selv set Stenene, 

men Gaardens Folk erklærede bestemt, at de havde staaet der. 
Underligt nok er der' endvidere ikke ganske sjældent fundet oprejste Stene af 3/4 til 2 Alens 

(M. 0,5 til 1,s) Længde i Grave, navnlig i Brandpletter, men ogsaa i en Røse, i et Par Jordkuller, i 

en ubrændt Grav og i en anselig Stenhøj. I Regelen har Spidsen af den oprejste Sten naaet til 

Overfladen eller lidt over denne; undertiden har Stenen dog været helt skjult under Jorden. Hvad 

Hensigten har været dermed, veed jeg ikke. En Fortegnelse over de hidtil kjendte Fund af denne 

Art er anført i Tillæg V C f. 
Jævnligt have Bautastene været anbragte paa svagt hvælvede Forhøjninger, der 

enten ganske bestaa af Jord eller ere brolagte paa Overfladen. Undertiden staa de ogsaa paa Midten 
af en ganske flad Brolægning eller i en Kreds af lagte Stene. I Tillæg V C e vil der findes adskillige 

Exempler derpaa. Ikke sjældent er der til Plads for Bautastenene valgt Toppen af iøjnefaldende 
Bakker, f. Ex. Stenshøj, Markehøj og Bjergegaardsbakkerne i Vestermarie, Æggebjerg og Torpebakkerne 

i Klemensker, Kumlhøj i Rutsker Sogn, Slamrebjerg i Bodilsker Sogn etc., men de allerfleste staa 

dog paa flad Mark, uden at der nu kan paavises nogen Grund, hvorfor et saadant Sted er valgt. 
Medens de Bautasten, der staa paa Gravhøje, Røser eller Jordforhøjninger (med eller uden 

Brolægning) i Regelen ere enkeltstaaende, er det udenfor disse Forhold ligefrem en Undtagelse, at en 
Bautasten har staaet alene. De findes næsten altid flere sammen, undertiden kun nogle faa, men 

ofte i store Samlinger. Den største Samling af Bautasten paa Bornholm har rimeligvis været den, 

som i flere nærliggende Grupper strakte sig fra Kirkeboet i Rutsker forbi Bakkegaard og langt vest 

hen fra sidstnævnte Gaard; den skal have indeholdt over 100 Sten, hvoraf næppe mere end en eneste 
er tilbage. To store Samlinger ere heldigvis blevne reddede: den ene findes i en lille Lund tæt nord 

for Gyldensaaen, nordvest for den 36te S. G i Østermarie; den er i sin Tid med Grund og Skov 
bleven kjøbt af Kong Frederik VII, er bleven fredet og indhegnet og tilhører nu den af Kongens 

efterladte Fori:p.ue oprettede Stiftelse paa Jægerspris, paa hvis Bekostning Stedet smukt vedligeholdes. 
Den indeholder omtrent 50 Sten, hvoraf omtrent de halve vare omfaldne men nu ere gjenoprejste; 

der skal tidligere have været en Del flere, som vare bortførte, inden Stedet blev kjøbt af Kongen. 
Blandt de endnu staaende Sten er der adskillige meget smukke og c. 4 Alen (cm. 2,5) høje. Den 

anden store Samling findes i den lille Skov "Gryet", 1/s Mil nord for Bodils Kirke, tæt nordvest for 
Øle Aaens Løb paa en til den 16de S. G. i Bodilsker Sogn hørende Udlod. Den indeholder omtrent 

60 Sten (se det hostrykte Kort), hvoraf dog omtrent Halvdelen er omfalden 1). Stenene ere ikke saa 
høje som i Frederik VII.s Lund, men tildels sværere. Den smukkeste af dem alle, 4 Alen (M. 2,s) høj, 
staaende paa en Stenhøj, er desværre bleven borttagen for en Snes Aar siden. Samtlige øvrige Sten, 

1) Omtales i Ant. Ann. IV S. 383--84, hvor det imidlertid urigtig angives, at Stenene have staaet i Rækker. 
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Stenenes Højde 

Nr. r. 3 Alen. 

2. 43/4 

3· 2
1/4 

4 

5· 
6. 0 

7 2 

8. 2 

9. 2 

II. 2 

21/4 

13· 2
1/2 

14. i 1/2 

15. 2 

r6. 2 

17. I 

r8. 4'/2 

19. 2 1/2 

22. 3 

23. 21/2 

24. I 

25. 2 

27. 2 

28. 3 

29. 4 

30. 2 

Bautastene. 

r:::;/+ 

Fig. 59. Bautastene i Kratskoven Gryet, Bodilsker Sogn. 

eller Længde. 

Nr. :F. r 3/4 Alen 
32. 2l/2 

33· 3 

34· 2 

35. 2 

36. r 1/1 
37· I 

38. 

39. r 

40. 21/2 

4r r'/2 
42. ,1;, 
43· I 

44· rl/'l 

45. 21/4 

46. rl/4 

47· 2"/4 

48. 3 
49. I 

50. rl/2 

51. B/4 

52. 2 

53. 21/'L 

54· 2
1/2 

55· 2
1/2 

56. l 

57• I 

58. 2 

59. ,11, 
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staaende eller liggende, ere i Aaret 1875 ved thinglæst Kontrakt blevne indkjøbte af Direktionen for 

de antikvariske Mindesmærkers Bevaring og stillede under Politimesterens og Sognefogedens (Sande

mandens) Varetægt. Af den store Saml~g paa Bakkerne ved Store og Lille Bjergegaard i Vestermarie 
Sogn ere ligeledes de fleste, c. 25, endnu tilstede, og mange af dem .ere ved Lærer Jørgensens Forsorg 

blevne gjenrejste, men det er ikke opnaaet at faa dem fredlyste. Af Samlingen paa Stenshøj, hvor 
der i Landmaaler Lunds Tid endnu havdes 36 Stene, uagtet mange allerede den Gang vare bort

komne, er nu ikke en eneste tilbage. Ved Grødeby i Aaker, hvor der for halvhundrede Aar siden 

fandtes c. 70, er der nu kun tre tilbage. De store Samlinger paa Nyker Kirkemark, ved Langede 

By i Bodilsker samt ved Jul~gaarde og Skaglfaldet i Aaker ere ligeledes ganske eller næsten ganske 
forsvundne, og det Samme gjælder om de mindre Samlinger af smukke Stene ved Rønne østre Kirke

gaard, Vestermarie Klint, Torpegaard og Skrubbegaard i Klemensker, Kjæregaard i Rutsker, Krykke
skoven i Rø, Bosletten og Jættebro i Østermarie, Slamrebjerg i Bodilsker, Kastelsgaarden i Aaker etc. 

etc. Endog mange Sten, som jeg for femten Aar siden har set og kjendt, ere nu bortkomne. 
En Fortegnelse over samtlige Bautastene i Nutid og Fortid, saa vidt Kundskab derom 

haves, findes optagen nedenfor i Tillæg V A. Det fremgaar deraf, at der for Tiden kjendes omtrent 

200 staaende Sten (deriblandt 40-50 gjenrejste) og vel omtrent 130 omfaldne. Deraf findes i 

Frederik VII.s Lund c. 50 staaende (tildels gjenrejste), i "Gryet" c. 30 staaende og c. 30 omfaldne 
og paa Bjergegaardsbakkerne c. 20 staaende og 4 omfaldne Sten. Antallet af de bortkomne, hvorom 

der haves Erindring, kan ikke være mindre end 600, og hele Antallet af bortkomne Sten er ubetinget 
langt større, da det vistnok allerede for Aarhundreder siden har været sædvanligt at tage Bautasten, 
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og da navnlig de omfaldne, til Bygningsarbejder. Næsten alle ældre Broer synes at have Dække og 

tildels Sider af lange Bautasten, og i Kirkegaardsgjærder og andre gamle Stengjærder sidd~ mange 

Stene, hvis Længde og Form tyder hen til samme Kilde. De staaende Stene hav'de længe været 

beskyttede af de "Underjordiske", som formentes at have dem under særlig Varetægt; men efter at 

den gamle Overtro er forsvunden tilligemed saa meget Andet af gammelt Tankesæt, ere Fortids

minderne nu ganske værgeløse, for saa vidt de ikke særlig· ere kjøbte eller fredlyste af det Offentlige 1). 

Bautastenenes Øjemed. 

Det har været en vanskelig Sag at opsøge og finde disse lange Stene, og det har været 

et meget besværligt Arbejde at transportere dem til Bestemmelsesstedet og oprejse den;i der. Et 

saadant Arbejde er selvfølgelig ikke bleven udført uden et bestemt og alvorligt Øjemed. Runestenene 

angive i Almindelighed, at de ere rej"ste efter visse Personer; de ere altsaa Mindestene over Afdøde, 

om de end ikke derfor altid ere rejste ved de Paagjældendes Grave. Men de Bautastene, som ikke 

bære Runer, ere tause; der findes ingen Skrift og intet Tegn, der kan give nogen Oplysning om 

deres Bestemmelse. 

Den Tanke, som nærmest frembyder sig, er nu aabenbart den, at de ligesom Runestenene 

have skullet være Mindestene over Afdøde. For saa vidt angaar de Stene, der ere rejste paa Kæmpe

høje eller paa Røser, kan der ikke være nogen Betænkelighed ved simpelhen at anse dem som Grav

stene; og for saa vidt angaar de Stene, som staa paa smaa Jordforhøjninger eller paa Brolægninger 

eller i Midten af Stenkredse, kan det Samme ogsaa forudsættes, da der jævnlig ved saadanne Stene 

er fundet en Begravelse. Maaske tør det endog anses. som Regel, at de enligtstaaende Stene over

hovedet og vel endog· adskillige smaa Grupper have været rejste ved Grave til Minde over der be-

gravne Personer. 

Men ved de store Samlinger stiller Sagen sig noget tvivlsommere. 

Stenene ved Rønne østre Kirkegaard, paa Kirkemarken ved Peders Kirke, 

, 
Jeg har gravet imellem 

omkring omfaldne Sten 

paa Bjergegaardsbakkerne i Vestermarie Sogn, i Skoven ved Lynggaard i O!sker og i "Gryet" i 

Bodilsker Sogn samt paa Stec1er, hvor Bautastene vare borttagne ved Grødeby, Alt uden at finde 

noget Spor af Begravelser. Lær9r Petersen har gravet forgjæves paa Bautastenspladsen ved Gadeby

gaard i Østermarie Sogn, og Lærer Jørgensen kar gravet forgjæves paa forskjellig·e Bautastenspladser, 

deriblandt i Frederik VIl.s Lund i Østermarie Sogn. Paa den anden Side maa det bemærkes, at 

den store Bautastenssamling paa Stenshøj har staaet paa en tætbelagt Brandpletsplads , at der er 

fundet benfyldte Urner og Brandpletter paa Bautastenspladsen ved Kjæregaard i de smaa Brolæg

ninger, hvor nogle af Stenene havde staaet, samt at der paa Bautastenspladsen ved Grødeby hist og 

her er fundet Grupper af Brandpletter, uden at det dog nu kan kjendes, i hvilket Forhold disse have 

staaet til de borttagne Bautastene. 

Antallet af forgjæves Gravninger paa de store Bautastenspladser er imidlertid altfor stort 

til, at det tør antages som Regel, at ogsaa Stenene i de store Samlinger have været rejste som 

Gravstene over der begravne Personer, eller at Samlingerne overhovedet have været knyttede til 

Begravelsespladser. Dermed skal det dog ingenlunde benægtes, at de kunne have været oprejste for 

at tjene til Minde om Afdøde; tværtimod er dette vistnok ganske sanasynligt. Utvivsomt er det, at 

de maa være rejste til Minde om Nogen eller Noget, samt at Grunden til, at saa mange Stene ere 

blevne oprejste paa samme Sted, maa have været den, at dette Sted er bleven anset som særlig 
---- ----~--~-

1
) Om Fredlysninger af Bautasten se nedenfor i Tillæg XIV. 
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egnet dertil, altsaa at det har været et mærkeligt Sted i Befolkningens Liv, hvad enten det nu har 

været en Plads for Gudsdyrkelse eller for Forsamlinger i andet Øjemed. At det i Oldtiden skulde 

have været Skik i Norden at oprejse Mindestene til Erindring om Begivenheder, Sejre, Fredsslutninger 

eller Deslige, er, saa vidt vides, ganske ubekjendt. Derimod lyde Runestenene med deres nøjagtige 

Angivelser af, hvo der har rejst dem, stærkt h~n paa, at det under visse Omstændigheder har været 

anset som en Pligt for en Efterlevende at hædre en Afdød ved et Mindesmærke, og det endog i Til

fælde, hvor den Afdøde ifølge Runestenens Indskrift var omkommen i et fjernt Land og saaledes 

ikke har kunnet været begraven ved, Mindestenen. Paa lige Maade kunne Bautastenene i de store 

Samlinger (og maaske adskillige af de øvrige) være Mindesmærker, som ere rejste til Hæder for 

Afdøde, uden at disse ere begravne der paa Stedet; og i Mangel af nogen anden og rimelig Tydning 

turde vel denne Formening være den naturligste. Det Besynderlige i, at Mindesten ere rejste paa 

et andet Sted end ved de Paagjældendes Grave, maa da tildels finde sin Forklaring ved, at det har 

kunnet anses som mere hædrende for de Afdøde og mere vitterligt med Hensyn til de Efterlevendes 

Opfyldelse af deres Familiepligt, naar Stenene ere blevne oprejste· paa et Sted, hvor Befolkningen har 

havt en Helligdom eller en Forsamlingsplads, end naar de vare blevne rejste i en afsides eller uvej

som Egn ved de Afdødes Gaarde og Familiegravsteder. 

Grave og Oldsager ved Bautastene. 

De fleste Undersøgelser, der ere blevne foretagne med Hensyn til Bautastene, have 

været frugtesløse. Ikke blot have de allerfleste Gravninger paa de større Bautastenspladser været 

forgjæves, men ogsaa mange Forsøg paa at finde Oplysninger ved enlige Stene eller paa de Steder, 

hvor saadanne havde staaet, ere mislykkede. Det forhaandenværende Materiale, der findes aftrykt 

nedenfor i Tillæg V B, er derfor meget tarveligt; men Noget kan der dog erfares deraf. 

I to Kæmpehøje, der have været prydede med Bautasten (Adelshøj i Olsker og en Stenhøj 

ved Lindholm i Rø Sogn), er der i hver af dem fundet to lange Stenkister med ubrændte Ben. I to 

andre Kæmpehøje med Bautastene (ved 9de S. G. i Østermarie og Krogestenshøjen i Ihsker Sogn) er 

der fundet Stykker af Broncesværd, hvilke i Henhold til de ved Broncealderens Høje gjorte Erfaringer 

ogsaa tyde paa ubrændt Begravelse. Samtlige andre Begravelger, der ere fundne ved Bautastene, 

have indeholdt brændte Ben. I fem Røser, der have baaret Bautastene, er der fundet smaa Grav

kasser eller brændte Ben uden Gråvgjemme men især benfyldte Lerkar. Oldsagerne have været en 

Niptang, en Dobbeltknap, en Naal og to Fingerringe, Alt af Bronce, samt en lille gul Stenperle. Ved 

Bautastene paa Jordforhøjning eller Brolægning eller i Midten af Stenkredse viser der sig under

tiden en særegen Gravform, nemlig et rundt cylindrisk Hul nøjagtig omsat med Sten; saadanne Grave 

ere fundne ved Bagergaard,. paa Duebjerg og rimeligvis ogsaa i en af Brolægningerne ved Kjæregaard. 

Forøvrigt er der fundet baade Gravkasser, benfyldte Lerkar og Brandpletter. Af Kasserne og Ler

karrene er der optaget en lille sammenrullet Broncestrimmel, to smaa Stykker sammenbøjet Bronce

traad og en lille Jernnaal. Endelig er der ved Bautastene, der ikke have staaet paa Høj, Høse, 

Jordforhøjning eller Brolægning eller i Stenring, een Gang (Æggebjerg) fundet fire benfyldte Lerkar, 

hvert indeholdende en lille Broncegjenstand (en Naal med Krumning, et lille Stykke Plade, en Stump 

Traad og en Syl), men e.llers kun Brandpletter. 

Tidsbestemmelse for Bautastenene. 

Der vides aldrig at være fundet nogen Bautasten paa en Stenaldersgrav eller engang i 

Nærheden af Stenaldersgrave. Der er altsaa ingen Føje til at føre Benyttelsen af saadanne Mindes-
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mærker tilbage til Stenalderen. Derimod have de ikke sjældent staaet paa de store Gravhøje, der 

ere karakteristiske for Broncealderen, og endnu hyppigere findes de paa Røser eller i umiddelbar 

Nærhed af saadanne. I de Gravhøje, hvor de have staaet, er der fundet lange Gravkister med 
ubrændte Ben, og i Røserne ere de brændte Ben fundne indesluttede i Stenkasser; i begge Tilfælde 

have altsaa Bautastenene været knyttede til de ældste Gravformer, der forekomme henholdsvis i Høje 

og i Røser. Der er altsaa al Rimelighed for, at Benyttelsen af Bautastene gaar tilbage, om end ikke 

til Broncealderens første Begyndelse, saa dog til en tidlig Periode af denne. 
Bautastenene ledsages dernæst af den Gravform, som vedvarer til Broncealderens seneste 

Tid og endog naar lidt udover denne, nemlig de benfyldte Lerkar. Det er maaske den Gravform, 
som forekommer allerhyppigst ved Bautastene. Indholdet er ganske det samme·, som i .de benfyldte 

Lerkar, der ellers forekomme, nemlig smaa Broncenaale og· Brudstykker af Broncetraad eller Bronce

strimler; ogsaa en Jernnaal og en lill~ gul Stenperle ere forekomne. Endelig er det ikke sjældent 

at finde Brandpletter omkring Bautastenene. 
Her indtræder nu den Vanskelighed, at der ofte findes flere Begravelser ved en Bautasten. 

Er imidlertid Gravformen forskjellig, maa i Regelen den ældste Gravform anses som den, der er 

samtidig med Stenens Oprejsning. Findes altsaa en Stenkasse eller en benfyldt Urne sammen med 

Brandpletter, maa Kassen eller Urnen anses som den oprindelige Begravelse, for hvis Skyld Stenen 

er rejst, og Brandpletterne for at være senere nedsatte. Det kan derhos godt være muligt, at naar 
der ved en borttagen enkeltstaaende Sten kun omtales Brandpletter, kan en benfyldt Urne være 

bleven overset af dem, der gravede omkring Stenen. Og det er ligeledes muligt, at naar en Samling 

af Bautastene har staaet paa en Brandpletsplads, da kunne samtlige Brandpletter være blevne ned

satte senere end Bautastenene, saaledes som man saa hyppigt finder Brandpletspladser omkring 
Kæmpehøje eller Røser. Paa den anden Side er der imidlertid Intet til Hinder for, at Oprejslfing af 

Bautastene ligesom adskillige andre af Broncealderens Gravskikke (Røser, benfyldte Urne1~, hvide 

brændte Ben uden Gravgjemme etc.) kan have vedvaret noget ind i Jernalderen. I Stenshøj i Vester

marie Sogn er der under en Bautasten fundet en Brandplet indeholdende nogle smaa Glasperler og 

et lille Lerkar, og det turde derved være bevist, at i det Mindste denne Bautasten har været yngTe, 
end den paagjældende Brandplet. Brandpletten kan saavel efter sit eget Indhold som ifølge sine 

Omgivelser anses for at hidrøre fra den ældre Brandpletstid eller Overgangen til anden Afdeling, 

og overhovedet synes alle Brandpletter, der ere fundne ved eller omkring Bautasten, at tilhøre den 
ældste Afdeling eller dog den derpaa følgende Overgangstid; kun i et eneste Tilfælde haves en An

givelse om, at der har staaet Bautasten paa et Sted, hvor der senere er fundet Brandpletter af de 

yngst~ Afdelinger, nemlig paa Bakken syd for Pilegaard i Olsker; men Bautastenene vare borte, 

længe inden Stedet blev undersøgt; deres Plads har saaledes ikke bestemt kunnet paavises, og selve 
Stedet var, da den første Undersøgelse skete, i den Grad mishandlet (ved Muldskuffe trukken ved 

Hestekraft), at det er umuligt at vide, om der ikke paa det Sted, hvor Stenene havde staaet, kan 
have været ældre Begravelser, navnlig benfyldte Urner. 

Hvad angaar de store Samlinger af Bautastene, hvor der ikke findes Grave, da mangler 

enhver direkte Tidsbestemmelse, men da det ikke er rimeligt, at man skulde være vedbleven at rejse 

det Slags Mindestene uden Grave i lang Tid efter, at man var ophørt med at benytte dem paa 

Gravene, tager man næppe fejl ved at antage, at de heller ikke strække sig synderlig langt ind over 
Jernalderens Grænse. 

Resultat vil altsaa blive, at Bautastenene paa Bornholm ere rejste i Tiden fra Bronce
alderens Begyndelse indtil noget ind i Jernalderen. Derefter følger en meget lang Tid, vel tre til fire 

Aarhunclreder, da ingen Sten er rejst paa Bornholm til Mindesmærke over nogen Grav. Først langt 

J 
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nede i Mellemjernalderen, vel henimod det 7de Aarhundrede, komme de atter frem paa de rige Grnve 

ved Bækkegaard, men kun i ringe Antal og i en formindsket og beskeden Skikkelse. Saa ophøre de 

atter men komme igjen i Runestenene fra den seneste hedenske Tid og· K1·istemlommens første Aar

hundreder, hvorom nærmere nedenfor i Tillæg XIII. 

Hvorfra den Skik er kommen at oprejse Bautastene ved Grave eller ved hellige Steder, 

vides endnu næppe med Sikkerhed. Ligesom Høserne ere fælles for Bornholm med hele det skandi

naviske Klippeland, saaledes ere Bautastenene ogsaa fælles med det østlige Skaane, Bleking og hele 

det øvrige Sverrig saavelsom Norge. I Danmark udenfor Bornholm ere de, afset fra Hunestenene, i 

ethvert Fald meget sjældne 1); det er imidlertid ingenlunde usandsynligt, at de i sin Tid virkelig 

have været tilstede der, men at de ere forsvundne tidligere og fuldstændigere paa de stenfattige 

danske Sletter end paa det sten- og klipperige Bornholm og i de endnu stenrigere Egne i Sverrig 
og Norge. 

Stenringe af oprejste Stene. 

Af en Fortegnelse i Tillæg V D vil det erfares, at der paa adskillige Steder paa Bornholm 

er eller har været Ringe af oprejste Stene. I nogle af disse have Stenene havt Størrelse som sæd

vanlige Bautasten, 1112 til 2112 Alen (M. O,u til 1,6) høje over Jorden, andre have snarest bestaaet af 

svære Stenblokke henlagte ovenpaa Jorden, og derigjennem haves saa en jævn Overgang til de flade 

ringformede Stenlægninger, der ere omhandlede i det forrige Afsnit. 

Stenringene af oprejste Stene synes i Regelen at have været ovale eller langagtig firkantede 

(rektangulære). Stenene staa ikke tæt ved hinanden men ere adskilte ved Mellemrum, der kunne 

være mere end det Dobbelte af de enkelte Stenes Brede. 

Den største og smukkeste af alle de ovale Stenringe har staaet paa Havbrinken imellem 

Læs .Aaens og Grøde by Aaens Udløb i Aaker Sogn (Ant. Ann. IV S. 384); den er nu næsten helt 

bortkommen, dels ved Skræntens Nedstyrtning, dels ved Stenenes Bortførelse. Paa Stenshøj have 

adskillige af de derværende, nu bortførte Bautastene været ordnede i en oval Ring, og det er muligt, 

at Bautastenene ved Grisby i lbs~er Sogn ligeledes kun ere Resterne af en Stenring. Et smukt og 

endnu( bevaret Mindesmærke er "Hellig Kvinde" ved Stranden imellem Listed og Bølshavn Fiskerlejer; 

det er en oval Ring af 9 oprejste Sten af c. i1/4 Alens (M. O,s) Højde, hvorhos der ved den. ene 

Ende af Ringen staar en smuk høj Bautasten paa en liden Forhøjning eller Røse og en anden om

trent lige saa høj Sten ligger afknækket umiddelbart derved 2). Firkantede Ringe eller Indhegninger 

af oprejste Sten har der været ved Blæsbjerg i Ny ker (Sten af indtil 31 /4 Alens, M. 2, Høj da-), ved 

Brøddegaard i Rø samt ved Haldegaard sammesteds ("Stendansen"), og endnu ha ves et smukt og 

mærkeligt Mindesmærke af denne Art paa "Stenebjerg" i Pedersker Sogn, hvor 13 svære Stene staa 

oprejste langs Siderne af en firkantet Jordforhøjning. 

Hvad Øjemedet har været med disse Stenringe,· kan næppe vides med Sikkerhed. Land

rnaaler Lund angiver, at der midt i "Stendansen" i Rø Sogn var en aaben Stenkiste af flade Stone, 

') Paa Højstrup Mark i Vester Han Herred, Thisted Amt, har der p:ut og imellem 37 srnaa Gravhøje fra den yngre 
Jernalder staaet 75 oprejste Sten, hvoraf en Del nr ordnet i allange Skibssætninger eller Stenringe, men de fleste 
slode enkeltvis paa eller imellem Gravkullerne (Aarb. 1881 S. 147-lill ). Bautastene skulle ogsaa findes 1·ed 
Kysten af Avernakø syd for Fyn (Boyes antikvariske Meddelelser CXLIX i Tillæg til Nationaltidende for "/2 1885). 

') Sagnet beretter, at den høje Sten er en hellig Kvinde og de 9 mindre Stene i Ringen hendes Børn; de ble ve alle 
paa Kvindens Bøn forvandlede til Sten for al undgaa en truende Voldsdaad imod dem. Da dette Sagn dannedes, 
har alts:ia kun den ene B:mtasten ("Kvinden") st:rnct O\ll"Cjsl og den anden allerede \'æret :iJkrnekket og ornfoldcn 

1 
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:2 All'n hmg og· 1 Alen bred (}I. 1,R X O,u), samt al der i }foltcn af en oval Stcmi ng pari I-In\rlcne 

skal være fumlet "en Sknt gjemt i en Askekrukke". Delte kunde lyde paa Bcgr;n·clser og cla navnlig 

pna Grave rne<l brænd Le Ben fra Btonc:c'.nlderen, men AngivdsC'l'lW ere altfor nkbre til at kunne 

bevise Xogd. l adskillige Stenringe er clcr Spor af gamle Eftergrnvningcr, l"irnC'ligvis <lf Lieutcmmt 

Jansen, men intet vides at yærc fumlet. SC'lv har jeg grnH•t i en saadan Hing i Rocls Dal og ikke 

fumlet nogd Spor af BegrnvelsP. Det lunle imidlertid alligevel vmre det Rimcligsle at anse <lisse 

Hinge :::om Gravstecler. 

:\led Hensyn til Tiden, hvorfra de liidrnre, kan <let bemærkes, rrt de meget ofte forekonunl' 

i umi<1ddhar N;crhecl af Bautastene eller Røser (Hellig· Kvinde, Tækkerhuset ved Rønne, Hocls Dal, 

Slcnshøj, H:ilcfone i Olsker, Kjøllergaard i Hø etc.) og altsaa synes at staa i en vis Forhirnlclsc 111ed 

disse. De tnn;t derfor nærmest anses som samtidige med clC'm og altsaa anfoges nt hidrøre fra 

Broncealrleren eller Begynclelsen af Jernalderen. De vides aldrig at være funclne i Na~rlieden ar 
Stenaldersgrave 1). 

"Thingborde". 

Ved Tækkerhuset vell Landevejen 1/3 J\Iil sydost f'or Hønne har ller for halvhnmlrecle 

Aar sir len v;crct nogle ejendommelige .Mindesmærker, der kaldtes "Thi n g b onlen e". De om Lal es 

allerede i Ant. Ann. J. S. 111 (udgivet i Aaret 181".l), hvor det anføres, at "omkring en nmadelig 

Høj ligge 11 store rundagtige Stene, 1/2 Alen fra .Jorden, paa nogle under deres fire Hjørner lagte 

mindre Sten. De store erc rra ::3 til 11, 2 Alen lange og lirede. En l::~tc synes og at haYe ligget der. 

Trmlitionen kalder dem Thinghmde". Paa en vedføjet "med megen :"{øjagtighed gjort" TC'gning crc 

Stenene angi.vm~ som liggende i C'Il regelmæssig og sluttet Cid::cl omkring Højen som Midtpunkt. 

Den hele Tegning synes imidlertid simpelthen at være d Fantasibi lle<le; thi da Landmaaler Lnnd 

nogle Aar senere under:0øgte og opmaalte Steclct, fremkom der et Yæsentlig fmskjelligt Hesultat. 

Ifvilge Lunds Grurnltegnipg, cler kun viser lO Stene, ligge disse ingenlunde i en Kreds, men i r:n 

ternmdig megelmæssig bngtet Linie, der nærmesl ligner et omn·ndt Scxtal, hvor c\a Højen ligger 

lirlt indenfor Spid;:;m af den opnrlg«rnc:nde krumme Streg. Højen var knn en ganske fladthvælvet, 

1 Alen (..\I. 0,G) høj, krcclsnmd .Tonll'orhøjning, paa hvilken rier hanle staact en tidligere bortkommen 

Bautasten. "Bonl<•nes·' Støl'relse kan ikke rnecl Sikkedicd rnlrnnale." paa Grum1ridscl, mC'n Luncl an

giver, al det var snPre, ovenpan flrule Stene, hvoraf en hvilede paa fire runde Underliggere og de 

øvrig;e hver paa tre; deres øverste Finder vare 1 til Jl/4 Alen (cm. ();i Lil 78\ over .Jorden .. Ifølge 

Grundridset var Abtanden imellem dP y<lerste Bon1e U5 Alen (:.W. 78). Senen~ gik disse Mindes

mærhr i Glemme, og da jl'g i 1870 hcsøglc Stcclel, vare de CmsvnnclnC'. 

Lignernlf• l\lindesmærker lrnvl' været tilslc•de ved J æt1ehro sydvest fol' 2Gde S. G. i 

Øslennarie. IfvJlgc Sognehcskriwlsen (S. B. I :~:l) skal rler iuwllcm H.11se1·ne og Bautaslcnenc derstecls 

have værd mange hrer1l' og· flade Stem\ de stm:ote al' omtrent 2 til ::3 ,\.Jens (:YI. 1,3 i.il 1,~1) Udstræk

ning, liggende mecl <len Jlndc,;le Sille opefter og hvilende paa tre nmdagtigc mindre Stene, der næsten 

vare nerlsunkne i .Jorden. Dette ,~ar medrlclt ;1f Ejeren og flere ældre paalidcligP :Mmnd, men selve 

Stenene vare alleretle rlen Cang for mange Aar siden bortlngne. 

1) Forskjelligu frn de l1el'omhamllede ,;ture Hingc orngfremle en j:p1·11 FL1c1e i Midten ere d(' sm:rn on.le ll.ingc. ,.:0111 

ere fundne paa Klipperne ,;ytl for Gndl1jcm. O[!: som omgayc hya•lyede Dyuger af :-;:immcnk.1:-;l<'tln Slene, li-ror
und('l' tler er J'nmlet Begrn vcbcr fra den y11gr0 .Jerna.lllC'r. Se Lernrn ncllc•nfor i Till:eg X. 

• 
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Endelig findes endnu et saadant Bord paa en nøgen Fladklippe "Flade Halrl" i Almin

dingen. Det er en Stenplade af næsten 5 Alens Længde og 3 Alens Brede (M. 3,1 X 1,!i), hvilende 

paa forholdsvis smaa Stene, en under hvert Hjørne. Dens Overflade hæver sig omtrent 1 Alen (M. o,(;) 

op over Fladklippen. Der har paa samme Sted været adskillige lignende mindre Borde, som nu ere 

bortkomne (S. B. 17). 

Hensigten med disse Mindesmærker, hvis Beskaffenhed paa alle tre Steder synes at have været 

saa mærkelig overensstemmende, lader sig nu næppe angive; men deres Beliggenhed ved Bautastene 

(og en Stenring) ved Tækkerhuset og ved Bautastene og Røser ved Jættebro gjør det sandsynligt, 

at de have havt en eller anden Forbindelse med disse og ere hlevne oprejste omtrent ved samme 

Tid. De ere ikke fundne i Nærheden af Grave fra Stenalderen. 

Endnu kan her anføres, at der øst for Vas Aaens Udløb i Ibsker Sogn indtil for nogle 

Aar siden fandtes en meget stor Granitblok, kaldet "Hvilestenen", liggende midt i en kredsrund 

Stenlægning (S. B. 111 ). Om den saaledes som "Thingbordene" laa paa underliggemlc Stenblokke, 

vides ikke. Nu er den sprængt itu og bortført. 

Helleristninger. 

Medens Bautastenene ere bl evne oprejste i den Skikkelse, hvori de ere blevne forefundne 

paa Marken, uden at noget Tegn eller Mærke er bleven indhugget paa dem, findes der paa Bornholm 

en stor Mængde Stene, løse eller faststaaende, paa hvilke der allerede i en fjern Oldtid er bleven 

anbragt Figurer eller ejendommelige Mærker. 

Fig. 60. Helleristning ved Allinge (nu ødelagt). 

Disse saakaldte "Helleristninger" have allerede længe været kjendte fra Sverrig og 

Norge, navnlig fra Bohuslen 1), hvor store Klippeflader ere bedækkede med hemmelighedsfulde 

1) Jfr. Montelius: Bohuslanska Fornsaker, Stockholm 1874, Side M--27, og de der citerede Skrifter af Åberg i Ann. 
f. nord. Oldk. 18:18-39 S. 386 og 1842-43 S. :11·8, af Bruuim;: Fon;iik till Fiil'kln l'ingnr ofver Hållris1.ui11g·nr, Lund 

4* 



52 Helleristninger. 

Billeder. Først for en Snes Aar siden begyndte man at henvende Opmærksomheden paa dem i 

Danmark saavelsom i Skaane (jfr. Dr. H. Petersen: Om Helleristninger i Danmark i Aarb. f. nord. Oldk. 

187 5), og det er endnu ikke ti Aar, siden Eftersøgning efter dem begyndte paa Bornholm. Ved ihær

dige Bestræbelser, navnlig af Lærer Jørgensen i Ibsker, er det allerede nu lykkedes at finde omtrent 

90 Helleristninger der paa Øen. Omtrent 20 af disse ere anbragte paa fast Grundklippe; de øvrige 

findes paa større eller mindre Rullestene. De svære Dækstene over Stenalderens Gravkamre have 

fristet til Benyttelse i saadant 'Øjemed; de bære (ligesom i det øvrige Danmark) meget hyppigt 

Mærker deraf. En Fortegnelse over de hidtil kjendte Helleristninger paa Bornholm er aftrykt nedenfor 
i Tillæg V E. 

·iæi· 
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Fig. 61. Helleristning imellem Allinge og Sandvig. j 
(Skibet nedersi til Venstre ligger 14 Alen øst for det store Hjul. Ristningerne øverst til Højre 

ligge c. 10 Alen sydvest for Hovedgruppen. Klippen hældBr stærkt imod Nord). 

Medens Figurerne paa de svenske og norske Klippeflader ofte have mangehaande forskjellige 

Skikkelser, ere de bornholmske Helleristninger næsten alle indskrænkede til smaa halvkugleformede 

Huller i Stenene, de saakaldte "skaalformede Fordybninger". Disse forekomme imidlertid i stor 

Mangfoldighed, undertiden i et Antal af henimod hundrede eller derover paa samme Sten. Formen 

nærmer sig som berørt til en Halvkugle, men er dog i Regelen ikke dyb nok dertil; ofte er For-

1868, og af Holmberg: Skandinaviens Hallristningar, Stockholm 1848. Se ogsaa Bruzelius: Om Hållristningarna 
i Jarrestads Hårad i Skåne i Ant. Tidsskr. for Sverige VI. For Norge se Holmboe: Om Helleri:o;tninger (i Christiania 
Vidensk. Selskabs Forh. 18111) og Rygh: Om Hellerisiningcr i Norg·e (samme.steds 1878). 
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dyhningen kun et ganske fladt Kuglesegment. Breden af Fordybningen er i Regelen kun fra 1 til 

·2 Tommer (cm. 2,G-5,2); kun ganske enkelte naa en Brede af 4 til 5 Tommer (cm. 10,5-13,1). De 

ere for det Meste anbragte uden nogen kjendelig Orden; kun undtagelsesvis findes de at være ordnede 

i Rækker eller Kredse; derimod ere de "jævnlig fordelte i flere Grupper paa samme Sten. Undertiden 

ere to Fordybninger forbundne ved en Streg. 

Imidlertid mangle andre Figurer dog ikke ganske. Kredse ere fundne paa den mærkelige 

Klippe ved Lille Strandbygaard i Nylars Sogn, paa Lille Myregaards Udlocl i samme Sogn samt ved 

Allinge; i Midten findes af og til en skaalformet Fordybning. Kredse med to Diametre, der skjære 

hinanden under ret Vinkel ("Hjulfigurer"), findes paa Klippen ved Lille Strandbygaard samt paa 

en af Klipperne ved Allinge. Størrelsen kan være indtil 10 Tommer (cm. 26) i Tværmaal. Et Hjul 

ved Lille Stranclbygaard har dobbelt Ring. I et .andet Hjul sammesteds er en skaalformet For

dybning anbragt i Midten som Centrum. Ved Allinge er et Hjul af 9 Tommers (cm. 23,5) Tværmaal 

omgivet med en Kreds af Hi skaalformecle Fordybninger, og derhos er en saaclan anbragt midt i hver 

af Hjulets fire Afdelinger (Fig. 61). Aflange Figurer ere ogsaa forekonme nogle Gange. Figurer 

i Skikkelse som en menneskelig Fod ( "F o cl s a a 1 s figurer") ere fundne paa to Klipper ved Allinge 

og en i Østermarie. Af Dyrefigurer kjencles hidtil ingen paa Bornholm. Derimod har der været en 

Menneskefigur paa en nylig bortsprængt Klippe ved Allinge (Fig. 60); andre synes at have været 

anbragte paa en for længe siden bortkommen Sten ved Amager Bro. og en synes endnu at findes 

paa Lille Myregaarcls Udlocl af Nylars. Endelig haves der 4 Skibsfigurer paa en Klippe i Olsker 

Sogn samt 10 (eller 11) paa en Klippe ved Allinge (Fig. 61), og 5 smukke Skibsfigurer have været 

tilstede paa den nylig sprængte Klippe sammesteds (Fig. 60). Skibene have den samme Skikkelse 

som paa de .svenske Helleristninger med en krummet og snirklet Agterstavn og en dobbelt Forstavn, 

hvoraf den forreste Opstander i Regelen er lige, medens den bagved staaende Opstander er snirklet 

ligesom Agterstavnen (se foranstaaende Tegninger). Skibsfigurcrnes Længde imellem de yderste 

Ender kan naa indtil 40 Tommer (M. 1,05). 
Helleristningerne ere vistnok for største Delen indgnedne eller indslebne i Stenene; navnlig 

gjælder dette om de skaalformede Fordybninger, som synes at være frembragte simpelthen ved at 

dreje Spidsen af en Træstok paa Stenen med Anvendelse af Sand som Slibemiddel. Derimod ere 

Omridsene af Skibene og Hjulene ofte saa skarpe, at det ligger nærmere at formode, at de ere ind

hugne med en Mejsel eller med Kanten af en Sten. 

Med Hensyn til Tiden, som disse mærkelige Figurer maa antages at hidrøre fra, da haves 

der paa Bornholm intet Spor til, at nogen af dem skulde naa tilbage til Stenalderen. Vel ere Over

liggerne paa næsten alle nøjere undersøgte Gravkamre fra Stenalderen benyttede til Anbringelse af 

skaalformede Fordybninger, men de findes kun paa de ydre opadvendte Flader og tyde altsaa netop 

paa, at Stenene have været lagte i deres nuværende Stilling, og at Stenkammeret altsaa har været 

færdigt, førend Fordybningerne anbragtes derpaa. Det er ikke engang troligt, at de skulde være blevne 

anbrq.gte der med noget særligt Hensyn til, at Gravkammeret var et helligt Sted, thi i saa Fald 

maatte man vente netop der at finde store og mærkelige Ristninger; men tværtimod bære Grav

kamrenes Overliggere altid kun et ringe Antal af Ristninger og altid kun simple skaalformede For

dybninger, aldrig Hjul, Skibe etc. Helleristninger paa de indre Flader i Gravkamrene, saaledes som 

de ikke ganske sjældent ere forekomne i det øvrige Danmark (Aarb. 1875 S. 433), ere hidtil ikke 

blevne bemærkede paa Bornholm. 
Der er fundet skaalformede Fordybninger paa to Bautastene; paa den ene af dem (Aaker 

Nr. :i) var det tydeligt, at de maa have været anbragte, medens Stenen endnu laa fladt paa Marken, 

altsaa forinden den blev rejst som Bautasten. Iligemaade ere skaalformede Fordybninger fundne paa 
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Klippefladen under en Røse (Klemensker Nr. 1) og paa Stene i to Høser (Tbsker Nr. (1 og Aaker Nr. 4). 

Men heraf læres ikke Videre, end at disse Helleristning·er have været ældre end disse Røser. 

Til en Fortsættelse af Helleristningerne ned i Jernalderen findes intet Spor. Navnlig tør 

det ingenluncle paastaas, at Indhugningen af Ristningerne med Nødvendighed forudsætter Brugen af 

Jernredskaber; meget muligt have cle kunnet indhugges med haarde og sejge Stene, f. Ex. Porfyr

stykker, og i ethvert Fald vilde den haarde Bronce være fuldt tilstrækkelig til Udførelsen cleraf. 

Derimod vise Skibsfigurerne, der· saa nøje stemme overens med de lignende Figurer, der findes paa 

Knive fra Broncealderen, bestemt hen til, at disse Figurer, der vel omtrent ere de kunstigste og 

derfor vel omtrent ogsaa de yngste af de bornholmske Helleristninger, ikke kunne være yngre end 

den Tid, da Broncealderens Smag og Former endnu vare herskende. Alt tyder saaledes paa, at de 

bornholmske Helleristninger i deres Helhed tilhøre Broncealderen. 

Helleristningerne ere spredte omtrent 1 an g s h e 1 e Øens 0 mk re cl s; paa Højlandet i det 

Indre eller paa Skraaningerne deraf ere de ikke fundne, og overhovedet kjencles der i det Mindste 

hidtil kun saare faa af dem fra de Egne, hvor Røserne ere sædvanlige, medens de ere hyppigst i 

Landets frugtbare Strækninger. Af disse ere igjen nogle mærkelige ved et overrnaade stort Antal at 

Helleristninger, navnlig den sydlige Trediedel af Nylars Sogn, hvor der kjendes over 30, og den øst

lige Del af Østermarie Sogn, hvor der kjendes over 10, medens der er andre Sogne, hvor deslige 

Mindesmærker hidtil ere ganske eller næsten ganske ukjendte. 

Dc~r synes ikke at være nogen Sammenhæng imellem Helleristningsstene og Begravelser; 

de ere aldrig fundne oprejste paa eller ved Gravhøje eller Røser, og de ligge endog ikkun sjældent i 

Nærheden af Begravelser. Deres Tilstedeværelse paa en Fladklippe under en Røse og paa Stenene 

i to Røser maa vistnok anses som en Tilfældighed, ligesom dere~ Tilstedeværelse paa en Fladklippe 'I 
under en Gravkulle fra Slutningen af den ældre Jernalder (Østernrnrie "Nr. 7) ogsaa maa betragtes 

som tilfældig. Naar de findes paa Overliggerne over Stenalderens Gravkamre, er det sikkerlig kun 

de store Stenflader og ikke dr derunder liggende Begravelser, der have givet Anledning til Rist

ningerne. Ejheller synes de1' at være nog·et Forhold imellem Helleristnirwerne og Bautastenene. For 

saa vidt Bautastenene hovedsagelig maa betragtes som Gravmæler, passer dette ogsaa godt med, at 

Helleristninger og Bøgravelser ere hinanden uvedkommende. 

Et bestemt Øje rn ed maa der imidlertid have været forbundet med disse hamle paa 

Bornholm og i hele det øvrige .Norden saa ideligt forekommende Mærker, hvis Anbringe]~ ofle maa 

have kostet et gansh betydeligt Arbejde. Naar de nu ikke kunne have havt nogen praktisk An

vendelighed for Livets daglige Dont, og de ej.heller have skullet tjene som .Mindesmærker for Afdødes 

Grave, er der .næppe noget andet Øjemed tænkeligt end et religiøst, saaledes at man ved Ristning 

af de omhandlede Mærker har troet at kunne erhverve sig Gu dem es Velvillie. Nærmest synes man 

at maatte tænke paa Arbejder udførte ex voto. De forskjellige Tegn kunde henvise til forskjellige 

Ønsker, for hvis Opfyldelse man har villet takke, eller til forskjellige Farer, fra hvilke man er bleven 

udfriet. .Muligen kan ogsaa Forskjelligheden hidrøre fra de forskjellige Guddomme, som man har 

villet henvende sin Tak eller sin Bøn til. 

Ere Helleristningerne religiøse Tegn, vise de i ethvert Fald hen til en aldeles privat Kultus. 

De kunne ikke betegne fælles Helligdomme for et større Samfund, thi i saa ·Fald vilde en Mængde 

Ristningsstene være bleven- samlet paa samme Sted (ligesom Bautastenene i de store Samlinger), medens 

de tværtimod saa at sige altid findes enkeltvis, om end mere eller mindre hyppigt i de forskjellige Egne. 

Man kan endvidere antage, at naar der findes mange Tegn eller Figurer paa samme Sten, ere de 

ikke anbragte paa een Gang, thi man vikle da rimeligvis finde dem ordnede i bestemte Rækker, og 

i alL Fald vilde Orienteringen nf -Figurerne, f. Ex. af Skibene, i Regelen være eens paa samme Sten. 

I 
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Naar nu delte ingenlunde c1· Tilfældet, synes Forholdene at tyde paa, at Tegnene maa være 

anbragte paa Stenen til forskjellige Tider og ved forskjellige Lejligheder, netop·' saaledes, som det 

vilde være naturligt, naar deres Anbringelse var en lejlighedsvis oftere gjentagen Henvendelse til en 

beskyttende Guddom. 

5te Afsnit. 

SLUTNINGSBEMÆRKNINGER OM BRONCEALDEREN. 

Naar man anstiller en Sammenligning imellem de mægtige Gravhøje og de utallige smaa 

Gravkasser eller Gravurner under flad Mark, er det urniskjendeligt, at der maa have hersket en stor 

Ulighed i Befolkningens Livsvilkaar. Og naar Gravhøjene saa ofte findes samlede i Grupper paa 4, 

6, 9 eller flere ganske nær ved hverandre, tyder dette paa, at de særlige Forhold, som have betinget 

Opførelsen af Høje, have været tilstede hos Beboerne af samme Bosted igjennern et længere Tidsrum, 

altsaa rimeligvis hos den samme Familie igjennem flere Slægtled. Uligheden i Grnvformerne kan nu 

ganske vist væsentlig have været afhæng·ig af en Ulighed i Formuesvilkaar, men denne Forklaring er 

ikke tilstrækkelig. Naar nemlig alle rle smaa Begravelser indeholde brænd te Ben, medens Central

gravene i de ældre Høje altid synes at hav<:; været indrettede til Optagelse af ubrændte Lig, kan 

dette ikke forklares ved Hensyn til Formuesforhold; thi om eml Ligbrænding i hine Tider ikke har 

været kostbar, saa har dog en Henlæggelse af ubrændt Lig været endnu sirnplere. Forklaringen rnaa 

altsaa søges andetsteds; og nam· henses til, at ubrændt Begravelse var den sædvanlige Skik i den 

umiddelbart forud for Broncealderen gaaende Stenalder, bliver rlet sandsynligt, at Grunden til, at 
' Ligene begravedes ubrændte i Højene, medens Ligbrænding ellers var bleven almindelig, har været 

den, at de, som opførte Høj ene, have, i det Mindste for saa vidt angaar Familiens Hovedpersoner, 

villet følge de fra Fortiden nedarvede Traditioner; og Aarsagen til, at de have anset sig som bundne 

ved disse Traditioner, kan da næppe have været nogen anden end den, at de paa en eller anden 

Maade og særligt ved Slægtskab have følt sig knyttede til Stenalderens Folk. Naar nu hertil kommer, 

at de Egne, hvor der findes Jættestuer og Gravkister fra Stenalderen, ere de samme lave og frugt

bare Kystegne, hvor senere de fleste Høje bleve opførte, saa faar man et bestemt Indtryk af, at der 

ved Broncealderens Begyndelse maa i disse Egne have existeret et Antal af fast bosatte, velhavende 

Familier, som have nedstammet fra Stenalderens Folk og følt sig saaledes knyttede til denne Fortid, 

at de, uanset de Forandringer i Ideerne, som vare foregaaede hos den øvrige Befolkning, have villet 

bevare de nedarvede Sædvaner. Man faar altsaa Billedet af et stærkt konservativt, jordejende og 

ætstort Bondearistokrati. Dette Forhold vedvarer langt ned i Broncealderen, men efterhaanden paa

virkes ogsaa disse aristokratiske Familier af de nye Ideer. Centralgravene i Højene optage brændte 

Ben, og derefter bortfalde endelig Høj ene aldeles, hvorved i alt Fald ethvert kjendeligt, ydre Spor af 

eri aristokratisk Særstilling forsvinder. 
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Foranstaaende Bermcrkninger gjælde om de frugtbare Egne langs Kysterne, hvor Højene 

have deres Plads, og hvor der tildels er Spor til fast Bosættelse allerede i Stenalderen. Forskjellige 

herfra have Forholdene været i de Egne, hvor Røserne ere hyppige, altsaa dels i de mindre frugt

bare Egne langs med Højlandet i det Indre af Øen, dels adskillige store Arealer, som langt ned i 

Tiden have været bedækkede med tætte Skove. Her har der allerede tidligt udviklet sig en særegen 

Gravform. At det skulde hidrøre· fra Indvandring af en fremmed Folkestamme, er ikke tænkeligt, 

da en lndvand~ing fortrinsvis maatte have paavirket Kysterne og ikke netop det Indre af Landet. 

Forskjellen maa vistnok simpelthen forklares ved de lokale Forhold. Og det er da rimeligt nok, at 

naar Befolkningens Tiltagen i Kystegnene havde bevirket, at først Enkelte og· senere Flere. havde 

brudt nye Bygder i Landets Indre, har der dersteds dannet sig Samfund, som have følt sig uaf

hængige af den ældre Befolkning ved Kysterne. og frit udviklet nye og selvstændige Skikke. Ogsan 

imellem de af disse Nybyggere efterladte Gravminder kan der vel paavises betydelige indbyrdes For

skjelligheder, navnlig med Hensyn til Røsernes Størrelse, men der er ikke den absolule Forskjel 

imellem Gravmindernes Art som paa Kystlandet; tværtimod er der en ganske jævn Overgang imellem 

store Røser (samt Stenhøje) og smaa Røser, saa at Gravskikken i det Væsentlige bliver ensartet, og 

man faar Indtrykket af Samfund, hvor der vel har været Forskjel imellem Rige og Fattige men ikke 

nogen Kreds af Familier med en Særstilling ligeoverfor den øvrige Befolkning. I Tidens Løb ud

viskes endvidere den Forskjel, som tidligere havde fundet sit Udtryk i Høsernes Størrelse; de blive 

alle smaa, men deres Antal tiltager saaledes, at Benyttelsen af saadanne Gravminder rnaa have strakt 

sig ned endog til de mindre velhavende Familier blandt Befolkningen. Derimod vedbliver Forskjellen 

imellem Høserne paa den ene Side og Lavlandets Gravformer paa den anden Side endnu langt ned 

i Tiden, og turde det formentlig heraf fremgaa, at det særlige For'hold, som Nybyggerne i de afsides 

Egne havde indtaget ligeoverfor Befolkningen paa det gamle Agerland, ikke ganske ophørte med 

Broncealderen men fortsatte sig noget ind i Jernalderen, indtil der endelig i Brandpletterne dannede 

sig en for samtlige Øens Beboere fælles Gravskik. 

Ogsaa i en anden Henseende viser der sig en Forskjel imellem Beboerne af Kystlandet og 

Befolkningen i Skovene og paa Skraaningerne af det indre Højland, idet Helleristningerne næsten 

udelukkende synes at høre hjemme i Kystlandet. Den Skik at anbringe saadanne hemmelighedsfli(le 

og religiøse Tegn paa Stene eller Klipper, en Skik, som vistnok er bleven indført andetstedsfra, synes 

saaledes ikke at være trængt ind til de mere afsides boende Samfund og er altsaa rimeligvis op

kommen senere, efter at disse nye Samfund allerede havde dannet sig og udviklet deres egne Skikke 

i Modsætning til Kystbefolkningen. Derimod have B au tasten ene været udbredte over alle den Gang 

beboede Egne af Øen, og den Skik at oprejse saadanne Stene fortrinsvis paa visse bestemte Steder, 

som maa antages for at have været særligt mærkelige enten som religiøse Helligdomme eller som 

Steder for Folkeforsamlinger, findes ligeledes over hele Øen saavel i Jordhøjenes som i Høsernes Egne. 

Gravenes store Antal vidner om, at Øen allerede i Broncealderen har været stærkt be

fo 1 k et, og at Bebyggelsen allerede omtrent naaede hen til de Grænser, som først ved Midten af det 

indeværende Aarhundrede ere blevne væsentlig overskredne. Vi maa vel tænke os 'Landet langt 

mere skovbevoxet end nu; de mangfoldige Snrnalunde ved Gaardene ere rimeligvis kun Resterne af 

sammenhængende Skovstrækninger, som oprindelig· have bredet sig vidt omkring over det frugtbare 

Lavland, ligesom den store Skov Almindingen midt oppe paa Højlyngen muligen kun er en Rest af 

en langt større Skovbcvoxning, som efterhaanden ved Hedebrand og andre ugunstige Forhold er 

bleven ødelagt paa samme Maade som de gamle Skove paa de jydske Heder. Men saa langt som 

det dyrkelige Land strakte sig, har der sikkert nok allerede i Brontealcleren hist og her været ryddet 

I 
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Pletter, hvor den tiltagende Befolkning havde indrettet sig Boliger, og hvor den nedlagde sine Afdøde 

i de Beg'rnvelser, som nu gjenfindes. 

Befolkningens væsentligste Erhverv har vistnok været Kvregavl, navnlig i de indre, mindre 

frugtbare Egne af Landet, men Høstknivene (Fig. 24) vise noksom, at der og·saa er bleven høstet 

Korn, og rimeligvis maa Agerdyrkningen endog være bleven dreven i betydeligt Omfang, idet en saa 

talrig Befolkning elll:rs ikke vilde have kunnet ernære sig paa et saa indskrænket Areal 1 ). At tillige 

Skibsfart har været kjendt og benyttet, fremgaar noksom af Skibsfigurerne paa Helleristningerne, og 

dermed har tillig·e fulgt Fiskeri og Handel med de omliggende Kystlande. 

De grundejende Storbønder nede paa det frugtbare LC!-nd, som ved deres Gaarde rejste de 

store Gravhøje over deres Fædre, ofte igjennem en Række af Slægtled, have utvivlsomt været for

m uen de Folk, saaleclcs som r1e i fløjenes Gravkister nedlagte smukke Broncesværd og andre smukke 

Broneesager saavelsorn Guldsager tilstrmkkeligt udvise. For den øvrige Befolknings Vedkommende er 

det vanskeligere at danne sig en Mening; thi hvor Ligbrændingen er bleven anvendt, har det med 

ganske faa Undtagelser ikke været Skik at medgive den Afdødes Ben noget synderligt Gravgods, der 

kunde vidne om hans \T els tand i levende Live. En Hing, som er baaren paa Fingeren, eller en 

Dobbeltknap, som har sammenholdt Klæderne, er i Regelen Alt, hvad der findes ved Benene. Det 

synes imidlertid, som om Velstanden henimod Slutningen af Broneealderen i det Hele maa have været 

ringere; thi hvad der findes i Broncealderens yngste Begravelser, i de benfyldte Lerkar og i Muldlag 

under Hø ser, er ikke blot ringe i Antal men ogsaa ringe i Kvalitet. Havde man havt Raad til at 

have Fingeninge af Guld, vilde de ganske vist jævnlig være blevne fundne i Gravene, og havde man 

baaret en Fibula, vilde den næppe ved Begravelsen være bleven ombyttet med en simpel Knap eller 

en endnu ringere N aal. Paa den anden Side er det kjendeligt, at i:nan til alle Tider har raadet 

over en stor Arbejdskraft; ikke blot have de store Høje krævet mange Kræfter til deres Opførelse, 

men ogsaa det Arbejde, der er rnedgaaet til Opførelsen af de efterladte Tusinder af srnaa Røser, 

udgjør i sin Helhed en kolossal Sum af Kraft. Iligernaade er det et meget stort Arbejde, der e1· 

anvendt til Udsøgningen, Transporten og Opstillingen af de mangfoldige svære Bautastene ligesom 

ogsaa til Tilvejebringelsen af Brolægninger, Stenringe og c!e gaadefulde "Thingborde" , ikke at tale 

om det ihærdige Slid, som er rnedgaaet til Imlhugning eller Indslibning af Helleristningerne. 

Om Mængden af Bronceredskaber, der have været tilstede paa Bornholm, kan man 

kun danne sig en meget ~Juldstændig Forestilling. Afset fra nogle Markfund bestaa de opbevarede 

Broncealclerssag·er, som foran berørt, næsten kun i Gravgodset fra nogle faa Høje. Til Vaaben har 

man benyttet Sværd, Spyd, Paalstave ( ~: Øxer uden Skafthul bestemte til at stikkes ind i et Træ

skaft), Dolke og Pile. Ogsaa Kvinderne have været væbnede med en Dolk. Skjolde kjendes ikke 

fra Broncealderen paa Bornholm, ejheller Hjelme elle1· Brynjer. Arbejdsredskaberne have foruden 

Knive af forskjellig Form været sm?la Øxer (Celler), indvenrligt hule, saaledes at der fra den Æggen 

modsatte Ende kunde indsættes Spidsen af et vinkelbøjet Træstykke for at tjene som Skaft. Ogsaa 

Save og Mejsler af Bronce ere en sjælden Gang blevnc fundne. ~Ien det er derhos sandsynligt, at 

Stenalderens Flintflækker, Flintkiler og Øxehamre langt ned i Broncealderen ere blevne benyttede i 

betydeligt Omfang i Stedet for den kostbare Bronce til saadanne Arbejder, hvortil de have kunnet 

egne sig. Som Toiletredskaber maa anses de trekantede eller buede Knive, som ifølge Oplys

ninger andetstedsfra synes at have været anvendte som Barberknive; ogsaa Niptænger synes at have 

været anvendte ved Barbering. En Synaal med et Øje paa Midten er fonden i en Høse; ligeledes 

1 ) Om et Fund af Hvede- og Hirseavner i et Broneealr\ers Metalkar p:rn Laal:rnd se en Afhandling· af Ro:;irnp i 
A<ub. 1877 S. 78. Plove og Pl0jning ere fremstillede paa Helleristninger fra Bohuslen i Sveriges Historia IS. 118 
(Sveriges Historia från aldsta Tid til! vfmt Dagar. Stockholm 1877-81. Første Bind er forfattet af Montelius). 
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have Syle vistnok været anvendte til Syarbejde, rnaaske tildels i Forhimlelse med Niptængcr. Af 

vævet uldent Stof er drr fundet srnaa Levninger, hvor Broncens Ir har bevaret dem. Spindingen mau 

været foretagen med Hedskaber af Træ, maaske med den i Sveriges Historia I Side 24· afbildede 

Trækrog; Spindeskiver af Sten til Haandtene ere ikke funrlne i Broneealderens Grnve. Som Smykker 

have især været benyttede de store og smukke for Øen ejendommelige "bornholmske" Fibulaer (Fig. 2\:l) 

samt endvidere Hals- og Haarringe, store Spiral-Armringe, Haandledsringe, tildels af Guld, Fingerringe 

i stor Mængde, dels af almindelig Ringform, dels af spiralbøjet Traarl, undertiden gjorte af Guld, 

endvidere smukke Halskraver af en nedhængende halvmaaneformet Metalplad~, "Tutuli" ~: nmde, i 

Midten ophøjede Metalskiver til Anbringelse forån paa Legemet, samt forskjellige N aale og Knapper. 

De bornholmske Broncealderssager synes i det Hele ganske at stemme overens med, hvad 

der findes andetsteds i Danmark, alene meci Undtagelse af den fornævnte store og smukke Fibula, 

der er særlig for Øen. Blandt de paa Bornl1olm fundne Broncesager er cler enkelte meget smukke 

Stykker, der vidne baade om e.n nøje Forstaaelse afBroneealderens Smag og om en meget omhyggelig 

Udførelse. Om de ere forfrerdigede paa selve Øen, er et andet Spørgsmaal, men i det Mindste de store 

og smukke "bornholmske" Fibulaer, der næsten ikke synes at have været benyttede andetsted:::, 

kunne vistnok uden Betænkelighed anses for at være et Prodnkt af Øens egne Arbejdere. Selve -

Broncen maa natmligvis ad direkt<: eller indirekte Vej være bleven indført fra de fremmede Lande, 

hvor Kobber og- Tin ere bleven udsmeltede og derefter blandede i det til Brugen passende Forhold. 

Og Broncealclerens Skik og Smag i det Hele er selvfølgelig ogsaa. kommen udenlandsfra, rimeligvis 

fra Østersøens Sydkyst, hvorfra Sporene føre videre opad Floddalene imod Syd og Sydost til Donau

landene, især Ungarn, og derfra atter viden~ frem til Oprindelser, som endnu ere skjulte for Forsk

ningen (jfr. en Afhandling af Dr. S. Miiller i Aarb. 1882 S. 279). 

Hvad sluttelig angaar Religionen, kunde Noget tale for en Formodning om, at den 

maatte være bleven forandret ved Broncekulturens Indførelse, idet denne synes samtidig at have 

ncret ledsaget af en ny Gravskik, Ligbrændingen. Religion og Gravskik have allevegne staaet i et 

merl Forhold til hinanden. Det frcmgaar nu vel klart nok af Gravhøjenes Indhold, at Øens aristo

kratiske Slægter i det Mindste for Hovedpersonernes Vedkommende i en lang Tid have holdt fast 

ved de fra Stenalderen nedarvede Traditioner, og det er fremdeles rimeligt nok, at Røserne ere blevne 

dannede e'.ter Forbilleder (b Stenalderen, men clermed er det ingenlunde givet, at der ikke tilligemed 

Ligbrændingen er indkommet nye religiøse Forestillinger, som efter først at have udbredt sig hos 

Menigmand eftcrhaanden have overvundet ogsaa de aristokratiske Slægters Vedhængen ved en ælr\re 

Tl'O. Spørg-smaalet maa saaledes indtil Videre henstaa uløst. Derimod turde det uden Betænkelighecl 

kunne antages, at den Heligion, som var eller blev den herskende i Bl'Oncealderen, var den samme, 

som senere fortsattes ind i Jernalderen, idet ikke blot Ligbrændingen overgik til denne senere Periode, 

men ogsaa Gravskikkene i det Enkelte udviklede sig saa jævnt og gradvis fra Gravkasser og Grav

urner til Brandpletter, at der intetsteds kan være foregaaet noget stort og pludseligt Omslag i Fore
stillingerne. Fra selve Broncealderen haves ogsaa i Heller'istningerne adskillige religiøse Tegn og 

Mærker, der sym~s at komme igjen i den ældre Jernalder, navnlig Cirkelen med en Prik i :Midten 

og det retvinklede Kors. Og endelig vidne de mangfoldige Brandpletter, der findes nedlagte under 

fløjenes Hand eller i Røsernes Overflade eller i umiddelbar Nærhed af Højr~ og Røser eller imellem 

Gravurnerne paa Urnegravpladserne, noksom om, at d0n yngre Slægt ikke følte sig fremmed ved den 

mldre Sh.Pgts Grave og ikke nærede nogen Frygt eller Afsky for de Guder, til hvis Varetægt de gamle 

Gravsteder og Gravpladser vare indviede. 

-----------~ 

!I 
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]de Afsnit. 

BRAND PLETTERNE. 

Skjøndt Bornholm er saa rigt paa Oldtidsgrave i mange forskjellige Skikkelser, ere Brand

p lette1·n e dog den Art _af Grave, som allerhyppig'.st forekommer, og· .sum e1· mest karakteristisk for 

Øen. De findes i forbavsende Mængde. I Tillæg VI er der angivet omtrent 180 forskjellige Steder, 

hvor Brandpletter enten ere konstaterede eller dog angives al være fundne, og mange af disse Brand

pletspladser indeholde Grave i Hundredevis. Siden 1868 er der undersøgt over halvtredie Tusinde, 

Tusinder ere ødelagte ved Agerdyrkning eller Grusgravning, og jeg vilde med Lethed endnu kunne 

paavise Tusinder, der henligge urørte under den dyrkede Jordskor1:e eller paa Lyngbakkerne. 

Ved Betegnelsen ,,Brandplet" forstaas en Klump sort lVInld indeholdende Resterne 

af et Ligbaal og nedlagt i Jorden uden Omgivelse med nogen Kasse, Ul'ne eller andel 

Grav gj emme. Undertiden fimfos Klumper af sort Muld omgivende et grovt Lerkar, der ligeledes er 

fyldt med sort Muld. I disse Tilfrelde er Lerkarrets Indhold Hovedsagøn, og den udenfor liggende 

Muld er kun, hvad der er blevet tilovers, dter at Lerkarret var bleven fyldt. Disse Lerkar med til

høreade Muldklump hidrøre som ovenfor berørt især fra Broncealderen, om det end er sandsynligt, 

at de betegne en sildig Periode af (lenne, hvor Overg::rngøn til Brandpletterne var næor.· forestaaende. 

Sorte Pletter forekornrne ogsaa i Skikkelse af Stenlag af en Alens (cm. 63) til flere Alens 

Brede og 1/4 til en hel Alens (cm. lfi-fi3) Tykkelse, næsten ganske bestaaende af sammenkastede 

Haandstme med me1·e eller mindre sort eller mørk Muld imellem. De indeholde mang·e Kulbrokker 

og Skaar af grove Lerkar, men Skaarene ligge spredte og hidrøre fra Kar af forskjellig Størrelse og 

Beskaffenhed. Det er ikke Begravelser, maaske kan del være gamle Ildsteder og Kogesteder; de 

findes undertide~ i større Samlinger og kunde da tyde paa, at disse Steder i Oldtiden have været 

I3eboelsesplij.dser; men noget N ærrnere vides ikke derom, lige saa lidt som om de lignende sorte 

Pletter, der af og til findes andetsteds i Danmark, saasom i Omegnen af Broholm i Fyn. 

Sammenhængende Lag af sort Muld ere fundne nogle Gange i Flyvesandsbakkeme nord 

for Rønne, navnlig ved Udløbet af Grønnebækken, hvor Laget indeholdt Potteskaar· med indprikkede 

Prydelser, der mindede om Stenalderens Kar. Det er selvfølgelig heller ikke Begravelser, men rime

ligvis Efterladenskaber efter gamle Huspladser (jfr. ovenfor Side 10). 

Fremdeles findes tynde Pletter eller Lag af sort eller blaasort Muld ikke ganske sjældent 

paa Markerne i en Dybde af 1/ 2 til 1 Aløn (cm. 31--tl:3) under Overfladen. Af og til indeholde de 

store Kulstykker, tildels endog af en Haands Størrelse; er dette Tilfældet, kan man være ganske vis 

paa ikke at finde Ben øller andre Spor af Begravelse. Hvorledes disse Kul cre komne i Jorden, veed 

jeg ikke, men de synes i alt Fald ikke at være af nogøn synderlig Interesse. 

Der findes undertiden andre Mulcllag i ringe Dybde, tynde og indtil et Par Alen hn~de, 

uden store Kulstykker men jævnlig blandede med Stensplinter og endnu hyppigere dækkede af et 

tyndt Stenlag eller en Brolægning. Det kan være Begravelser, og de synes da især at hidrøre fra 
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den ældre Jernalders Slutningstid eller Begyndelsen af Mellernjemaldercn (se neclenfOl' i ~de Afsnil 

om "Andre Grave" fra den ældre Jernalder). Men i de allerfleste Tilfælde findes intetsomhelst Spor 

af Ben eller Oldsager, og man kan da ikke vide noget Sikkert om Oprindelsen til disse sOl'te Lag. 

Endelig er det ikke sjældent dels enkeltvis, dels paa de store Brandpletspladser at finde 

sorte eller blaasorte Klumper af Muld, som i deres Form ganske ligne Brandpletter men ikke inde

holde Ben og ejheller Oldsager. Jeg tror, at det i de allerfleste Tilfælde har været virkelige Brand-

1ilelter, hvor Benene af en eller anden Grund ere 'blevne ganske opløste og derfor nu ikke kunne 

findes; men Beviset for, at det virkelig· er Begravelser, mangler ganske vist, naar Ben og Old

sager mangle 1). 

Brandpletternes Beskaffenhed og Forekomst. 

Brandplellerne ligge i Regelen i en Dybde af nogle faa Tommer indtil ~/4 Alen (<.:m. 15--47) 

under Overflarlcn; en Dybde af en halv Alen (cm. 31) er omtrent den sædvanlige. En lang Spade 

vil næsten altid naa dem, men Ploven gaar for det Meste hen over dem, for saa vidt de ikke cre 

dækkede af en Sten, del' kommer nærmere til Overfladen og gribes af -Plovjernet. N aar OverjOl'den 

og Dækningen borttages, vise de sig som sorte Pletter, i Regelen cirkelrunde med et Tværmaal af 
1/2 til 1 Alen (cm. 31-G3). En Brede af 3/4 Alen (cm. 47) kan vel omtrent anses som den normale. 

Enkeltvis kan der findes Pletter med en mindre Brede end 1 /2 Alen eller en større end 1 Alen, men 

det et dog meget sjældent, at de overstige en Brede af l114 Alen (cm. 78) 2). Brandpletternes Tykkelse 

er for det Meste lidt mindre end det halve Tværmaal og plejer at være imellem 4 og 10 Tommer 

(cm. 10-26), men de forekomme dog enkeltvis med en større Tykkelse, maaske endog indtil 3/4 Alen 

(cm. 47). Deres Form er i Regelen som en Kjedel; ses de fra Siden, f. Ex. i Skrænten af en Grus

grav, vise de sig som stærkt iøjnefaldende kulsorte Pletter, foroven fladt afskaarne og forøvrigt 

dannede som en Halvkugle eller 'et paa langs gjennemskaaret Æg. Siderne er for det Meste temmelig 

skarpt begrænsede, dog kan den omliggende Jord undertiden blande sig noget med Brandplettens 

Indhold. Nogle ganske faa Gange har jeg set flade Stenplader anbragte omkring Brandplettens Sider. 

Forøvrigt ere Brandpletterne simpelthen omgivne af Stedets sædvanlige Jordsmon. Ovenpaa Brand

pletterne ligger som oftest kun den sædvanlige Jord, jævnlig noget mørkfarvet af sorte Muldpartikler, 

men det er dog meget hyppigt,. at de ere dækkede med en flad Sten. Paa Brandpletspladseme 

af ældste Afdeling er det endog· det Sædvanlige, at Gravene ere saaledes dækkede, men selv iblandt 

de ældste Brandpletter er der mange, som ikke have saadan Dækning, og jo længere man kommer 

ned iblandt de yngre Brandpletter. desto sjældnere blive Dækstenene, om de end aldrig ganske op

høre. Imellem Indholdet af Brandpletter med og uden Dæksten er der ing·en kjendelig Forskjel; 

navnlig er det ikke erfaret, at Indholdets Higdorn paa Oldsager har staaet i nogen Forbindelse med 

Dækningen. Dækstenene ere for det Meste flade og vende den glatteste Side nedad; enkeltvis ere 

ogsaa runde eller ovale Stene benyttede til Dækning. Et Par Gange har jeg set, at der omkring 

-------------

') Smaa Brandpletter mangle i Regelen baade Ben og Oldsager; det kan væreBarnegrave, hvor de tynde og hlør!e 
Ben aldeles ere blevne opløste, og hvor den Afdøde ikke har ejet Metalsager, der have kunnet følge ham som 
Gra vgorls. Det er og-.~aa en Erfaring, at naar en Brandplet er meget b 1 a as o r t, findes der hverken Ben elle1· 
Oldsager. Skulde ikke Grunden <le1·til kunne være den, at Benenes Fosfor:syre har opløst Metallerne og navnlig 
Jannet fosfor.surt Jernilte, som har en stærk blaa Farve? Denne Hypothese vilde i del Mindste forklare baade 
Farven og Mangelen af Ben og Metalsager. 

') En Gang har jeg troet at finde en Brandplet af 3 Alens (M. 2) Brede ved Snels Høj i Rut sker Sogn; men det 
er dog rimeligere, a.t <lrn hn r hestaaet af flere Brnndpletter, som ved en senere Forstyrrelse ere blevne sammen
blandede. 

• 

( 
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Overkanten af Brandpletten har ligget en Ring af Haandstene, hvorpaa den store flade Dæksten 

hvilede; undertiden har der ogsaa ligget et Par Tommer Sand imellem Brandpletten og Dækstenen, 

. men ellers ligger den altid umiddelbart paa Gravens sorte Muld. Nogle faa Gange er der fundet to 

Grave over hinanden, saaledes at der under Bunden af cl en øverste har li_g-get et Par Tommer 

sædvanlig Jorq og derunder en ny Brandplet med eller uden Dæksten. I de fleste Tilfælde har den 

ene af disse Muldpletter hverken indeholdt Ben eller Oldsager (f. Ex. Kanegaard A 6, Kannikegaard 

20 og 22 etc.), og det kan saaledes være tvivlsomt, om der virkelig har været to Begravelser; men 

der haves dog i det Mindste eet utvivlsomt Exempel (Mandhøj 59) paa, at der paa samme Sted 

virkelig har ligget to, tilmed temmelig store og dybe Brandpletter under hinanden adskilte ved en 

stor flad Sten. 

Paa Jordens Overflade er der Intet, der røber, at der ligger en Brandplet eller maaske 

Hunr1reder af Brandpletter skjulte derunder. I selve Brandpletstiden maa der imidlertid have været 

et eller andet synligt Kjendetegn, hvorved man kunde bemærke, hvor der allerede laa en Brandplet, 

thi selv paa de tættest belagte Gravpladser finder man saa at sige aldrig, at to Brandpletter gaa i 

hinanden eller endog berøre hinanden med Kanterne; der vil næsten altid findes i det Mindste et 

Par Tommer Jord imellem dem. Man ser aldrig, at en Brandplet er bleven forstyrret ved Nedlæg

ningen af en anden Brandplet; men naar Brandpletspladser i senere Tider have været benyttede til 

Begravelser af anden Art, er det ikke ganske sjældent af finde Brahdpletterne gjennerngravne og øde

lagte og den sorte Muld adspredt i enkelte Klumper omkring i den omliggende Jord. Dette er saa

ledes Tilfældet ved Mellemjernalderens Grave ved Bækkegaard i Østerlars Sogn og de endnu yngre 

Grave ved Murlkegaard i Povlsker Sogn; derimod pleje de ubrændte Grave fra den ældre Jernalder 

at holde sig udenfor de omliggende Brandpletter, og kun paa en eneste Gravplads (Grødeby E) har 

jeg set ogsaa dem blandede med spredte Rester af forstyrrede Brandpletter. 

Brandpletter med Levninger af brændte Ben findes hist og her enkeltvis eller i smaa 

Grupper omkring paa hele Øen. Naar man fæster Opmærksomheden paa at søge dem, ser man af 

og til de sorte Pletter tæt under Grønsværen snart i Grusgrave, snart i Skrænterne imod Havet eller 

i de Indskjæringer, som Bækkene have udhulet, eller i Vejgrøfter eller Drænrender. Hyppigt ere 

de ældre Kæmpehøje eller Røser blevne benyttede til Anbringelse af Brandpletter. Verl Røserne 

findes de især anbragte i Toppen; navnlig er ofte Stenlaget bleven gjennembrudt lige over Midten 

af Røsen og en Brandplet nedsat enten nede i Stenlaget eller endog i selve Gravkassen, som 

har været Røsens Centralgrav og som endnu bevarer Rester af hvide brændte Ben i lys Jord paa 

Kassens Bund eller i et Hjørne deraf. I Gravhøjene findes Brandpletter især anbragte under Højens 

nederste Rand, undertiden i saa betydeligt Antal, at de næsten danne en Kreds omkring Højens Fod. 

Se nedenfor i Tillæg VI C. Ogsaa findes ofte nogle enkelte Brandpletter anbragte i umiddelbar 

Nærhed af Bautastene. 

De allerfleste Brandpletter findes imidlertid ikke saaledes enkeltvis eller i Smaagrupper 

men derimod samlede paa store fælles Gravpladser, ofte mange hundrede, undertiden endog 

over tusinde tæt ved hverandre. Den største af disse fælles Gravpladser har vel været den ved 

Kannikegaard i Bodilsker Sogn (se Grundrids i Tillæg VI B Nr. 14), hvor der er fundet Brandpletter i en 

Længde fra Nord til Syd af over 700 Alen (lVI. 440), hvornæst Gravpladsen endnu fortsætter sig med 

yngre Grave mindst et Par hundrede Alen sydefter; der er undersøgt dersteds c. 800 Brandpletter 

(foruden 44 ubrændte og c. 120 andre Grave); et Par hundrede Brandpletter vare forud forstyrrede 

ved Gravninger eller Byggearbejder, og mindst et Par hundrede ligge endnu urørte under Havens 

. Anlæg og den tilstødende lille Skovplantning. Brandpletspladser paa mange hundrede Grave findes 

ogsaa syd for Aakirkeby Klint, paa Slamrebjerg i Bodilsker Sogn, paa Dillehøj i Klemensker Sogn 
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og p;rn Baimebakken i Aaker Sogn; paa Mandhøj i Ibsker Sogn er der undersøgt 176 Brandpletter, 

og ved Kanegaard i Knudsker Sogn er rler undersøgt 283, medens vel endnu langt flere have va:ret 

forud ødelagte dersteds ved Grusgravning. I Grusgravene i Stenshøj og Markehøj i Vestermarie Sogn 

og i Kurebakken i Klemensker Sogn ere ogsaa paa hvert Sted adskillige hundrede Brandpletter blcvne 

bortlagne med Gruset. 

I Tillæg VI A vil der dels efter egne Iagttagelser, dels efter Sognebeskrivelserne findes 

angivet, paa hvilke Steder paa Bornholm der vides eller formodes at være Brandplctspladser. Nogle 

af de der efter Beretninger fra usagkyndige Folk optagne Angivelser kunne ganske vist bero paa 

Fejltagelser, og andre kunne ved nærmere Undersøgelser reducere sig til nogle faa Brandpletter, 

navnlig omkring en Gravhøj, Røse eller Bautasten, men jeg tvivler ikke paa, at af de c. 180 Steds

angivelser ville dog langt over hundrede betegne virkelige Gravpladser med i det Mindste nogle Snese 

Brandpletter hver. Antallet af bekjendte Brandpletspladser er derhos hidtil bleven forøget hvert Aar; 

det er derfor rimeligt, at der ogsaa i Fremtiden vil blive opdaget flere. Der ligger endnu mange 

Klippeknolde og "Tuemarker", hvor Ploven og Spaden ikke ere naaede hen, og store Arealer ere. 

endnu bevoxede med Skov og Krat, ikke at tale om de Brandpletter, der kunne ligge saa dybt under 

Agermarken, at de hidtil ere forblevne ubemærkede. 

Gravpladserne ere ofte anbragte paa Toppen af iøjnefaldende Bakker (Stenshøj, Mai-kehøj 

og Bjergegaardsbakkerne i Vestermarie, Duebjerg, lF:ggebjerg, Kurebakken og· Dillehøj i Klemensker, 

Kurehøj i Østermarie, Albertshald i Ibskcr, H.ispebjerg og Frigaardsbakken i Povlsker, Baunegaards

bakkcrne i Pedersker, Baunebakkeh i Aaker Sogu etc.) eller paa Fladen af højere Land ovenfor en 

Skrænt (Tornegaard i Knudsker, Klippegaard i lbsker, Slamrebjerg i Bodilsker Sogn etc.). Endvidere 

findes de hyppigt, endog i betydelig Udstnekning anbragte i umiddelbat Nærhed af Kæmpehøje eller 

Røser (se nedenfor i Tillæg Vl C) eller af Bautastene (Stenshøj, .Markehøj og Bjcrgegaardsbakkerne i 

Vestermarie , Æggebjerg og Bjergegaard i Klemensker, Kirkeboet i H.utsker, Pilegaard i Ol sker, "Bo

s letten" i Østcrmarie, Grødeby i Aaker Sogn etc.). Det er fremdeles kjendeligt, at man har fore

trukket en tør sandet eller gruset .Jordbund til Anlæg af Gravpladserne; de allerfleste Brandpletter 

ligge i Sand eller Grus (derfor ere saa mange blevne ødelagte ved Grusgravning), men det er dog 

ingenlunde sjældent at finde dem ogsaa paa flade lerede Marker. Gravpladserne ere, som Forteg-

nelsen i Tillæg VI A udviser, temmelig jævnt fordelte rundt om hele Øen. Paa de store Lyng- I 
strækninger, Højlyngen og Blemme Lyng, ere de hidtil ikke fundne, men saa langt som Bebyggelsen 

strakte sig indtil Udmarkernes Udskiftning i den nyeste Tid, saa langt er der omtrent ogsaa fundet 

Brandpletspladser. 

Paa Gravpladsernes Overflade er der, som allerede foran berørt, ikke at kjende 

nogetsornhelst Spor af de mange Grave, som skjules i Jorden. Overjorden over Brandpletterne er 

Stedets naturlige Jordsmon, kun af og til nog'Ct mørkfarvet af sort Støv, hvor en Brandplet ligger 

derunder. Paa nogle Steder, navnlig paa ældre Gravpladser, er der umiddelbart under den tynde 

Grønsvær eller Lyngskorpe fundet Brolægninger. Paa et Sted (Lyrs Skov i Østerrnarie Sogn) vare 

Dæk.stenene over Brandpletterne indfattede i en smuk Brolægning, der altsaa maa have tjent som et 

Slags Ramme for Gravstenene, men jeg har ingensinde ellers bemæ1·ket noget Saadant. Undertiden 

-ophøre Gravene, hvor der ligger Brolægning; den synes da at have dannet et Slags Adgangsvej til 

de omliggende Grave. Undertiden strækker den sig derimod ud over Brandpletterne, som med deres 

Dækstene ligge underneden Stenbroen. En eneste Gang (Kanegaard i Knudsker Sogn) har jeg be

mærket en Brolægning, der var kjendelig sværtet paa Overfladen; det kan næppe betvivles, at der 

har været tændt Baal paa den, og den Tanke paatrænger sig da, at den har været benyttet til Lig

baalene. Ellers er der intetsteds fundet Spor til fælles Brændepladser undtagen ved Stenshøj i 

r 
1 
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Vestermaric Sogn, hvor der c. 100 Alen øst for den gravbelagte Bakke ligger en Plet, c. 50 Alen lang 

og 30 Alen bred (M. 31 X Hl), hvor Jorden er fuld af ildsprængte Sten og sort lige til Overfladen 1). 

Gravpladserne kunne undertiden være meget tæt belagte; paa et Sted i den ældste Del 

af (len store Gravplads ved Kannikcgaard har jeg talt 90 Brandpletter paa 260 O _Alen (10::! OM.), og 

ved Kanegaard har jeg talt 70 paa 250 0 Alen (99 D M). Det er navnlig Bram1plctterne af den ældste 

Afdeling, der ligge saa tæt; jo længere man kommer ned i de yngre Afdelinger, desto mere pleje de 

at ligge spredte. Det kan ogsaa bemærkes, at der midt paa store Gravpladser kan være betydelige 

Strækninger, hvor der ikke findes en eneste Grav, samt at Brandpletterne overhovedet vise en Til

bøjelighed til at samle sig i enkelte Grupper, ofte med en ikke ganske ringe indbyrdes Afstand (se 

Kortene over Kannikegaard og Slamrebjerg; ogsaa paa og ved Æggebjerg samt vrd Grødehy c1· der 

betydelig Afstand imellem de enkelte Grupper). 

For det :.Heste indeholder en Brandpletsplads aldeles ikke andre Grave end netop Brand

pletter. Det er imidlertid ovenfor bemærket, at Brandpletspladser ofte ere anlagte omkring Kæmpe

høje eller Røser, og en sjælden Gang kan der ogsaa paa en Brandpletsplads findes et Par Gravkasser 

fra Broncealderen (Grødeby E) eller et henfyldt Lerkar (Duebjerg, Muleby samt Kannikegaard A) eller 

en Klump hvide brændte Ben uden sort Muld. Derhos kan der ogsaa allerede i Brandpletternes 

første og anden Afdeling findes en enkelt ubrændt Grav, men det hører ligeledes til Sjældenhederne. 

Efterhaanden som man nærmer sig Brandpletternes Slutning, blive derimod Skeletgrave mere og mere 

hyppige, og tillige optræde adskillige andre, tilclels endnu gaadefulde Gravformer, der lidt efter lidt 
~ 

ganske afløse Brandpletterne pua de Pladser, hvor det er lykkedes mig at grave mig igjeunem lig·c 

til Brandpletternes Ophør. 

Som et Kuriosum kan det endnu bemærkes, at adskillige af Brandplctspladserne have været 

meget ilde berygtede for "Underjordiske" , endog forinden det vidstes, at Brandpletterne vare gamle 

Begravelser. Navnlig skal det være betænkeligt at frerdes ved Nattetid paa Stenshøj, Markehøj, Ægge

bjerg, Dillehøj og Rispebjerg. Paa de tre førstnævnte Steder har der staaet Bautastene, som vel 

nok have kunnet anses som Tilholdssteder For Underjordiske, men Dillehøj og Hispebjerg vides ikke 

at have baaret nogen Bautasten. Skulde det kunne være en Erindring fra Kristendommens første 

Dage, da Hedenskabets Gravpladser selvfølgelig m::wttc hjemfalde til Troldene? Ogsaa Tuemarken 

ved Bækkegaard i Østerlars Sogn, hvor der i 1876 opdagedes en stor og mærkelig Begravelsesplads 

fra Mellemjernalderen, har fra gammel Tid været anset som et Sted, der ikke var godt at passere 

ved Nattetid. 

Brandpletternes Indhold. 

Indholdet af Brandpletterne er en fin, ofte noget sandblandet sort Muld, som har temrnelig 

stærkt Sammenhold og i Sommertiden hærdner til en 'fast Masse. I denne Muld ligge de brændte 

Benstykker uden nogensomhelst Orden, snart i Stykker af et Par Tommers Længde, snart i ganske 

fine Smuler. Benene ere vistnok altid udelukkende Menneskeben; der er aldrig fundet noget Ben

stykke, der kunde kjendes at hidrøre fra et Dyr. Endvidere findes Trækul altid rigeligt tilstede i 

Brandpletterne, men for det Meste kun i smaa Brokker. Jeg tror med Vished oftere at have gjen-

1 ) Ligbrændingen er vistnok i Regelen foregaaet ved Hjemmet eller i Skoven, hvor Brændselet havdes tilstede. 
De halvbrændte Lerklumper, der jævnlig; forekomme i Brandpletterne paa Grnvpladser, hvor Jordbunden er Sand 
eller Grus, synes at vidne om, at Bnendingen er foregaaet paa et Sled, hvor Jordbunden var Ler, altsaa ikke paa 
Gnwpladsen. De m:mgfoldige Stensplinter, der findes i Brandpletterne, maa ligesom Ler klumperne antages at 
hidrøre fra Sammenfejningen af Liglmalets Resier. 
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kjenc1t Knl af Egetræ, og P11 Cang har jeg fumlet rn Has:;«lmH1. Na;slen i alle Crave firn1P;;; f'or

hnem1te Sten eller Slykhr og Splintet· af St~n, urnlcrli<le11 i ,.;:ia stm· ,\ln_:llg(le, at de ud12'jørc størs1P 

Delen al' Granms lrnlholl1. Srnaa gllli) Fli11tknoldc ellc•r Stykker rlel';11' licmærk(_•s jn:Ynligt. Frcmdrles 

iirnles ofte snrna Knolde af halvbrændt Ler, enrlog paa rle (;rnq1L1dser, hvor JordsrnmmeL ikkun 

li1;slaar af Sand. Nogle enkelte Gange (ved Udkja-•n·t i Vesternwrie, i Kurebakken i Klemensker og· 

ved Skoven Kulhøj i Bodibkcr Sogn) 1·r rler i Brarnlplc:lfrnw 1·1mdd lia,m\e gfasaglige eller slakkc

agtig(; Klurnper (som Smeclieslakker) af samrne11srnclld Sten og .lem. ]mellem di,.;sc l'cm;l:jellig(_• Cjcn

sLarnle fon~komme saa Olllsngerne, hvis der er nogen, for del Meslc uden nogernmmhdst kjC"nddi[J, 

Orden. lkt er kun uncltagelsesvi,,; 1 al en eller anrlen Oll1sag km1 skjønrws at være forsætlig laµl pan 

(len Plads, hvor den findes. Store krn rnaben, 11<ffn lig Sv:erd og Skjoldbuler, ville imidlertid, naar 

c1e ikke erc søndcrbrndte og i løse Stnmpc1· spredte mnkri11g i den sorte Jlull1, j~trrnlig findes hen

lagte paa Brandµlettens Bund elle1· paa d<e:ns Overflade. Og.~aa kan del ske. at et Lerkar kan va_·n' 

hensat opretstaacnde paa Bumle11 eller vecl en Siclc eller midi i Brarn1p1rtten. Paa Slarmcbjcrg er <let 

endog· nogle Gange forekommet, at et af de i de yngstP Brandpletter sædvaDlige store Lerkar m· 

fundet staaende opret i Jordeu indeholclencle næsten hele Br:u1dpleLle11 i sin nmnuelige Hulhed. For

øvrigt findes Lerkarrem• ligesom de øvrige Olc1c::1~';e1· na:sleu allid liggt:mle henkastede i llrail(lpletlen 

i aldc•les till'.-eldig Stilling, liggende paa Siden, pa:1 skran ellt;r 11w11 Bnnr1en 01J:ttl eller i :-:vmde1slag11t· 

Stmupcr sµredte omkring i Mulden. lJfk:!lfor llrarnlplelterrw fi11de'3 der >Wt al sigr: alllrig 110gc;11 

Oldsag; kun 11ogle faa Gange er et Lerkar fllrnlct hensat i clen ti]:.;lvHl<:ll(l<' .Jorcl (f: Ex. Æggehjer[J,· I (i, 

Pilegaarcls østlig·e Bakke, J\landhøj (JO 1 Kanni kcgaanl ()t\ ete.). Ej heller plejer der at tirn1es Sog't:t 

nndcr Bmrnlpletten, dog at ston: .Jernsager unclert i den kunne sttwkke sig et ~lyk !~e ncll i Umle1·

grnndeJ1 (naar (~rav hullets Sider en' skredne sammen oYer ile 1'0n;l. IH~rllag·te Sag<·1·, forimlen llrarn1-

pletleus Masse blev fyldt i Hullet). 

Ingenlunde enhver Brandplel irn1ehol(ler Oldsager. Paa enb:lte Gravpladser er der næpp<' 

i hver tiende Grav fundet Andet ernl Kul og Ben og sprndte Potl(•skaar. Det er isrer de tPU"tc· . 
Bnmdpldter, der ere fattige; de alkdksle e1·e ganske bloltecle for andre Olrlsage1· end grove PottP-

slrnar, og findes der Metalsager, cre clc faa og ubetydelige. Der er fmuvrigt Furskjel imellem Grav

pladserne, idet nogle kunne være meget rigere end andre fra samme Tid, sa~i aL der i de fleste Gra vr 

dog findes en eller anclen .lcrngjenslancl. Kommer man efterhaam1en fremad i Tiden, forøges Ud

sigterne til at finde Oldsager; der er vel fremdeles saare mange tomme (~rave, men naar de 

indeholde ~012et, da er der i Hegelr:n Mere og ofte et ganske rigeligt Forraad a[' Oldsager. Henacl 

Slutningen af Branclplelstiden bliver det attei· sjældnere at finde Metalsager, rnan kan rn1grave mange 

Dram1pldtcr efter hverandre ur\en at finde arnlet end store Hobe af Skaar af mange forskjellige 

Lerkar. Selv paa cle riges Le Pladser og i Brn nclplelter fra den rigeste Tid skal man være g·lml nr1 

at finde Metalsager i hvemuden Grav, og del er endda sjældent nok, at dette Forhold naas 1). 

Næsten Alt, hvad c1er inrlel10Jcles i Dranclpletteme, er stærkt forbrærn1l. Baacle Brnuc:e og 

Jern kan vise sig halvsmeltet; Glasperler kunne være løbne sammen til en uformelig Klump. Tillig·e 

1 ) Som praktiske \'ink kan :mfores. at nrnn:,;e og ,.;toreBcnstykker ere el lovende Tqm p:1a eu ri:,; Gn1v, medens 
J':ta og uhe1ydclig:e Hc:-der af' Ben g:ive Forrn(j(lning om, nt Gr:n·ell er fottig. Forkl:n'ilig:en e1· fornwnllig (len. at 
g«1mlc Menneskers Ben en• mere fa.,tc og k:ilkliuldig·e cml unge :Vfcnncskcrs. <W at g:1111le i\Tenne,.;kcr i Hcg·<:len crc 
]J]en1e leds:1gecle merl mere Graq.rncls cwl rle ung:e. En ,.;Lor Br:mdplet ;1: Hcstcrne :if et slort Lig ha al. er i 
He,ælen ngsa:1 rig·ere end <:n li Ile. Er Bt«mdpletten meget t'yl<ll af Grns eller Slen,.;plinte1-. ple.ier den n l rn'l'C 

fatli[!·; Ligbnalel har \-cnlelig· neret lille oµ- B<wlpl:1tben ikke onkntliµ· fejet og· rengjmt forinden TlnP11<iinp•11. I 
:'m:rn grn:iliµ-e Pldtcr (BarnegT:1ve?) .-;n:welrnm i Pletter, In-i:' Fane er hla:1:.;ort, flmlcs rnp,.,1en alclrig Oltl:'a~·cr. 

Men en stor dyb B1«mtlplet me<l knlsort F:ll'\"C og lin fod Muld. pkllcl 1n0cl m:11wv Of!' :<l•ll'V li\·iclc Bc11.c;\umpe1'. 
hilse, :11lid !lied clc betl.'-'!<' Fnrl1a:iln1iut'.·pr at' t:ndcrsv1'-\·t•n•n. 
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har den .stærke Ophedning paavirket Metallerne saaledes, ·at de ere blevne særdeles tilbøjelige til at 

ruste og irre, hvilket i Forbindelse med den lange Tid og Regnvandets og Luftens Paavirkning har 

bragt de allerfleste Jern- og Broncesager i en meget fordærvet og· ødelagt Tilstand. Skjærende Red

skaber, saasom Sværd og Knive, have holdt sig bedst, navnlig langt bedre end Spænder og· Belte

hager. Maaske have hine været gjorte af Staal (saaledes som det for en enkelt Knivs Vedkomn1ende 

er bleven konstateret), medens andre Sager kun have været gjorte af Jern. 

Adskillige af de i Brandpletterne nedlagte Oldsager have været forsætlig ødelagte 

forinden Nedlæggelsen. Af 86 Sværd ere næppe 10 nedlagte ubeskadigede; nogle have været 

sammenbøjede eller endog ganske sammenrullede (f. Ex. Kannikegaard 130, Fig. 67), et var bøjet i 

Zigzag (Kannikegaard 228), men de allerfleste have været brudte itu, ofte i mange Stykker, der findes 

rundt omkring i Brandplettens Masse eller endog tildels ganske niangle. Spydspidserne ere for det 

Meste ubeskadigede, men adskillige ere dog fundne bøjede eller sønderbrudte. Af Skjoldbulerne har 

vel omtrent Halvdelen været ubeskadiget; af de øvrige vare nogle helt sønderbrudte, andre sammen

bankede til en flad Klump, andre halvt knuste ved Hammerslag. Skjoldhaandtagene ere ligeledes 

ofte overbrudte. Knive, og Sporer ere derimod for det Meste nedlagte hele. De samme Uoverens

stemmelser vise sig ved Smykkesagerne. Af de 11 Halsbaand af Guldperler, som ere fundne i Brand

pletterne, har kun eet eneste (Pilegaard 11, se Fig. 154) været fuldstændigt og ubeskadiget; af de 

.27 Guldperler,,....som forøvrigt ere fundne, have kun ganske faa været ubeskadigede; de allerfleste have 

været sammenbankede eller sønderrevne i mange Stykker. Af 5 Guldberlokker vare 3 ubeskadigede, 

en sammentrykket og en ganske sønderreven. Iblandt de mangfoldige Beltehager, Jernfibulaer og 

Broncefibulaer er der ganske vist adskillige, som kunne kjendes at være blevne forvredne eller sønder

brudte i Oldtiden, men de fleste synes dog ikke at have lidt anden Skade, end hvad Ligbaalet og 

derefter Tiden har foraarsaget. Haarnaalene ere fundne overbrudte; Hængedopperne have derimod 

næsten alle været ubeskadigede. Af de mange Nøgler ere nogle fundne hele, andre sønderbrudte. 

Glaskarrene have alle været splintrede og tildels halvsmeltede. Broncekarrene have samtlige været 

sønderrevne i mangfoldige, undertiden næsten utallige Smaastumper. Af Lerkarrene ere de "grove" 

·Kar i de gamle Brandpletter altid kun tilstede som spredte Skaar; i de yngre Brandpletter ere de 

"meget store" Kar og de "temmelig store" (se nærmere nedenfor) næsten alle fundne sønderslagne; 

Stykkerne have imidlertid med nogenlunde Fuldstændighed været bragte ned i Gravene, saa at ikke 

ganske faa af disse Kar have ladet sig sammensætte af de forefundne spredte Skaar. Ogsaa Kander 

og Flasker have saa at sige alle været sønderslagne. De "middelstore" Hankepotter og Smaakarrene 

ere jævnlig fundne hele, navnlig i Brandpletternes første og anden Afdeling; i Brandpletternes tredie 

Afdeling, hvor Antallet af Lerkar tiltager saaledes, at der ofte er fire, fem eller sex i samme Grav, 

ere de derimod i Regelen alle sønderslagne, saa at de, naar de ere optagne af Graven, kun danne 

en højst forvirret og gaadefuld Dynge af sorte Lerskaller. 

Ogsaa kan det bemærkes, at Gravgodset ofte er ufuldstændigt, saa at Gjenstande, som 

maa formodes at have været tilstede ved Ligfærden, ganske mangle. Skjoldbuler ere fundne uden 

Spor af Skjoldhaandtaget, Sporer ere fundne enkeltvis, uden at den anden har været tilstede, og ar 

det til Guldhalsbaandene hørende Par langagtige Guldperler findes ofte kun den ene, ikke at tale 

om, at naar Gjenstande have været sønderbrudte, mangler der næsten altid flere eller færre af 

Stykkerne, baade af Sværd, Spydspidser, Guldperler, Fibulaer og navnlig af Bronce-, Glas- og Lerkar. 

Brandpletternes Afdelinger og deres indbyrd~s Tidsfølge. 

Brandpletternes Udseende og Beskaffenhed er i en ganske mærkelig Grad overensstemmende, 

hvorsornhelst de findes. Størrelsen, Formen og Farven er ens, ligeledes den indre Beskaffenhed, 
5 
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Blandingen af sort Muld, Benstumper, Stens plinter og Potteskaar etc" ligesom ogsaa cl en Maac1e, 

hvorpaa de indeholdte Oldsager ligge henk~stecle og spredte i c1en sorte .Muld. Men med Hensyn til 

Oldsagernes Art og Beskaffenhed er der ikke ringe Forskjelligheder. Vel henhøre Oldsagerne uden 

Undtagelse samtlige til Jernalderen og tilmed til den ældre Jernalder; der er intet Spor hverken af 

Broncealderssager eller af Sager fra Mellemjernalderen; men desuagtet er der meget kjendelige Af

vigelser imellem Oldsagerne fra de forskjellige Gravpladser. Paa nedenstaaende Oversigt vil der nu 

findes sammenstillet nogle Angivelser af Antallet af visse karakteristiske Oldsager, som ere fundne 

(hele eller dog i kjendelige Brudstykker) paa nogle af de vigtigere Brandpletspladser. 
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Omtrentligt Antal af undersøgte Grave. .............. 28::1 171-i ()() l(i4 300 i 280 180 40 140 
Omtrentligt Antal af Grave, hvori der er fundet andre I 

Oldsager end Lerkar ................ , ............. 140 ll5 32 70 1l0 
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Vaabengrave., ......... ... .. . . . . . ................. il 9 28 14 (j 17 
Beltclrnger .................... . . . . ................. 102 93 20 30 42 

i 
5 

Fibulaer med tilbagebøjet Spids (Type A) ............... 8fi 89 20 ,38 :i2 8 1 (?) 

Fibulaer af Type B (~ ............. ' . 3 2 8 32 l18 47 ') 12 og ..... ' ....... 
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Fibulaer af Type D til K ............................. 
" 
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3 25 7 24· 

Store Kaale med Krumning ........................... 7 4 2 

Endnu tydeligere ville Forskjellighedernc maaske fremtræde, naar foranførte Findesteder 

samles under noget færre Rubrikker, saaledes at de tre førstanførte forenes til een Gruppe (A), 

Himmelshøj og Kannikcgaard A til en anden Gruppe (A + B) og Kannikegaard I-I, J og K samt E 

og Slamrebjerg ligeledes til en Gruppe (C), medens Kannikegaard B, C og D forblive uforandrede (B). 

Med en saadan Gruppering, og idet der til Sammenligning vedføjes en Angivelse af de paagjældende 

Oldsager i samtlige Røsegrave og i de paa Brandpletspladserne forekomne ubrændte Grave, der tildels 

ere senere end Brandpletterne, ville Tallene stille sig som følge1·. 
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Brnrnlplettemes indhyrdes Tidsforhold. G7 

Det fremgaar heraf, at Brandpletterne af Gruppe A indeholde Belteltager og Jernfibulaer 

med tilbagebøjet Spids i et overordentligt stort Antal, henholdsvis 3 i 4 og 2 i 3 Grave, som over

hovedet have indeholdt andre Oldsager end Lerkar; tillige indeholde de af og til nogle af de ejen

dommelige Bronce- eller Jernnaale med en Krumning paa Stokken tæt under Hovedet. Derimod er 

der paa de paagjældende Gravpladser ikke fundet een eneste Vaabengrav, ingen, Fibulaer af Typerne 

D til K og kun et forsvindende Antal af Typerne B og C. I Gruppen B er der mange Vaabengrave; 

hver fjerde eller femte Grav, der overhovedet har indeholdt Metalsager, har været en Vaabengrav. 

Fibulaerne af Typen A forsvinde næsten ganske, men derimod ere Fibulaerne af Typerne B og C 

tilstede i en saa stor Mængde, at deres Antal næsten er lige med Oldsaggravenes. J;'ibulaerne af 

Typerne D til K forekomme kun i ganske faa Exemplarer. De krummede Naale mangle ganske og 

Beltehagerne næsten ganske. Gruppen A + B danner en Overgang imellem begge foranførte Grupper 

og forener Oldsagjff fra dem begge. I Gruppen C ere endelig de for Gruppen A karakteristiske 

Oldsager, Beltehagerne, Fibulae1~ne med tilbagebøjet Spids og de krummede Naale, aldeles forsvundne 1). 

Der er endnu mange Fibulaer af Typerne B og C, men ved Siden af disse er der omtrent lige saa 

mange af Typerne D til K. Vaaben ere rigeligt tilstede ligesom i Gruppen B. 

Der kan paavises og vil ogsaa i det Følgende blive paavist endnu mangfoldige Forskjellig

heder imellem de nævnte Grupper, men hvad ovenfor er anført, turde være fuldt tilstrækkeligt til 

foreløbig at godtgjøre, at der imellem Brandpletternes Indhold paa de forskjellige Gravpladser er 

væsentlige og gjennemgribende Uoverensstemmelser. Aarsagen til disse kan ikke ligge i lokale For

hold, thi Brandpletter af enhver af de tre Afdelinger findes maaske i ethvert Sogn paa Øen, og paa 

Kannikegaards store Gravplads laa der paa en Strækning af 700 Alen en uafbrudt Rækkefølge af 

Brandpletter, som ved den nordlige Ende (Kannikegaard A) indeholdt Beltehager og Fibulaer med 

tilbagebøjet Spids, ved Midten Broncefibulaer af Typerne B og C og imod Syd og Sydvest en rig 

Udvikling af de til den tredie Afdeling af Brandpletterne henhørende Oldsager. Heller ikke kan 

Aarsagen søges i Formuesforhold. Vel ere Oldsagerne af første Afdeling i det Hele fattige og uan

selige, men der mangler ingenlunde Beviser for, at en vis Velstand dog enkeltvis har været tilstede. 

Navnlig have de med Bronceperler prydede Jernfibulaer (I<'ig. 117-121) til enhver Tid været vanske

lige at forarbejde og altsaa kostbare. Imellem Brandpletterne af anden og tredie Afdeling er der 

overhovedet ikke nogen synderlig Forskjel i Henseende til Velstand. I mange Grave af begge Af

delinger findes Guldsager, og hvis f. Ex. de Kvinder, som have ejet de smukke Guld prydelser i 

Kannikegaard G2, 98 og 99, havde kjendt og fundet det moderne at bruge Fibulaer af Type E, F eller 

H, da vilde de ganske vist ikke have ladet sig nøje med kun at bruge Fibulaer af Type B eller C; 

altsaa maa man slutte, at hine Fibulaer ved den Tid ikke vare i Mode eller maaske slet ikke kjendte. 

Iligemaade tør man anse det som utvivlsomt, at hvis de Kvinder, som smykkede sig med de kunstigt 

forarbejdede (smedede) Fibulaer med Bronceperler eller Broncehylster paa Bøjlen og med Bronce

traad paa Spiralen, havde kjendt og fundet det moderne at bruge (støbte) Broncefibulaer af anden 

Afdelings Former, da vilde de ikke have ladet sig nøje med hine" Men dette fører ligefrem til at 

statuere en Tidsforskjel. 

Kan det nu herefter ikke betvivles, at Oldsagerne i de forskjellige Afdelinger af Brand

pletterne afhænge af en Forskjel i den almindelige Smag og Skik ;:i: af en Tidsforskjel, saa bliver 

det et nyt Spørgsmaal, hvilken af de tre Afdelinger der er den ældste. Det maa da strax erkjendes, 

at den anden Afdeling (B) ikke kan være ældst og ejheller yngst, men at den maa ligge imellem 

-~--~-··----

,) Den paa Slamrehjerg fundne Jernfibula med tilbn.gehøjet Spids Ina en irnmmel Brandplet ved en Udbnt af 
Grnvplndsen og· er vistnok <Jeane ganske uvctlkornrnewle. 
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den første og den tredie. Den indeholder nemlig netop enkelte spredte Exemplarer af de for de to 

andre Klasser karakteristiske Oldsager, paa den ene Side nogle enkelte Beltehager og Fibulaer med 

tilbagebøjet Spids og paa den anden Side enkelte Fibulaer af tredie Afdeling, hvorhos dens stedlige 

Beliggenhed paa Gravpladsen ved Kannikegaard imellem første Afdeling i Nordost og tredie Afdeling 

i Syd meget stærkt taler for, at dens Grave maa anses for at være nedlagte i en Mellemtid imellem 

de to andre Afdelinger. 

Spørges der nu, om den første eller den tredie Afdeling er ældst, da er det afgjørende, 

at de for den første Afdeling· karakteristiske Oldsager, Beltehager, Fibulaer med tilbagebøjet Spids 

og krummede Naale, allerede findes i Røserne, og at Fibulaerne af Typerne D til K, som saa hyp

pigt optræde i tredie Afdeling, gjenfindes i de ubrændte Grave, som fortsættes langt nedad imod 

Mellemjernalderen. 

Det tør altsaa anses for sikkert, at den første Afdeling (med Beltehager og Fibu

laer af Type A) er den ældste, at den anden (med Fibulaer af Typerne Bog C) er den 

mellemste, og at den tredie (med Fibulaer af Typerne D til K mere eller mindre 

blandede med Typerne B og C) er den yngste. 

De fleste Brandpletter, der findes paa Bornholm, henhøre til den første Afdeling. Nøje 

kan Forholdet ikke angives, men jeg formener, at vel omtrent de to Trediedele maa henregnes til 

denne Afdeling. Naar Antallet af de undersøgte Brandpletter fra denne Periode ikke svarer til dette 

Forhold, hidrører det simpelthen fra, at de have vist sig at være saa fattige og ensformige, at det 

ikke har lønnet Umagen at strække Undersøgelserne videre. Af de øvrige Brandpletter maa igjen 

de fleste henføres til den anden Afdeling. Brandpletter af tredie Afdeling er det ligefrem sjældent 

at finde, men da denne Afdeling er den interessanteste af alle, have Undersøgelserne i de senere 

Aar fortrinsvis været rettede paa de til den hørende Grave og Gravpladser. 

Paa de allerfleste større Gravpladser findes der Brandpletter af flere af de nævnte Af

delinger; det er simpelthen en Følge af, at Gravpladserne have været benyttede igjennem længere 

Tider, og dette hænger atter sammen med, at Bebyggelsesforholdene ere forblevne uforandrede 

igjennem et længere T~dsrum. Af og til finder man imidlertid Exempler paa, at endog store Grav

pladser kun have været benyttede i en begrænset Tid. Til første Afdeling henhøre saaledes f. Ex. 

Kanegaard, Muleby og Mandhøj. En Blanding af første og anden Afdeling findes i Himmelshøj, 

Rispebjerg og Terrænet A ved Kannikegaard. Anden Afdeling i nogenlunde Renhed er funden ved 

Hasle, Vallegaard i Nyker, 24de S. G. i Klemensker og navnlig i Terrænerne B, C og D ved Kannike

gaard. Endelig fremtræder den tredie Afdeling ved Pilegaard, Slamrebjerg, Kannikegaard H, J, K 

og E samt Grødeby D og den østlige Del af E; intetsteds ere imidlertid de for anden Afdeiing karak

teristiske Former ganske forsvundne; renesl synes dm tredie Afdeling at være i Kannikegaard E, i 

Pilegaards sydlige Bakke og paa Slamrebjerg. Blandt samtlige Gravpladser er den ved Kannikegaard 

ubetinget den vigtigste; ikke blot har den indeholdt en talrig og sammenhængende Række af Grave 

lige fra Brandpletternes første Afdeling indtil langt ud over Brandpletternes endelige Ophør, men 

derhos har den tillige udvist en saa jævnt fremskridende Følgeorden imellem Gravene, at der har 

kunnet erkjendes et bestemt Forhold imellem disses Beliggenhed og den Tid, som de have hidrørt fra. 

Oldsager i Brandpletterne. Vaaben. 

Det er allerede ovenfor bemærket, at Vaaben saa at sige aldrig findes nedlagte i Brandpletter 

af første Afdeling. Skjøndt Beltehager maa antages i sin Tid at være baarne baade af Mænd og af 

Kvinder, haves der kun eet eneste og tilmerl tvivlsomt Exempel paa, at der har været nedlagt Vaahen 

1 

I 
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ved en Beltehage (Kannikegaard 69; jfr. dog Himmelshøj 19, hvor der sammen med en Beltehage 

fandtes en lang Kniv, som maaske har været en Dolk). Jernfibnlaer af gammel Form ere kun .fundne 

sammen med Vaaben 4 Gange (Kannikegaard 96, Himmelshøj 16, Markehøj og Grødeby E 13). Paa 

de tre store Gravpladser af første Afdeling, Kanegaard, Muleby og Mandhøj, er der ikke forekommet 

nogen Vaabengrav, og der vides overhovedet kun at være fundet en eneste Vaabengrav paa en 

Brandpletsplads af første Afdeling, nemlig ved Klippegaard Nr. 11, men denne Gravplads er over
hovedet ikke ganske fri for Indblandinger af anden Afdeling, f. Ex. Nr. 56 sammesteds. I Brand

plf~tterne af de yngre Afdelinger ere derimod Vaabengravene hyppige; der kjendes i Alt noget over 100. 

Af Sværd er der fundet omtrent 60 enæggede og omtrent 2;5 tveæggede. De enæggede 

Sværd fra Brandpletterne have vistnok alle havt den Form, som er vist Fig. 62-68 ;:i: med en stærk, 

flad, fremefter krummet Xirebtunge, hvis bageste Kant danner en Forlængelse af Sværdets Ryg. En 
Beklædning, rimeligvis ·af Træ, har været anbragt paa Fæstet og fastholdt ved Nitnagler, hvorhos 

den ofte har været støttet ved den øverste Ende med en paa Jernet fastgjort Plade. Forneden har 
Fæstet jævnlig været omgivet med en aflang Jernring, i Regelen ganske smal og kun undtagelsesvis 

saa bred, som Fig. 68 udviser. Fæstets Længde er 4 til 41/2 Tommer (cm. 10,5-13); fra Kannikegaard 
311 haves et Sværd, hvor Fæstet kun er 33/4 Tomme (cm. 9,s) langt, men dette er en sjælden Und

tagelse. Klingerne ere i Regelen temmelig svære; Breden varierer fra 22/3 til 11/3 Tomme (cm. 7--3,5) 

og Tykkelsen i Ryggen fra 2 til i1 /3 Linie (cm. 0,44--0,29); mulig have enkelte været noget tykkere. 

Ned ad Klingens Sider langs Ryggen er der undertiden bemærket en fordybet Rille; ellers ere 
Prydelser ikke blevne iagttagne. Odden findes i Regelen i Æg·gens Forlængelse og· i ethvert Fald 

ikke længere tilbage end i Midtlinien. Længden af det hele Sværd, iberegnet Fæstet, kan variere fra 

omtrent 30 Tommer (cm. 78,5) indtil 18 eller 19 Tommer (cm. 47-50). Denne Sværdform, som 

ogsaa jævnlig forekommer i Nordtyskland, maa ifølge Dr. Undsets 1) Forskninger føres tilbage til en 
Form, der forekommer paa den gamle keltiske Gravplads ved Hallstatt i det Salzburgske. Den er 

i ethvert Fald ikke romersk. Lignende Sværd ere fundne paa Øland (Montelius Fig. 281-282). -

Skederne have sandsynligvis været af Træ, men Træet er fortæret paa Ligbaalet. Som Beslag til 

Skeder maa anses de ovale, i den ene Side aabne Ringe, der ere afbildede Fig. 68. De ere fundne 
7 Gange, undertiden parvis og altid med Sværd; undertiden er en lille Jernring befæstet dertil. 

Tvivlsommere er det, om de lukkede ovale Jernbeslag, der jævnlig ere fundne siddende paa Sværd 

tæt nedenfor Fæstet, ogsaa have været Beslag til Skeden; efter Analogien af Fig. 68 er det sand

synligere, at de have været Beslag til Træfæstet. Hvorvidt der haves Midtbeslag til Sværelskeder, er 
usikkert; Beslagene Fig. 207 og 208 (jfr. Vimose Pl. VII-31 og 34 samt 35 til 39) kunde synes at 

maatte henhøre dertil, men intet af dem er fundet sammen med Sværd; se nærmere nedenfor S. 99. 

Dopsko til Sværdskeder ere aldrig fundne i Brandpletter. 
De tveæggede Sværd tilhøre navnlig de yngre Brandpletter. Vel forekomme de enkeltvis 

allerede ved Begyndelsen af anden Afdeling, men Antallet tiltager efterhaanclen, og i tredie Afdelings 

Brandpletter blive de endog hyppigere end de enægg·ecle Sværd. Formen er saaclan, som Fig. 69 
udviser, og hidrører ifølge Dr. Undsets Formening fra keltiske Forbilleder (Undset Side 408). I Regelen 

ere de tveæggede Sværd store, indtil 30 Tommer (cm. 78,5) lange; Breclen er for det Meste c. 2 Tommer 
men kan stige til 21/2 Tomme (cm. 5,2-6,5). Fæstet er noget længere end paa de enæggede Sværd, 

endog indtil 51 /2 Tomme (cm. 13,4); det er anbragt i Forlængelsen af Klingens Midtlinie. Paa Klin
gerne er der af og til bemærket en svag Forhøjning langs ud ad Midten eller et Par Riller samme

steds; Facetter eller andre Prydelser ere ikke iagttagne (jfr. Montelius Fig. 280 fra Øland og Rygh 

1 ) Jernalderens Begyndelse i Nord-Europa af Dr. Ingvald Undset. Kristiania 1881. Side 354. 
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Fig. 63. 1/1. 

Fig. 62. 1 /1. Fig. 65. 1/4. 

Fig.!H. 1/1. 

Fig. 66. 1/1. Fig. 67. 1/1. • 
Fig. 62-67. Enæggede Sværd fra Brandpletter. 



Fig. 68. 1/<. Enægget Sværd fra 
Slamrebjerg 89. 
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Fig. G9. 1/,. Tveægget Sværd. 
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Fig. 70. 1/1. Tveægget Daggerl. 

Fig. 189). Af Skedebeslag kjendes ikke Andet, end at en af de foran omtalte ovale, i den ene Side 

aabne Ringe er funden ved et tveægget Sværd. 

Foruden Sværdene forekomme jævnlig kortere Vaaben eller Daggerter (Fig. 70). Jeg har 

optegnet 13 saadanne (10 enæggede og 3 tveæggede); deraf ere to fundne sammen med tveæggede 

Sværd, en med en Spydspids, tre med Knive, men de fleste uden nogen Ledsagelse. Nogle ere 

saa lange, c. 15 Tommer (cm. 39), at de maaske kunne have været bestemte til Hug, altsaa været 

et Slags korte Sværd, andre ere saa korte, at de nærme sig til simple Knive. Den sædvanlige 

Længde er 8 til 10 Tommer (cm. 21-26) og Breden 1 til i1/2 Tomme (cm. 2,G-4). 

Af Spydspidser er der optaget noget over 60. _De allerfleste have været lancetformede 

som Fig. 71-74 med en Længde af 5 til 111/2 Tomme (cm. 13-30) og en Brede af 1 til 2 Tomme 

(cm. 2,6-5,2). De have alle forneden en rummelig Dølle til Indsættelse af Skaftet, og denne fort

sættes ofte som en ophøjet afrundet, sjældnere skarpkantet, Stribe langs ned ad Bladet. Ved 24cle 
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S. G. i Klemensker er der fundet en stor Lansespids med tre ophøjede Striber og fire Rækker af 

Prikker langs ned ad Siderne. I samme Grav fandtes tillige en usædvanlig lille Spydspids,. kun 

31/2 Tomme (cm. 9) lang. Formen af de lancetformede Spydspidser minder stærkt om Broncealderens 

Spydform. Hyppige ere ogsaa Spydspidser med to .Modhager; de have ligesom de foranførte forneden 

en rummelig Dølle, dernæst en længere massiv Stok og kun et ganske kort Blad, som bagtil for

længes i de to Modhager (se Fig. 75-77 og 79). Længden er i Regelen 5 til 8 Tommer (cm. 13-21 ), 

en enkelt Gang (Fig. 75), er der fundet en af ikkun 31/2 Tommers Længde (cm. 9), Et Par Gange 

er der optaget Spydspidser med kun een Modhage (Fig. 78). 16 Gange er der fundet to Spydspidser 

i samme Grav, og da det næsten altid er en lancetformet Spids og en med Modhager, som saaledes 

findes sammen, maa det antages, at de have været bestemte hver til sin særegne Anvendelse, og 

' 

Fig.75. 1/1. 
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! Fig. 73. 1 /4. Fig. 71. I /4. 

Fig. 76. '!" 
Fig. 72. '/" 

Fig. 77. 'I" 

Fig 78. 1/4. 

Fig. 71. '/" 

Fig. 79. 1/2. 

Fig. 71-79. Spydspidse1· fra Brandpletter. 

del ligger da nænnesl at antage, at de lancetformede have været anbragte paa egentlige Lanser til 

Stød, medens Spidserne med Modhager have hørt til lettere Kastespyd. 

Pilespidser vides ikke at være fundne i Brandpletter. De to foranførte usæd vanligl 

smaa Spidser af ikkun 31/2 Tommes (cm. 9) Længde kunde vel nok efter deres Stønelse have været 

brugte til Pile, men da der ellers aldrig er fundet Spor af saadanne, er det rimeligere, at de have 

været benyttede paa lette Spyd. 

Skjoldene have været af Træ med en svær Jernbule paa Midten og derunder et 

Haandtag. Skjoldbuler ere fundne 37 Gange. De allerfleste have havt en cylindrisk og derefter en 

konisk Form, der løber ud i en lang og stærk, men ikke spids Tap. Den cylindriske Del er omtrent 

l1/2 Tomme (cm. 4-) høj og c. 4 Tomrner (cm. 10,5) i Tværrnaal. Hele Højden er 5 til 6 Tommer 
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(cm. 13-16), hvoraf Tappen udgjør omtrent Halvdelen (se Fig. 80, jfr. Worsaae Fig. 492, Rygh 

Fig. 317, Montelius Fig. 290). Forneden er der paa Bulen anbragt en c. 1 Tomme (cm. 2,6) bred 

Krave, der har været fastnittet paa Skjoldet. Et Par Gange har denne Krave været belagt eller 

kantet med Bronce. Kraven har været fastholdt ved stærke Nagler; naar der af og til sammen med 

Skjoldbuler er fundet nogle smukke Nagler med et fingerbølformet Hoved af Bronce og en smuk 

Bronceknap ved den modsatte Ende, Fig. 85, da kunne disse have været benyttede til Fastgjørelse 

af Kraven. Skjoldbulerne synes i Regelen at have været smedede i eet Stykke uden nogen kjendelig 

Sammenføjning. Formen kjendes fra Urnegrave i Vestpreussen (Undset S. 126 og Pl. XV-9). Tre 

Gange (Pythus 2 samt Kannikegaard 152 og 248) er der i temmelig sildige Brandpletter fundet en 

saadan Modifikation af den sædvanlige Form, at den cylindriske Del af Bulen er bleven ganske lav, 

kun omtrent 3/4 Tomme (cm. 2), medens Spidsen har faaet en tilsvarende Forlængelse (Fig. 82). Fire 

Fig. 81. 1
;" 

Fig. 80. 1/4. Fig. 82. 1/4. 

Skjoldhuler fra "Brandpletter. 

Fig. 80. Sædvanlig Form. Fig. 81. Tragtformet. Fig. 82. Med høj Tap. 

Fig. 83 og 84. 1/•. Skjoldhaandtag. Fig. 85. 1/1. Skjoldsøm. 

Gange, de fleste ligeledes i sildige Brandpletter (Kannikegaard 96 og 150, Stenshøj 5 og Kuregaard) 

er der fundet Skjoldbuler som Fig. 81, ;:i: af Form som en Tragt eller et Kræmmerhus. Formen 

findes ifølge Dr. Undset PI. XIII-9 ligeledes ved Østersøens Sydkyst samt i Nørrejylland; jfr. ogsaa 

Rygh Fig. 218. Alle konstaterede Skjoldbuler fra de bornholmske Brandpletter ere af Jern; muligt 

er det, at der imellem Broncestykkerne fra Kannikegaard 154 kan findes Rester af en Broncebule (et 

Skjoldhaandtag var tilstede der), men Stykkerne ere saa sønderrevne, at Formen ikke er kjendelig. -

Skjoldhaandtag ere fundne ved de fleste Skjoldbuler; de ere fra 6 til 9 Tommer (cm. 15,1-23,5) 

lange og ved Enderne indtil 2 Tommer (cm. 5,2) brede, medens de ved Midten i Regelen ere sammen

klemte til en halvrund Form for at passe i Haanden (Fig. 83 og 84). Ved Enderne have de været 

fastgjorte med Nitnagler, tildels med de foranførte fingerbølformede Hoveder. 

Til Krigsudrustningen maa vel ogsaa henregnes Sporerne, som ere fundne i 28 Brand

pletter, deraf de 21 henhørende til den yngste Afdeling. Ofte er der kun fundet en enkelt Spore; 
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den anden maa da antages at være tilfældig bortkommen ved Ligfærden. I 8 af Fundene har Piggen 

været anbragt paa en næsten halvcirkelformet Bøjle, der har omfattet Hælen (se Fig. 86). I 4 Til

fælde har der slet ikke været nogen Bøjle, men den høje og stærke koniske Pig er anbragt paa en' 

Jernplade, der har været fastnittet til en Rem eller til selve Fodbeklædningen (se Fig. 89). De øvrige 

Sporer have havt korte Bøjler med udad krummede Ender som Fig. 87 og 88. I hver af disse tre 

Former haves et Par eller dog en enkelt Spore af Bronce; de øvrige have alle været af Jern. 

Undertiden findes et Vaaben, navnlig et Sværd eller en Daggert, ganske alene i en Brand

plet. Men hyppigere er det, at der findes flere Vaaben samlede. 25 Gange er der af samme Brand

plet optaget Sværd, Skjoldbule og en eller to Spydspidser (en lancetformet og en med Modhager); 

16 Gange have disse Vaaben tillige været ledsagede af Sporer og endnu oftere af Knive. I Graven 

Kannikegaard 150 fandtes en fuldstændig Bevæbning: Sværd (tveægget), Lansespids, Spydspids med 

Modhager, Daggert, Kniv, Skjoldbule med Haandtag og Sporer. • 

Fig-. 89a. 2/a. Fig-. 89 h 2 /a. 

Fig. 8G. 2/a. Fig. 87. '/a. Fig. 88. 2/a. 

Fig. 86-8!!. Sporer fra Brandpletter. 

Af Jernhuer eller andre Dækninger for Hovedet er der aldrig fundet Spor, og man skulde 

dog tro, at hvis de overhovedet havde været benyttede, vilde de ikke have manglet i de Grave, der 

forøvrigt have indeholdt en Mands fulde Hustning. Ejheller er der fundet Spor af Bingbrynjer eller 

anden saadan Dækning for Legemet. 

Til Oplysning om Vaabengravenes øvrige Indhold tilføjes, at Vaaben ere fundne i Brand

pletter sammen med 

Beltehage (? Kannikegaard 69) .. 

Jernfibula ....... . 

Do. og halvrund Kniv . 

Broncefibula. . . 

Spids Kniv ... 

Halvrund Kniv . 

Do. og spids Kniv . 

Do. og do. samt Niptang . 

Halvmaaneformet Kniv 

Do. og Niptang . . . . . 

Syl .......... . 

Hængedop af Jern . 

1 Gang 

3 

1 
2 

12 

3 

3 

1 

2 

1 

2 
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Drikkehornsbeslag . . . . . . . 

Do. og Broncekar . . . . . . . 

Do. og do. samt spids Kniv . 

Broncekar. 

Intet ... 

Ukjendt. 

1 Gang 

2 

1 

1 

46 

27 

Tilsammen . . . 110 Gange 

Knive. 
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Af Jernknive haves en stor Mængde i forskjellige Skikkelser. De fleste ere af sæd

vanlig Knivform (Fig. 90-92), altid eenæggede, temmelig tynde, spidse og undertiden lidt tilbage

krummede ved Spidsen (Fig. 90). Grebtungen er i Regelen temmelig kort, undertiden anbragt i For

længelse af Ryggen, undertiden nærmere Midtlinien af Bladet eller lige midt for dette. Længden 

varierer fra 3 til 8 Tommer (cm. 8 til 21), Grebtungen iberegnet, og Breden fra 1/2 til 1 Tomme 

(cm. 1,s til 2,6). En ganske lille Kniv, der sidder i en Jernskede, er kun 2 Tommer lang. Derimod 

er ~ri Himmelshøj 19 fundet en Kniv, hvis Klinge alene var 8 Tommer (cm. 21) lang); den har 

maaske været et Vaaben, skjøndt Graven synes at være en Kvindegrav. En af de spidse Knive med 

usædvanlig lang Grebtunge har en lille Bronceplade paa Enden af Grebtungen og en anden tværs 

over Tungen, netop hvor Bladet· begynder (Kannikegaard 147). Den underligt sammenbøjede Kniv 

Fig. 93 (Kannikegaard 162) har en Bronceknap paa Grebtungen. Et Stykke af en Kniv fra Kannike

gaard er bleven undersøgt hos en Smed og befandt es at bestaa af en Masse, som ved Hærdning 

opnaaede en saadan Haardhed, at den ikke kunde angTibes af en Fil; den var altsaa af Staal (jfr. 

0. Bloms Afhandling om Materialet i den ældre Jernalders Vaaben i Aarb. 1868 S. 1 ). Spidse Knive 

forekomme overmaade hyppigt i Brandpletterne, dog i Regelen kun een i hver Grav. De findes 

baade i Mands- og: i Kvindegrave. I Alt er der optaget over 130, næsten alle fra Brandpletter af 

anden og tredie Afdeling. 

Endvidere forekomme jævnligt halvrunde Knive, dannede af en halvcirkelformet c. 4 

Tommer (cm. 10,5) lang Jernplade, der er skarp langs ad den udvendige Krumning. I Rygsiden af 

Pladen er der ved Midten et halvrundt Udsnit, og Pladen er der saa tyk, at man ikke har kunnet 

skjære sig paa den (se Fig. 94). Undertiden ere de gjennemborede med et rundt Hul under Ud

snittet i Ryggen. De forekomme især paa temmelig gamle Gravpladser; i Brandpletter af tredie Af

deling er der kun fundet en eneste (og kun to i ubrændte Grave). De vides ingensinde at være 

fundne i nogen sikker Kvindegrav, men derimod ere de jævnlig fundne i Mandsgrave. Rimeligvis 

have de alene været Mandsgods. Det antages, at de have været benyttede som Barberknive, hvortil 

de efter deres Form og·saa godt have egnet sig. En halvrund Jernkniv er allerede fonden i en 

Røse (Brøddegaard i Rø); halvrunde Knive af Bronce vides vel ikke at være fundne paa Bornholm, 

men de ere ikke ganske sjældent forekomne andetsteds i Danmark, og Formen tilhører allerede 

Broncealderen. Ifølge Dr. Undsets Iagttagelser forekomme halvrunde Jernknive i hele Nordtyskland 

fra Østpre1:1ssen til Holsten saavel som ogsaa paa Øen Gotland (jfr. Montelius Fig. 266). 

Fremdeles haves Knive af en ejendommelig Form som en Halvmaane eller rettere som 

Halvdelen af en Halvmaane (se Fig. 95-97), brede ved den ene Ende og med en opadkrumrnet Spids 

ved den anden, skarpe paa den udvendige Krumning og altid forsynede med et Skaft udgaaende fra 

Hjørnet imellem Ryggen og Knivens brede Ende. Skaftet er i Regelen lige og er da altid forsynet 
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med en Øsken eller Ring til Ophængning. Undertiden er det snoet eller vredet (Fig. \:!6). Ogsaa 

kan Skaftet være bugtet og krummet og ende i en Spiral, der da tjener som Øsken (Fig. 95). Bladds 

Fig. \H. 1/2. Fig. 92. 1/2. 

Fig. 98. 1;2. 

Fig. 90. 1/2. Fig. 99. 1/1. 

Fig. 93. 1/2. Fig. 94. 1/2. 

Fig. 95. 2 /a. Fig. 96. 1/,. Fig. 97. 1/2. 

Fig. \J0-93. Spicbe Knive. Fig. 94. Halvrund Kniv. Fig. 95-97. Halvmaaneformecle Knive. 
Fig. 98. Høstkniv. Fig. 99. Broncekniv. 

Brede er fra 1 /2 indtil henimod 1 Tomme (cm. 1,3 til 2,6) og Længden 2 til 3 Tommer (cm. 5,2 til 7,s). 

Skafterne ere i Regelen lidt længere. De halvmaaneforrnede Knive høre ligesom de halvrunde for-
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trinsvis hjemme i den tidligere Del af Brandpletterne. Af de Grave, hvori de ere fundne, ere nogle 

utvivlsomme Mandsgrave, og naar de 12 Gange ere fundne ganske alene, tyder dette ogsaa paa 

lVIandsgrave; men paa den anden Side ere de ogsaa fundne i nogle enkelte utvivlsomme Kvindegrave. 

Er det end rimeligt, at de ligesom de halvrunde Knive have været benyttede som J?arberknive, maa 

de dog tillige ha ve havt en anden Bestemmelse, der har gjort dem brugelige for Kvinder, maaske 

Tilskjæring af Tøj og Skind eller deslige. En halvmaaneformet Kniv af Bronce er fonden i en Røse 

(Gadebygaard i Østermarie), og Formen kan vistnok føres tilbag·e til de trekantede eller rektangulære 

Bronceknive fra Broncealderen, der have et Haandgreb endende som en Spiral eller som et Dyrehoved 

paa en lang Hals. I Jern findes de halvmaaneformede Knive efter Dr. Undsets Angivelser ("krumme" 

Knive) paa flere Steder i Nordtyskland, navnlig i Hannover og Pommern. De kjendes ogsaa fra 

Norge, hvor de især forekomme i Kvindegrave (Rygh Fig. 142). 

Fire Gange er der i Brandpletter fundet Stykker af meget store krumme Knive, skarpe 

paa den indvendige Krumning og med Grebtungen ombøjet i ret Vinkel for at kunne indslaas i et 

Træskaft (Fig. 98). Det er utvivlsomt Høstknive til at afskjære Kornet, ganske saadanne, som de 

langt senere have været brugte i Danmark, og som de endnu bruges i afsides Egne af Sverrig. 

Lignende Knive have allerede været brugte i Broncealderen; se foran Fig. 24. 

Endelig er der 8 Gange (Kannikegaard 146, 160, 245, 259, 292 og 296, Grødeby D 1 og E 25) 

fundet en lille Kniv af Bronce som Fig. 99. Formen har været omtrent den samme som de al

mindelige spidse Knives, kun at Grebtungen har været bredere og fladere. Længden har, iberegnet 

Grebtungen, kun været 21/2 til 5 Tommer (cm. 6,5 til 13) og Breden omtrent 1/2 Tomme (cm. 1,3). 

Bladet har altid været ganske tyndt. De ere alle fundne i Brandpletter af yngste Afdeling og aldrig 

mere end een i hver Grav. De ledsagende Oldsag·er have 5 Gange været Kvindesmykker, 1 Gang· et 

Par Jernfibulaer og l Gang kun et Stykke Bronceplade. 1 Gang er Kniven efter Indsendelsen til 

Museet funden imellem Stykker af et Broncekar og af Drikkehornsbeslag samt Sporer (Kannikegaard 

146), men jeg er tilbøjelig til at tro, at der ved Forsendelsen er sket en Forblanding af flere sam

tidig indsendte Fund. Afset fra dette sidstnævnte noget tvivlsomme Forhold synes ae paagjældende 

Knive kun at hidrøre fra Kvindegrave, og de maa rimeligvis af Datidens (velhavende) Kvinder have 

været. benyttede til et eller andet særligt Brug (Sykniv?). 

Beltehager. 

Den karakteristiske Oldsag for alle de ældre Brandpletspladser paa Bornholm er den ejen

dommelige lange, flade, krummede Jernbøjle, hvis ene Ende er tilspidset og ombøjet til en lille spids 

Hage, medens den anden, mere afrundede Ende enten er ombøjet til en større Hage (Fig. 101-103) 

eller til en Øsken, hvori der er anbragt en stor bevægelig Krog (Fig. 104-107). Hagerne bøje sig 

indad under Jernstykkets Krumning; findes der derimod en bevægelig Krog, er denne i Regelen og 

næsten altid anbragt saaledes, at den vender udefter. En enkelt Gang (Kanegaard A 6) har der 

i Stedet for en Krog været anbragt i Øskenen en bevægelig Stang med en Knap paa Enden (Fig. 108). 
Ifølge disse Stykkers svagt krummede Form maa man antage, at de have været bestemte til at slutte 

sig til Legemets Runding, og man fejler næppe ved at anse dem som B e lt e hager, benyttede til at 

sammenholde et Livbelte. Naar de have været brugte dertil, maa de have været fasthægtede 

umiddelbart i Beltet, der altsaa rnaa have været af et stærkt og seigt Stof, rimeligvis Læder; kun 

een eneste Gang (Kannikegaard 66) er der fundet en Jernring, hvori Krogen af en Beltehage var 

fasthægtet. Beltehagerne ere altid af Jern; i Størrelse variere de fra 31/2 til 91/2 Tommers (cm. 9 

til 25) Længde foruden den bevægelige Krog og fra 1/2 til l1/2 Tommes (cm. 1,s til 4) Brede. De 
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ere jævnlig prydede med Længdefurer langs ned ad Ryggen eller med Riller langs ad Ryggens Sider 

eller med indfilede eller indslagne Hak i de ydre Kanter eller med en Række af Kryds over Ryggen 

eller med Tværfurer over Krogen og over den Hals, der bærer Øskenen; se i det Hele Fig. 102-107. 

En enkelt Gang (Kanegaard C 29) har Ryggen været prydet med smaa indslagne Cirkler. Et Par 

Gange er der fundet Beltehager, hvor der var et Hængsel tværs over Ryggen, saa at denne var 

bøjelig; en enkelt Gang har Hyggen været vinkelbøjet i Stedet for at være jævnt krummet. Den 

mærkeligste Form er imidlertid den, som er afbildet Fig. 100, hvor den ene Ende deler sig i to flade 

Fig-. 101. 1/2. Fig. 102. 1/2. 

Fig. 100. 1/2. Fig. 104. 1/2. Fig. 103. 2/3. 

Fig.10'1. 1/2. Fig. 10<i. 1/2. 

Fig. 107. I;,. 

Fig-. 108. 1/2. 

Fig. 100-108. Beltehager. 

Spiraler, der saa umiskjendeligt ligne Snirklerne paa mange Gjenstande fra Broncealderen. Den af

bildede Beltehage er fonden i Mandhøj 146; lignende ere fundne i Kanegaard C 107 samt ved 5te V. G. 

i Povlsker og maaske ogsaa i Klippegaard 46. Disse Undtagelser ere imidlertid forsvindende lige 

over for det umaadelige Antal af aldeles eensdannede sædvanlige Beltehager. Jeg har optegnet over 

350, og regnes de mange med, som ikke ere blevne optegnede, stiger Antallet vistnok til 400. Det 

er allerede ovenfor bemærket, at paa Kanegaards Gravplads er der i 140 Grave med andre Oldsager 

end Lerkar fundet 102 Beltehager, paa Mandhøj i 115 saadanne Grave 93 Beltehager og verl Mulchy 
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i 32 saadanne Grave 20 Beltehager, og lignende Forhold vise sig paa alle andre gamle Brandplets

pladser. Beltehagen er ret egentlig Kjendetegnet paa Brandpletternes ældste Afdeling; saa snart 

Vaaben vise sig i Mandsgravene og Bron'cefibulaer i Kvindegravene, forsvinde Beltehagerne. Der 

liaves som foranført kun eet eneste og tilmed tvivlsomt Exempel paa, at en Beltehage er fonden i 

en Vaabengrav (Kannikegaard 69; rimeligvis har det formentlige Stykke af en Beltehage været et 

Stykke af en Kniv), og kun to Exempler paa, at ·de ere fundne i samme Grav som Broncefibulaer 

(hvorimod der vel i Overgangen fra første til anden Afdeling kan findes Grave med Broncefibulaer 

liggende imellem Grave med Beltehager, Kanegaard C 53 og 64, eller omvendt, Kannikegaard 66, 106 etc.). 

Af Beltehager findes ordentligvis kun een i hver Grav. Kun 5 Gange er der fundet to 

Beltehager i samme Grav, hvilket vil kunne hidrøre fra, enten at to Brandpletter ere blevne for

blandede, eller maaske at to Personers brændte Levninger ere blevne nedlagte i samme Grav. Som 

Regel maa det ubetinget anses, at hvert Menneske kun har baaret een Beltehage. At Beltehagerne 

er baarne af Kvinder fremgaar noksom af, at de 132 Gange ere fundne sammen med Jernfibulaer, 

2 Gange med Broncefibulaer, 4 Gange med Synaale og 8 Gange med Spindeskiver. Vanskeligere er 

det at føre Beviset for, at de have været brugte af Mænd, da Mandsgravene i de ældre Brandpletter 

ikke indeholde nogetsomhelst karakteristisk Gravgods. Naar de imidlertid 154 Gange (foruden 35 Gange 

med "ukjendt" Ledsagelse) ere fundne ganske alene i Brandpletter uden nogen anden Metalgjenstand 

og navnlig uden nogen Fibula eller Naal eller andet Tilbehør til Kvindedragt, da er det overvejende 

sandsynligt, at vi netop her have Tidsalderens Mandsgrave. Tilmed ere mange af Beltehagerne saa 

grove og store (7, 8, 9 til 91/2 Tommer, cm. 18 til 25, lange foruden Krogen), at de ikke have kunnet 

passe til Kvinder men kun til Mænd af en endog usædvanlig Førlighed. 

Beltehagerne ere komne i Brug paa Bornholm samtidigt med de ældste Jernfibulaer, der, 

som nedenfor nærmere vil blive paavist, hidrøre fra den i Alpelandene og Mellemeuropa vidt udbredte 

Kultur, der har faaet Navn efter Stedet La Tene ved Neufchateller Søen. I Tene-Kulturens Lande 

have ogsaa Beltehager været meget benyttede, og det er derfor rimeligt, at Brugen af dem er bleven 

indført samtidig med denne Kulturs øvrige Paavirkning. Rigtignok have Beltehagerne i Mellemeuropa 

for det Meste helt andre Former end de bornholmske, men de bornholmske Former mangle dog ikke; 

en Beltehage med Krog (dog Krogen vendt indad og ikke udad) er afbildet hos Dr. Undset Pl. XXV--1 

som fonden ved Persanzig i Pommern; Beltehager uden Krog med en Hage ved hver Ende af Bøjlen 

ere afbildede hos Undset Pl. XII-10 og XXI-9 som fundne i Posen og i Brandenborg, og Formen 

med Snirkler haves paa Pl. XVI-4 og XXIII-4 som fonden i Østpreussen og i Brandenborg. 

Fibulaer. 

Blandt alle Oldsager, der kunne tjene til at bestemme Graves og Gravpladsers saavel som 

ledsagende Oldsagers Alder, ere Kvindesmykkerne og navnlig Fibulaerne ubetinget de vigtigste. De 

vexle med Moden; i den Tid, da visse Former ere moderne, herske de næsten med Udelukkelse af 

enhver anden Form, og naar Moden forandres, forsvinde de hurtig og fuldstændig for at give Plads 

for de Former, der tilsiges ved den næste Mode. 
I Oldtiden gik Omskiftningen ikke saa hurtigt som nutildags; en Mode kunde vare flere 

Aarhundreder. Men i det lange Tidsrum, som de nærværende Undersøgelser omhandle, kan der dog 

paavises adskillige Omskiftninger, hvorved nye Former ere traadte i Stedet for ældre, der ere 

gaaede af Brug. 
Broncealderens Fibulaer ere allerede foran berørte. De tre Fibulaformer, som dengang 

v:we i Brng paa Bornholm (Fig. 29-31), synes at være blevne benyttede jævnsides; i (let Mindste 
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Fig. 109. 2/3. Fig. 110. 2/a. 

Fig. 111. 2 /a. Fig. 112. 2/a. 

Fig. 113. 2/3. Fig·. 114. 2/3. 

Fig" 116. 2/a. 

Fig. 121. 2/3. 
Fig. 115. 2/3. 

Fig. 119. 1/1. 

Fig. 118. 2/a. Fig. 120. 2/3. 

Fig. 123. 2/3. 

Fig. 122. 1/i. Fig. 124. 1/i. Fig. 125. 1/1." 

Fig. 109-125. Fibulaer med tilbagehøjet Spirls (Type A). 
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kan der næppe paa Bornholm paavises nogen Tidsfølge imellem dem. Ved Broncealderens Slutning 

forsvinde de aldeles, og en ganske ny Fibula optræder, der for den bornholmske Jernalders Ved

kommende kan betegnes som 

Type A (Fibula med tilbagebøjet Spids; Fig. 109-125). 

Det Karakteristiske for denne Fibulaform er, at Bøjlen ved Spidsen er bøjet om og 

tilbage, saa at der indenfor Spidsen fremkommer et aabent Rum. Undertiden rækker den om

bøjede Spids tilbage til ovenfor Midten af Bøjlen; Spidsen er da i Regelen bøjet opad, og Enden 

plejer i saa Fald at være fastholdt ved en lille Ring eller ved. et Par Jern- eller Bronceperler (Fig. 

109 111 ). Langt hyppigere er imidlertid Spidsen bøjet nedad, men den er da i Regelen smedet fast 

til Bøjlen strax, hvor den atter kommer i Berøring' med denne. Ved den øverste Ende af Bøjlen 

sidder en Spiral, som for det Meste er ganske kort; en lang Spiral forekommer imidlertid ogsaa af 

og til, især paa de Fibulaer, som ere prydede med Perler. Fibulaerne med tilbagebøjet Spids ere 

paa Bornholm næsten alle gjorte af Jern, og de som have kort Spiral, ere ordentligvis smedede i eet 

sammenhængende Stykke, saaledes at Naalen danner den ene Ende deraf og den tilbagebøjede Spids 

den anden Ende. Ved Fibulaerne med lang Spiral har jeg ikke tilstrækkelig kunnet undersøge dette 

....- Forhold. Lejet for Naalespidsen dannes simpelthen ved, at Bøjlen eller dens ombøjede Spids er ud

videt forneden ved den venstre Side til en lille Rende. 

Af disse Fibulaer med tilbagebøjet Spids ("gamle Jernfibulaer") er der fundet en stor 

Mængde; jeg har optegnet over 330. Formerne variere noget, se i det Hele Fig. 109-125; men den 

sæclvanligste er den, som er afbildet ovenfor Fig. 112, hvor Bøjlen rejser sig stærkt i Vejret og der

næst ombøjes næsten i en ret Vinkel, hvorved hele Fibulaen faar Skikkelse af en retvinklet Triangel. 

Disse "trekantede" Fibulaer kunne af og til opnaa en Længde af indtil 41/4 Tomme (cm. 11); forøvrigt 

er en Længde af c. 2 Tommer (cm. 5,2) den sædvanlige for samtlige Former; nogle enkelte have 

kun været 1 Tomme (cm. 2,6) lange. 

De allerfleste af disse Fibulaer ere uden nogensomhelst Prydelse og tilmed temmelig grovt 

forarbejdede. Det er imidlertid ikke sjældent at finde dem prydede med Perler af Jern eller Bronce, 

dels ·paa Bøjlen, dels paa begge Ender af Spiralen. Prydelserne paa Spiralen synes altid kun at 

være glatte Kugler; Perlerne paa Bøjlen kunne derimod være prydede paa forskjellig Maade. Under

tiden er der kun een .Perle, som oftest to; der kan ogsaa være tre, og da enten en lille imellem to 

større eller en meget stor (indtil 1 Tomme, cm. 2,s, bred) imellem to ganske smaa (Fig. 118-120). 

Bronceperlerne ere i Regelen noget fladtrykte, og paa Overfladen er der da ofte indskaaret et ret

vinklet ligearmet Kors, der undertiden er fundet udfyldt med en brun Harpixmasse; der kan ogsaa 

findes Kryds af Cirkelbuer eller Kryds af rette Linier (Mandhøj 122) eller en Række af fordybede 

Prikker tværs over Perlerne (Mandh~j 164) eller Kranse af Smaacirkler med en Prik i Midten eller 

tre dybe Furer, som løbe sammen paa Midten af Perlen etc.; se i det HeleFig.117-121. To Gange 

(Kanegaard C 73 og 153) har næsten hele Bøjlen været omgiven af et Broncehylster, saa at kun den 

tilbagebøjede Spids er traadt f;em udenfor Hylsteret (Fig. 122 og 123); en lignende Anvendelse af et 

hvælvet Jernhylster er forekommen i Klippegaard 29. Af Fibulaer med Perler eller Hylster har jeg 

i Alt noteret 60; de allerfleste af disse have havt Bronceperler. Desuden er det forekommet nogle 

Gange, at Spiraltraaden har været af Bronce, medens selve Fibulaen var af Jern og Broncetraaden 

derhos var viklet om en Jernstok, der var anbragt indeni Spiralen. Helt af Bronce har Bøjlen kun 

været paa to Fibulaer af denne Type. Den ene er fonden i Kannikegaard 1 i i og ligner nærmest 

Fibulaen Fig·. 122, den anden er optag·en i Rispebjerg 8 og er at anse som en Overgangsform til 

Type C; se nedenfor. I Mandhøj 110 og Kanegaard C 37 er der truffet tynde hensmuldrende Bronce

bøjler, der kunne have hørt til Fibulaer, men rle vare ikke tilstrækkeligt kjemlelige. 
6 
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Fibulaerne med tilbagebøjet Spids forekomme enkeltvis allerede i Røser og benfyldte Urner; 

derefter blive de overmaade hyppige paa alle gamle Brandpletspladser. De holde nøjagtigt Skridt 

med Beltehagerne, og saasnart Beltehag·erne ophøre, forsvinde ogsaa disse Fibulaer. I den Tid, da 

de ere herskende, forekommer der meget ofte to af dem i samme Grav og for det Meste netop to 

ensdannede Exemplarer; det er derfor rimeligt, at de have været baarne som. Pendants til hinanden, 

altsaa ikke langs ad Legemets Midte, men hver paa sin Side deraf, rimeligvis paa Skuldrene eller 

paa Siderne af Brystet. De have ganske vist ordentligvis hørt til Kvindernes Klædedragt, men da 

de som foran berørt fire Gange (hver Gang i et enkelt Exemplar) ere fundne sammen med V aaben, 

lader det sig næppe betvivle, at dr) ogsaa af og til have været benyttede af Mænd. 

Mod Slutningen af den Tid, da disse Fibulaer vare sædvanlige, navnlig paa Gravpladser, 

hvor de allerede ere stærkt blandede med yngre Typer, viser der sig adskillige Afvigelser fra den 

sædvanlige Skikkelse, der antyde en Overgang til de nye Former. Det aabne Hul indenfor Fibulaens 

Spids begynder at lukkes; enten dannes der midt i det en lille fornven og forneden fastgjort Ring 

af Jern (Fig. 125), eller smaa krummede Traade tværs over det (Fig. 124), eller Hullet lukkes med 

en Plade, der kun er gjennembrudt med nogle smaa Huller (Kannikegaard 1 n, Muleby 42 og Bronce

fibulaen fra Rispebjerg 8), eller endelig viser der sig endnu kun nogle Prikker og Streger paa denne 

Plade for at antyde de forsvundne Aabninger (Himmelshøj 6). Dermed er saa det Karakteristiske for 

Typen A bortfaldet og Overgangen fuldt forberedt til de næste Typer B og C. 

Oprindelsen til Fibulaerne med tilbagebøjet Spids var endnu for en Snes Aar siden ukjendt 

her i Norden. Senere er det ved Arbejder af Hildebrandt, Montelius og Undset bleven klarligen 

oplyst, at de høre til den vidt udbredte Gruppe af beslægtede Former, som først ere blevne studerede 

i Fundene fra La Tene ved Neufchateller Søen, og som derefter ere blevne paaviste i hele Mellem

europa fra Ungarn til Burgund og videre til Belgien og England samt fra Savojen til Bornholm og 

enkeltvis videre til Øland og Gotland, hvorimod de udenfor disse Øer ere sjældne i Norden. Formerne 

af 'tene-Typen kunne t:øres tilbage til endnu ældre norditalienske Forbilleder, men det erkjendes, at 

de ere dannede uden Paavirkning af romersk Kultur, og at de have været i Brug længe før det 

romerske Riges Udbredelse nord for Alperne. 

Type B og C (Fig. 126~140). 

Medens Fibulaerne med tilbagebøjet Spids vare saa overmaa(je almindelige i Brandpletterne 

af første Afdeling, en; Typerne B og C omtrent lige saa hyppige i Brandpletternes anden Afdeling. 

Fælles for begge disse Typer er det, at de under Spidsen af en temmelig massiv Bøjle have en lodret 

nedadgaaende Plade, som forneden er ombøjet (til Venstre) til Optagelse af Naalen. Bøjl~n er ved 

Type B, Fig. 126 -134, flad ( "baandformet") og for det Meste lige afskaaren for Enden. V ea Type C, 

Fig. 135-138, er Bøjlen smal og tyk med et Gjennemsnit, der snart kan være halvrundt eller endog 

næsten cylindrisk, snart næsten trekantet eller svajet paa forskjellig Maade. De have næsten altid 

en temmelig svær Knop paa Spidsen; undertiden, men sjældent, ender Bøjlen i en til en lille Ring 

ombøjet Spids. Begge Typer ha ve i Hegelen en Kam tværs over Xlidten, men ved Type C er denne 

særligt fremtrædende. Forøvrigt kunne Bøjlerne have mangehaande Former, og det er ikke ganske 

sjældent, .at de to Typer sammenblandes, saa al en Fibula ovenfor Kammen har et cylindrisk eller 

dog halvrundt Gjennemsnit, medens den nedenfor Kammen bliver baandformet, eller omvendt; se f. Ex. 

Fig. 130, 131 og 140. Jævnlig ere Bøjlerne af begge Typer prydede med en eller flere langsløbende 

Riller, hvori der kan være anbragt en Række af smaa runde Knopper. Paa baandformede Fibulaer 

har jeg endvidere af og til fundet Bøjlen prydet med indslagne Rækker af Smaacirkler med en Prik 

i Midten. En ejendommelig og ikke ganske sjælden Prydelse er endelig to smaa runde Huller ved 

Roden af Bøjlen, saaledes som det ses paa Fig, 12G. Paa Kammen af en Jernfibula er der fundet 
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Spor af indlagt Guld. Spiralerne ere temmelig lange; de ere vistnok aldrig gjorte i samme Stykke 

som Bøjlen, men denne ender foroven i en lille flad lodretstaaende Skive med et Hul i Midten, og 

Fig. 127. 213. 

Fig. 126. 2/3. 

Fig. 128. 2/3. 

Fig. 130. 2/3. 

Fig. 131. 2/3. 

Fig. 132. 2/s. 

:E'ig. 129. 2/3. 

Fig. 133. 2/3. Fig. 134. 1/1. 

Fig. 126-rn1'. Ba:mufonnclle Filmlacr (Type B). (Fig·. 131 :if Jem; 1Je ovrige af Broncc). 

Fig. 135. 2'3. Fig. 137. 2 /3. 
Fig. 13fi. 2/3. 

Fig. 140. 2/3. Fig. 13H. 2 /3. Fig. 138. 2
/,. 

Fig. 135-HO. Fibulaer af Type C. (Fig. 138 af Jern; de ØYrigc af Bronce). 

dertil er rla Spiralen befæstet; undertiden er der bag paa Enden af Bøjlen en lille Krog, som gribrr 

fat i en Traacl af Spiralen. Ofte er Spiralen indesluttet i en lang cylindrisk Kapsel, rnen flette er 
li* 
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dog næppe fuldt saa sædvanligt, som de foranstaaende Tegninger Jade formode. Spiralen er for

færdiget af en eneste Traad, hvis ene Ende tillige danner Naalen. 

I Modsætning til Type A ere Fibulaerne af Typerne B og C for det Meste gjorte af Bronce. 

Bøjlerne ere støbte og derefler ciselerede, medens Spiralerne ere dannede af udtrukken Traad. Jern

fibulaerne, der i Almindelighed ere temmelig grove og uanselige, maa være smedede, da man den 

Gang ikke forstod at støbe Jernet. Af de to her omhandlede Typer har jeg optegnet noget over 

230 Broncefibulaer og noget over 50 Jernfibulaer, men Tallene ere i Virkeligheden lidt større, da 

adskillige spredte Fund ikke ere blevne noterede. De findes paa alle Brandpletspladser af anden 

Afdeling og udgjøre netop den karakteristiske Oldsag for denne. De baandformede Fibulaer ere i 

Antal overvejende, men Type C forekommer dog til enhver Tid, om end i ringere Antal, jævnsides 

med dem. I samme Grav som Oldsager af første Afdeling findes Typerne B og C yderst sjældent; 

jeg kjender kun to Tilfælde, hvor en Broncefibula er fonden sammen med en Beltehage. For at 

bestemme, hvilke Former der først ~re komne i Brug paa Bornholm, har jeg været opmærksom paa, 

hvilke der ere fremkomne i Himmelshøj, Rispebjerg og Terrænet A ved Kannikegaard, paa hvilke 

Steder der findes en Blanding af Brandpletter af første og anden Afdeling, og hvor man altsaa med 

Sandsynlighed kunde vente at finde de ældste Grave af sidstnævnte Afdeling. Det viste sig da, at 

af de 3t Broncefibulaer, som vare optagne paa disse Steder, vare 4 dannede som Fig. 126 med 

baandformet Bøjle og to Huller bag paa Bøjlen, 14 havde baandforrnet Bøjle omtrent som Fig. 129, 

2 havde halvrund Bøjle som Fig. 139, 9 lignede nærmest Fig. 136 og 3 nærmest <len Fig. 137 af

bildede Fibula (hvor Spidsen er afbrudt), og endelig vare 2 at anse som Overgangsformer fra Type A 

til Type C (omtrent som Fig. 135). De tre eneste Broncefibulaer, der fandtes paa Gravpladsen ved 

Kanegaard, vare alle baandformede, og i det Mindste de to af dem havde ikke en retvinklet men en 

afrundet Afslutning af Bøjlen. Det synes altsaa, som om adskillige Former ere optraadte omtrent 

samtidigt, og navnlig at de baandformede ere komne lige saa tidligt til Bornholm som Type C, 

uagtet denne vel for en typologisk Betragtning maatte synes at være ældre. Paa den anden Side 

forekomme Typerne B og C, om end med aftagende Antal, lige ned til Slutningen af Brandpletterne. 

Formerne vedblive i de seneste Brandpletter omtrent at være de samme som i den anden Afdeling, 

dog ere de undertiden noget kunstlede; den baandformede Fibula uden Kam men med en Prydelse 

som af tykke Snore langs ad Bøjlen (Fig. 13.4) hidrører saaledes fra en sildig Brandplet ved Kannike

gaard; Fibulaen fra den ubrændte Grav Grødeby D 9 bærer Zigzagprydelser, der af Museet ere 

betegnede som "Tremolerstik". Derimod erindrer jeg ikke i de yngste Brandpletter at have set 

nogen baandformet Fibula med Huller bag paa Bøjlen som Fig. 126 og ejheller nogen som Overgangs

formen Fig. 135. 

Af Fibulaerne findes meget ofte flere i samme Grav; det Sædvanligste er at finde to 

sammen, men det er ikke sjældent, at der er tre eller endog fire. Findes to sammen , ere de i 

Regelen ganske ensdannede; er der tre i Graven, ville de to være ensdannede men den tredie for

skjellig derfra og i Regelen noget mindre; er der fire, vil der ligeledes findes et Par større og ens

dannede, medens de to andre ville være mindre og tilmed indbyrdes forskjellige. 

Typerne B og C ere ganske vist udviklede af de gamle Tene-Fibulaer (Type A); endog 

paa Bornholm er der som oven berørt fundet en Række af interessante Overgangsformer, men 

Udviklingen er selvfølgelig ikke foregaaet der, hvorimod Antallet af Overgangsformer viser hen til, 

at disse i ikke ganske ringe Mængde maa være blevne fabrikerede og forhandlede, og at altsaa 

Overgangstiden ikke kan have været ganske kort. Udviklingen maa være sket i de sydligere Kultur

lande. Fibulaerne af disse Typer findes imidlertid kun meget sjældent i Italien, saa at de ikke kunn1 

høre hjemme der. Derimod ere de hyppige i de romerske Provinser nord for Alperne (Dr. Mi.iJler i 
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Aarb. 1874 S. 343-44), og rimeligvis maa Overgangen være sket omtrent i de samme Egne, hvorfra 

Tene-Fibulaen stammede, altsaa i de keltiske Lande paa Alpernes nordlige Skraaninger. Dr. Undset 

mener (S. 44), at Overgangen omtrent er foregaaet ved vor Tidsregnings Begyndelse, og at de 

fremkomne nye Former, der bleve benyttede af Homerne, ere blevne udbredte ved disses Fremtrængen 

og endvidere ved deres Handelsforbindelser. De findes under Betegnelsen "romerske" eller "provincial-

Fig. 141. 2/a. Fibula med korsformet 
Bøjle (Type D). 

Fig. 142. 1/i. Hvælvet Fibula 
(Type E). 

Fig. 143. 2/a. Fibula af Type F 1. Fig. 144. 2/a. Sølvfibula med Skive 
paa Spidsen. 

Fig. 145. 2/s. Fibula af Type F 2. 

Fig. 146. 2/a. Fibula med bred 
Spids (Type G). 

Fig. 147. 2/a. Fibula med lang 
Naaleholder (Type H). 

Fig. 148. 2/a. Overgang til 
Type H. 

Fig. 149. 1/1. Ligearmet Fibula 
(Type I). 

Fig. 150. 2/a. Skiveformet Fibula 
(Type K). 

romerske" Fibulaer i stor Mængde i alle Museer fra Ungarn til England og fra Alperne nordefter; 

ogsaa i Danmark uaenfor Bornholm samt i de sydligere Dele af Sverrig og Norge ere de "romerske" 

Fibulaer en jævnlig forekommende Oldsag i den ældre Jernalders Grave. 
Medens Fibulaerne af Typerne B og C efterhaanden blive sjældnere, naar man kommer 

over i Brandpletternes tredie Afdeling, indtages deres Plads af en hel Hække af nye og tidligere 

ganske ukjendte Former. 
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Type D, Fibulaen med korsformet Bøjle 1) (Fig. 141), er forholdsvis sjælden; den er 

kun forekommen i 4 Brandpletter, alle ved Kannikegaard, den ene iblandt de yngste Brandpletter af 

anden Afdeling (Terrænet D), de øvrige iblandt tredie Afdelings Grave (Terrænerne H og E). Alle 

fire Exemplarer ere i Bronce. Den synes simpelthen at være en Udvikling af den bmi'ndformede 

Fibula, idet Kammen over Midten er bleven udvidet til en længere Plade tværs over Bøjlen. 

Type E, den "h v æ 1 ved e" Fibula (Fig. 142), er hyppigere; den er forekommen i 8 Exmn

plarer i Terrænerne H og I ved Kannikegaard, i 3 paa Slamrebjerg, 1 ved Pilegaard og 1 ved 

Bosgaard. Alle 13 Exemplarer ere af Bronce. Den synes udelukkende at tilhøre Brandpletternes 

tredie Afdeling, idet den hverken er funden i nogen Brandplet af anden Afdeling og ejheller i noge11 

ubrændt Grav. Det er en smuk Fibula, rimeligvis en Udvikling af den baandformecle Type. Ifølge 

Dr. Undset Side !.l5, 126 og 142 forekommer den ogsaa i Posen, Vestpreussen og Østpreussen, og 

det synes, som om den ogsaa der er yngre end Fibulaerne af Type B og C. 

Type F er endnu hyppigere; der haves 7 Exemplarer fra Brandpletter ved Kannikegaard, 

ti ~·ra Grødeby, 13 fra Slamrebjerg og 2 fra Baunegaard; fem af disse have været af Jern, alle de 

øvrige af Bronce. En meget pyntelig Afart af denne Form med Spidsen udvidet til en kredsmnd 

Skive, der bærer en smukt indfattet hvælvet Plade af slebent blaat Glas, er derhos fonden i et 
Exernplar i Sølv i Brandpletten Kannikegaard ~26 (Fig. 144). Type F er ikke forekommen i nogen 

Brandplet af anden Afdeling, men derimod naar den langt ud over Brandpletstiden og er rnegel 

almindelig i de ubrænclte Grave ved Slutningen af den ældre Jernalder, ligesom den ogsaa forekommer 

ned i Mellemjernalderen. I Brandpletterne er Formen F 1, hvor Naalespidsen hviler i en Udvidelse af' 

selve Fibulaens Spids (Fig. 143), ubetinget den sædvanligste. Formen F 2, hvor Fibulaens Spids er 

- ombøjet nedad ligesom ved Tene-Fibulaerne og derefter ender i en tynd Traad, der er snoet om Bøjlen, 

og hvor Naalen hviler i en Udvidelse af den ombøjede Spids, tilhører fortrinsvis Tiden efter Brand

pletternes Ophør men forekommer dog allerede af og til i de yngste Brandpletter (det Fig. 145 af

tegnede Exemplar hidrører fra en ubrændt Grav). Det er rimeligt, at Formen F 1 er udviklet af 

Type C, men U clviklingen kan ikke forfølges paa Bornholm; Fibulaen er indbragt dertil fuldfærdig. 

Formen F 2 er aabenbart kun en senere Affødning af F 1. Udenfor Bornholm forekommer Type F 

hist og her i Mellememopa saavelsom ogsaa i det skandinaviske Norden. I Nydam Mosefund er der 

flere Exemplarer deraf, hvoriblandt den paa Pl. V -14 afbildede meget nær stemmer overens med 

ovenstaaende Tegning af Type F 1, medens Nydam Pl. V-12 og 13 svare til Formen F 2. Ligeledes 

er en til F 2 hørende Form funden i Thorsbjerg Mose og afbildet i Beskrivelsen af delte Fund Pl. IV-3. 

Type G, Fibulaen med b re cl S pi cl s, forekommer i et enkelt Exemplar af Bronce allerede 

i en Brandplet ved Midten af anden Afdeling ved Kannikegaarcl (Kannikegaard 87); forøvrigt haves 

4 Exemplarer i Bronce og 4 i Jern fra Kannikegaard I og E, 1 i Bronce fra Grødeby E og 3 i Jern 

fra Slamrebjerg, alle i Brandpletter af tredie Afdeling. Typen forekommer fremdeles enkeltvis i de 

ubrændte Grave efter Brandpletternes Ophør. I Brandpletterne have, saa vidt jeg erindrer, alle 

Broncefibulaerne af denne Type havt den ejendommelige Form, som er vist paa foranstaaende Fig. 146, 

nemlig saaledes at Bøjlen ved Spidsen er uclslaaet til en bred trekantet Plade, hvilken derefter er 

ombøjet nedad og tilsidst udtrukken til en tynd Traad, der er viklet om Bøjlen tæt ovenfor dens 

Udvidelse til den brede Spids. P.aa de tilsvarende Fibulaer i de ubrændte Grave er Spidsen massiv 

(ikke ombøjet) og underneden forsynet med en lodret nedadgaaende lille Plade til Optagelse af Naalen 

1 ) ULltrykket "korsf'o!'met Fibula" benyttes ancletstcds som Betegnelse fol' Fibulaer med udstaaende Tap bagved 
Spiralen i modsat Hetning af Bøjlen (jf'r. f. Ex. Fig. B21 og 326). For at undgaa Forvexling betegner jeg de!'for 
Type D ikke som korsformd Fibula men som ,,Fibula med kol'sfo!'rnet Bøjle". 

1 



ligesom ved Type B og C. Den sidstnævnte Form e:r formentlig ogsaa gjældende for Jernfibulaerne 

af denne Type i Brandpletterne. En Broncefibula fra Kannikegaard 279 har en lille Tap bagud fra 

Bøjlen. Type G er ogsaa forekommen i Thorsbjerg ·Mosefund, se Afbildningen Pl. IV-11 (med 

massiv, i.kke ombøjet Spids), samt med nogle Modifikationer af Bøjlen ligeledes paa Gravpladsen ved 

Broholm i Fyn og i ubrændte Grave i Sjælland. 

Type H med langt fremskydende N aaleholder (Fig. 147) er en vel noget kunstlet men 

tillige ganske elegant Form. Dette har ogsaa været anerkjendt i Oldtiden, thi der er ingen Fibula, 

der paa Bornholm er funden saa ofte udført i Sølv. Fra Brandpletterne haves der imidlertid kun 1 

af Sølv og 8 af Bronce, hvorimod den i de ubrændte Grave for det Meste er af Sølv og derhos ofte 

udstyret med særlige Prydelser. Ligesom Type F naar den nemlig ud over Brandpletstiden, om den 

end ikkeJaar fuldt saa langt ned som nysnævnte Type. Dens første Optræden er ogsaa samtidig 

med Type F, nemlig omtrent midt i Brandpletternes tredie Afdeling (Kannikegaard 264, netop den 

samme Grav, hvori det tidligste Exemplar af Type F er fundet). I Brandpletternes anden Afdeling 

er den slet ikke forekommen, men det er ganske interessant, at i en af de sydligste Grave af anden 

Afdeling ved Kannikegaard (Kannikegaard 142) er der truffet en Overgangsform, hvor Bøjlen er dannet 

omtrent som Type H, men Naaleholderen er kortere og--gaar lodret nedad .(Fig. 148). Type H findes 

jævnlig i Mellemeuropa og ligeledes baade i Sverrig og Norge. I Afbildningerne til Mosefundet i 

Vimose er den aftegnet Pl. 1-30, og i Thorsbjergfundet forekomme nærstaaende Former paa Pl. IV-4, 

. 8, 10 og 12. Den nys berørte Overgangsform med kort Naaleholder gjenfindes i Thorsbjerg Pl. IV--13. 
Type I, den ligearmede Fibula, er sjælden i Bornholms ældre Jernalder. Fra Brand

pletterne haves kuo det eneste Exemplar, der er afbildet Fig. 149. Det er af Bronce og er fundet 

paa Slamrebjerg, dog ikke paa den derværende store Gravplads. Formen er rimeligvis en sildig 

Udvikling af Type F, efter at denne havde begyndt at faa en Forlængelse bagud ovenfor Spiralen. 

Endelig er Type K (Fig. 150) med en Skive i Midten, omgiven af fire derfra korsformet 

udgaaende mindre Skiver og bagpaa forsynet med Spiral og Naal, ligeledes kun funden en eneste Gang 

i en Brandplet, nemlig Kannikegaard 162, en af de alleryngste ved Kannikegaard umiddelbart ved den 

Grænse, hvor Brandpletterne aldeles ophøre. Det fundne Exemplar er af Bronce, men stærkt med

tag·et af Ir. I en ubrændt Grav ikke langt derfra kommer Formen igjen i en udvidet og forskjønnet 

Skikkelse, og derefter forsvinder den ganske. 

Om samtlige Fibulaer af Typerne D til K synes det ifølge Dr. Milller (Aarb. 1878 S. 343) 

at gjælde, at de ikke have været benyttede i de romerske Provinser men ere blevne dannede af 

Germanerne paa Grundlag af de ældre keltisk-romerske Typer. 

Oversigt over Fibulaer af tredie Afdeling i Brandpletter: 

Type D, med korsformet Bøjle ..... . 

E, hvælvet ............. . 

F, med krum Bøjle og lige Spids . 

med Skive paa Spidsen . 

. G, med bred Spids .... 

H, med lang· Naaleholder. 

Overgangsform dertil. 

I, ligearmet . 

K, skiveformet 

Ubestemmelig Type. 

4, alle af Bronce, 

13, do. 

28, deraf 23 af Bronce og 5 af Jern, 

1, af Sølv, 

13, deraf 6 af Bronce og 7 af Jern, 

9, deraf 1 af Sølv og· 8 af Bronce, 

1, af Bronce, 

1, do. 

1, do. 
3, deraf 1 af Sølv og 2 af Bronce. 
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Ogsaa ar Fibulaerne af tredie Afdeling findes der hyppigt flere i samme Brandplet og da 

navnlig saaledes, at i Regelen to ere ensdannede; er der en tredie tilstede, er den næsten altid af 

en anden Type. 

Fibulaerne overhovedet synes væsentlig kun at have været et Tilbehør til Kvindedragten. 

Det er imidlertid ovenfor berørt, at en gammel Jernfibula fire Gange er funden i en Vaabengrav, 

et Antal, der ikke er ganske ubetydeligt, naar henses til det ringe Antal af Vaabengrave, der naa 

tilbage til den Tid, da hine Fibulaer endnu vare i Brug. Hvad angaar alle senere Perioder af Jern

alderen, er det derimod yderst sjældent at finde en Fibula i en Mandsgrav. I lang Tid havdes der 

endog ikke et eneste Exempel derpaa, men ved Gravningerne paa Slamrebjerg i de seneste Aar er der 

to Gange (Slamrebjerg 62 og 64) fundet en Broncefibula i en Vaabengrav og en Gang en do. sammen 

med Sporer og Drikkehornsbeslag (Slamrebjerg 40); hermed kan det endnu sammenholdes, at i 

Kannikegaard 287 fandtes en Broncefibula sammen med en Drikkehorndopsko. Disse fire Fund, alle 

fra Brandpletternes tredie Afdeling, ere hidtil de eneste, hvor en Fibula af yngre Form er funden i 

en Mandsgrav; og naar man paa den ene Side ser hen til Fibulaernes overordentlige Mangfoldighed 

og paa den anden Side til det store Antal af kjendelige Mandsgrave fra de yngre og yngste Brand

pletter, maa det fremdeles anses som Regelen, at Fibulaerne, i alt Fald efter Afslutningen af Brand

pletternes første Afdeling, saa godt som altid ere Kvindegods. I de ubrændte Grave, som fulgte efter 

Brandpletterne saavelsom i hele l\!Iellemjernalderen og den yngre Jernalder haves ikkun lo Exempler 

paa, at en Fibula er fonden sammen med Mandsgods, og i den ene af disse Grave (Melsted 2) synes 

en Mands og en Kvindes Efterladenskaber overhovedet at have været blandede. 

Guldsmykker, Perler, Hængedopper og andre til Klædedragten hørende 
Gjenstande. 

Smykker af Gu 1 d have ikke været sjældne i Brandpletterne. Hyppigst forekomme hule 

Perler af ganske tyndt udhamret, ofte temmelig blegt og sølvholdigt Guldblik. De fleste saadanne · 
4 

Perler ha ve været kuglerunde fra 1 /2 indtil omtrent 1 Tomme (cm. 1,s til 2,6) i Tværmaal, bestaaende 

af to Halvdele, der i Regelen ere sammenføjede uden Lodning samt gjennemborede paa Midten af 

hver Halvkugle (jfr. Fig. 151 og 153). De kuglefor,mede Perler ere næsten alle prydede med en 

Mangfoldighed af smaa indenfra uddrevne runde Knopper, anbragte i Kredse omkring Perlen; en 

enkelt Gang (Kannikegaard A) have Knopperne været trekantede. I Kannikegaard 223 fandtes en 

Guldperle af flad cylindrisk Form med paaloddede Guldtraade paa Overfladen (Fig. 152), og fra 

Pilegaard 11 haves en smuk firkantet Perle ligeledes med paaloddede Guldtraade (Fig. 154). Endvidere 

forekomme jævnligt langagtige i begge Ender aabne Guldperler, omtrent i Form af en Dobbeltkegle; 

de ere ligeledes af tyndt Guldblik og paa Overfladen prydede enten med uddrevne Knopper eller 

med paaloddede Guldtraade (Fig. 153 og 154). Endelig er der i Pilegaard 11 endnu fundet to smaa 

riflede Guldperler. De store Guldperler findes oftt~ alene eller kun i Forbindelse med Glasperler; 

de dobbeltkegleformede ledsage derimod næsten altid en af de større Guldperler. I Pilegaard 11 

fandtes sammen en stor firkantet Guldperle, fire dobbeltkegleformede og to smaa riflede do. (Fig. 154 ). 

Et Par andre Gange er der paa de lange Perler fundet Spor af fastsmeltet Glas. I Slamrebjerg 46 

fandtes tre store runde og tre dobbeltkegleformede Guldperler, tildels endnu siddende paa en Sølvtraad. 

Det er efter disse Fund sandsynligt, at Guldperlerne have været brugte til Halsbaand, dels kun i 

Forbindelse med Glasperler, dels saaledes, at en større Guldperle i Midten har til begge Sider været -l 

ledsaget af dobheltkegleformede do. samt derhos af og til af Glasperler eller af smaa riflede Guldperler. 

Muligen have enkelte slore Guldperler værd benyttede som Haarprydelse i Forbindelse med Bronce-
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baand som Fig. 172 (jfr. den ubrændte Grav Dyndalen 5 samt Brandplelteme Kannikegaard 86, 

Grødeby E 25 og Baunegaard 1 ). Der kjendes hidtil i Alt .38 Fund af Guldperler (eller Stykker deraf) 

fra Brandpletter. Paa de Gravpladser, hvor Brandpletternes første Afdeling er herskende, findes 

Fig. 151. 1/ 1• Fig. 153. '/" Fig. 152. 1/1. 

Fig. 154. 1/1. 

Fig. 151 og 152. Guldperler. Fig. 153. Guld- og Glasperler. Fig. 154. Halsbaand af Guldperlel'. 

de kun undtagelsesvis; (kun to Gange, nemlig i Muleby 36 og i Kannikegaard 1 cc, er der i samme 

Grav fundet en gammel Jernfibula). Men strax naar en Blanding med Brandpletter af anden Afdeling 

begynder, ere de jævnlig tilstede; de blive hyppigere i de yngre og yngste Brandpletter og forsvinde 

Fig. 155. 1/1. Fig. 156. 1/1. 

Fig. 155 og 156. Berlokker af Guld. 

saa aldeles. I de ubrændte Grave ere de kun fundne to Gange, og begge disse Grave, Kannikegaard 
45 b og Dyndalen 5, høre ifølge de i dem fundne Fibulaer til en forholdsvis tidlig .Tid omtrent svarende 

til Brandpletternes anden Afdeling. - Fem Gange er der i en Brandplet fundet en anselig og udmærket 
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smuk Gu 1 db er Io k (eller Stykker deraf). De største af disse Berlokker have en Længde af 11 /2 Tornrne 

og en Brede af 2/s Tomme (cm. 4 X 1,8). Deres Form ses af Afbildningerne Fig. 155 og 156; 

foroven er der en smukt prydet Øsken og forneden en Samling af Smaakugler forenede til et drue

formet Ornament. Forøvrigt ere Berlokkerne rigt prydede med paaloddede Fletninger af fine Guld

traade. Der er fundet to ved Kannikegaard (Kannikegaard 86 og 134), begge som Fig. 156, en i 

Pilegaard 9 som Fig. 155, en i Pythus 1 omtrent af samme Form og endelig sønderrevne Stykker af' 

en ved Vallegaard i Nyker Sogn (Vallegaard 7). De fire af disse Fund kunne henregnes til Brand

pletternes anden Afdeling og et til tredie Afdeling. I alle fem Tilfælde har Graven tillige indeholdt 

Guldperler. Det synes altsaa, som om Berlokkerne have været benyttede tilligemed Gulclhalsbaanclene. 

Berlokken maa da enten have hængt i Halsbaandet under den store Guldperle i Midten af clettc 

eller maaske været anbragt frit hængende paa Brystet. De forekomme ikke i senere Grave; derimod 

haYes en saadan Berlok fra et Markfund Yed Hasle. 

De sædvanlige knoppede Guldperler uden Lodning kunne maaskc være forfærdigede her i 

Norden, hvor adskillige Guldkar fra Broncealderen vise et lignende knoppet Arbejde. Berlokkerne 

bæfo derimod ved deres fine Filigranarbejde noksom Præg af en saa udviklet og mesterlig Guldsmed

kunst, at de ikke kunne være gjorte af nogen barbarisk Haand. Rimeligvis ere de af romersk 

Arbejde, men jeg er ikke i Stand til at oplyse noget Nærmere derom. I Norden udenfor Bornholm 

c1·e de jævnlig forekomne, og i W orsaaes Afbildninger Fig. 378 (jfr. Montelius Fig. 368 og Hygh Fig. 283) 

findes en Tegning af en Berlok omtrent som de bornholmske, ligesom ogsaa Fig. 370+ hos vVorsaae 

fremstiller et Guldhalsbaand, som har Lighed med men er smukkere end det fra Pilegaard, Fig. 154. 

Sølvsager ere meget sjældne i Brandpletterne. Foruden det Sølv, der saa ofte er iblandet 

Guldet i Guldperlerne, vides der kun at være fundet Sølv fem Gange, nemlig tre Sølvfibulaer (eller 

Stykker deraf) i Kannikegaard 204 og 326 samt Slamrebjerg 92, et Stykke Sølvtraad saavelsom en 

forbrændt Sølvgjenstand (Haarnaal r) i Slamrebjerg 46 og tre smaa hule Sølvspiraler i Brandpletten 

142 sammesteds (paa Kulle c ), alle disse Brandpletter henhørende til tredie Afdeling. 

Perler spille ikke nogen stor Rolle i Brandpletterne; rimeligvis ere de aijerfleste ødelagte 

ved Ligbaalets Hede. Af Meta 1 er der foruden de nysnævnte Guldperler og afset fra de paa gamle 

Jernfibulaer anbragte Bronce- eller Jernperler kun fundet en eneste, en stor smuk Bronceperle, der 

fandtes sammen med Guldperler i Slamrebjerg 46. Af G 1asper1 er er der i første Afdelings Brand

pletter ikkun optaget een, nemlig en lille blaa Perle i Kanegaard C 153. Paa Brandpletspladser, der 

ligge i Overgangen fra første til anden Afdeling, er der i Himmelshøj 117 fundet 4 Perler af blaat 

Glas, 2 af grønt og 2 af indvendig forgyldt do.; i Kannikegaard A er der tre Gange fundet sammen

smeltede Klumper eller Stænger af smaa blaa og smaa indvendig forgyldte Perler samt i to andre 

Brandpletter sammesteds henholdsvis 1 og 2 Perler af rød Lermasse. Senere tiltager Antallet af 

Perlefund, og alene i Gravpladsen paa Slamrebjerg er der 17 Gange fundet Glasperler i Brandpletter 

af yngste Afdeling. Mosaik forekommer temmelig. tidligt i anden Afdeling, men da kun i en meget 

primitiv Skikkelse, nemlig saaledes, at der i en Perle af mørk uigjennemsigtig Glasmasse er, medens 

Perlen var varm, blev en indtrykket en lille Klump af lyst, i Regelen gult, uigjennemsigtigt Glas, og 

midt i denne lyse Plet er der da atter anbragt en lille sort eller mørkerød Prik. Den finere Mosaik, 

hvor hele Massen bestaar af sammenføjede og sammensmeltede Glasstifter af forskjellig Farve, vides 

kun at være forekom men to Gange, nemlig i en Brandplet af anden Afdeling ved Slusegaard i 

Pedersker Sogn og i en af tredie Afdeling ved lille Loftsgaard i Aaker Sogn, begge Gange i dambrædt

formet Mønster. Endelig er der nogle Gange fundet sammensmeltede Klumper af broget Glasmasse, ~ 

som rnaa antages at hidrøre fra Perler med farvet Indlægning, men hvor den oprindelige Skikkelse 

ikke var kjendclig. Om Perler og navnlig Mosaikperler se forøvrigt nedenfor ved de ubrændte Grave. 
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Ikke sjældent findes Stokke af Bronce eller Jern, kløftede i den ene Ende til et Par parallele 

Plader, der ere forbundne ved en Nitnagle, saa at det er kjendeligt, at en flad Gjenstand har været 

fastgjort derved. Ved den modsatte Ende ere Broncestokkene (Fig. 157--162) ofte prydede med et 

smukt udarbejdet H\illfed, der ser ud, som om det var drejet. Paa Enden af et af disse Hoveder er 

der anbragt en Skruegænge (Fig. 157). Jernstokkene have ogsaa af og til et lille Hoved eller ere 

udslagne til en Plade, der er gjennemboret med et rundt Hul (Fig. 163). Der kan næppe være 

Tvivl om, at disse Gjenstande ere Hængedopper bestemte til at optage Enden af en Rem. 

Der er i Brandpletterne i Alt fundet 29 af Bronce og 11 af Jern. Ikkun tre Gange (Kannikegaard 

144 c, Himmelshøj 117 og Slarnrebjerg 66) er der fundet to Broncedopper i samme Brandplet; ellers 

ere de altid fundne enkeltvis. De fremtræde samtidigt med Broncefibulacrne ved Begyndelsen af 

Brandpletternes anden Afdeling og vedvare til Brandpletstidens Slutning. I de ubrændte Grave ere 

Hængcdopper af de i Brandpletterne forekommende Former kun fundne to Gange og begge Gange 

Fig. 157. '/3. 

Fig·. 159. 'h. Fig" 160. 1/1. 
Fig" 158. 2/3. 

Fig. 161. 2/a. 
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Fig. Hl2. 2/3. 

Fig" 157---163. Hængeclopper. (Fig. 163 at' Jern; de øvrige af Bronce). 

Fig. 163. 2/3. 

i Grave med et forholdsvis gammelt Præg. Senere komme andre Former i Brug. Broncedopperne 

findes i Brandpletterne udelukkende i Kvindegrave. Af de 9 Jerndopper, hvis Ledsagelse kjendes, 

ere de 7 fundne i Kvindegrave, men to (Kannikegaard 100 og 1~6) maaske i Mandsgrave. Hvorledes 

de have været anbragte paa Klædedragten, kan ikke vides med Sikkerhed; men da en med Brand

pletternes aldeles overensstemmende Broncedop er funden i den ubrændte Grav Dyndalen 4 en Alen 

nedenfor Fibulaerne, lidt ovenfor Knæenes Plads, er det rimeligt, at den ikke har smykket Brystet 

men snarere hængt ved Beltet eller rettere dannet Afslutningen for dettes ene Ende. Hermed 

stemmer det ogsaa, at Hængedopper af den yngre spidse Form netop ere blevne fundne paa lignende 

Sted i en anden ubrændt Grav (Kannikegaard 187). Der kan ikke være Tvivl om, at de smukke 

Broncedopper oprindelig ere indkomne fra sydligere Lande, men jeg har ingen Oplysning kunnet 

finde derom. Hos Montelius er der Fig. 302 afbildet en Dop fra Øland ganske af Brandpletternes 

Form, og en meget lignende findes hos Rygh Fig. 324. I de sønderjyske og fynske Moseflmd fore-
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komme Hængedoppcr i Mængde (Thorsbjc;rg Pl. XV-33 til 48, Nydarn Pl. XIV -6 til 11, Vi mose 

Pl. XV-17 til 27), men de ere for største Delen meget mindre end Brandpletternes og have maaske 
været Prydelser til Seletøj for Heste. 

Store Naale vise sig paa to vidt forskjellige Punkter i Brandpletstiden, nemlig dels i de 

Brandpletter, der staa Røserne nærmest, og dels i dem, der nærme sig til Brandpletternes Slutning. 

Ved Kanegaard ere Naale med et Hoved og en Krumning under Hov ed et (af en i Røserne 

Fig. 164. 1/2. 

Fig. 167. 1/i. 

Fig. 169. 2
/,. 

Fig. 165. 1
/2. Fig. 166. 2/a. 

~ 

Fig. 168. 1/i. 

Fig.170. 1/1. 

Fig. 164-166. Jernnaale rne<l Krumning. Fig. 167-168. Broncenaale. 

Fig. 169. Hængesmykke af Bronce. Fig. 170. Brnnceknap. 

sædvanlig Form) forekomne temmelig jævnligt. Nogle ere ogsaa fundne i Brandpletter paa Mandhøj 

og andre gamle Brandpletspladser. Længden af disse Naale varierer fra 31 /2 til 81/4 Tomme (cm. \J 

til 21,5). Formen er ganske den samme som ved Røsernes Naale; under Naalens Hoved danner 

Stokken en halvcirkelformet Krumning og retter sig derefter atter lige ud i Flugt med Hovedets 

Retningslinie. Hovederne derimod ere meget forskjellige. Snart bestaar det af en lille flad Spiral 

som Fig. 41 (Raagelundsgaard i Østerlars), snart af en rund Skive lodret paa Naalens Ende (Fig. 164), 

snart er det ·en flad Plade gjennemboret med et Hul, hvori der sidder en Nitnagle, der efter forefundne 
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Spor at dømme fastholdt en lille Broncebule til Pr.ydelse for Pladen (Fig. 166), snart er Hovedet en 

høj omvendt-kegleformet Bronceknop med rundtløbende Furer og Cirkelprydelser paa Enden (Mandhøj 60). 

l~n enkelt Gang (Kane~rd C 89) har Hovedet været udvidet til et 31/.t Tomme (cm. 8,5) bredt Kors, 

hvoraf den øverste Gren og begge Sidegrenene have været prydede med smaa Broncebuler ved 

Enderne, ligesom ogsaa Korsets Midte synes at have baaret en lille Broncebule (Fig. 165). I Kane

gaard C 118 fandtes to ensdannede, desværre stærkt hensmuldrede Naale, hvis øverste Ende dannedes 

af en hul Bronceperle, medens der paa Krumningens konvexe Side var fastnittet en bronceprydet 

Plade (jfr. ogsaa Kanegaard C 183). - Hvortil disse krummede Naale have været anvendte, er ikke 

ganske sikkert; de findes jævnlig parvis og synes saaledes nærmest at maatte sammenstilles med de 

ligeledes parvis forekommende Fibulaer, hvorefter de da maatte anses som bestemte til at sammen

hefte Klæderne, altsaa som Brystnaale (og ikke som Haarnaale ). De ere ogsaa saa tykke, at de 

snarere synes dannede til at sammenholde svære Stoffer end til blot at pryde og sammenholde en 

Haar·fletning. 

To Broncenaale, som ere fundne i Kannikegaard 200 og 204, vise ikke den for de oven

berørte Naale ejendommelige Krumning af Stokken. De ere begge meget beskadigede, men de smukt 

forarbejdede Hoveder ere dog endnu kjendelige (Fig. 167 og 168; jfr. Rygh Fig. 275). Jeg er nærmest 

tilbøjelig til at anse dem som Haarnaale. Det Samme turde gjælde om en bøjet og forbrændt 

Sølvnaal, der er funden i Slamrebjerg 46. 

Naale baade med og uden Krumning ere ikke sjældne i Mellemeuropa og ere ogsaa jævnlig 

forekomne i Norden udenfor Bornholm. En prægtig Sølvnaal, som er afbildet hos Worsaae :fig. 373, 

har en korsformet Aabning tværs igjennem Hovedet ligesom Naalen Fig. 167. 

Et meget ejendommeligt Hængesmykke af Bronce er forekommet i Kanegaard C 31. 

Det er en temmelig svær, l1/4 Tomme bred (cm. 3,s), paa Overfladen med to ophøjede Dopper prydet 

Ring; i Ringen hænger en flad Stok, og paa denne er der anbragt en Skyder, der har en ikke ringe 

Lighed med et Hammertegn (Fig. 169). I samme Grav fandtes en besynderlig Bronceknap med 

tre smaa Vorter (Fig. 170) samt syv hule Broncespiraler, 1/2 Tomme (cm. 1,s) i Tværmaal, der 

rimeligvis have dannet et Halsbaand. Tillige fandtes en gammel Jernfibula med en stor Bronceperle, 

hvorved Gravens Alder noksom bestemmes. 

Tre lignende Spiraler men af Sølv og meget mindre, 1/12 Tomme (cm. 0,2) i Tværmaal, 

ere fundne sammen med en Mængde Glasperler og en Fibula af Type F i en Brandplet oveni Kulle c 

paa Slamrebjerg. 

Som Haarprydelser maa anses nogle c. 7 Tommer lange, 1/s Tomme brede (cm. 18 X 0,9) 
Broncebaand, gjennemborede med et lille Hul ved hver Ende og ved den ene Ende fortsatte i en 

lige saa lang tynd Broncetraad, som jævnlig bærer Spor af smeltede Glasperler. De vides kun at 

være forekomne 7 Gange i Brandpletter, altid i Kvindegrave og altid paa meget sildige Pladser 

(Kan.nikegaard 144 b, 144 c, 298, Grødeby D 1 og E 25, Slamrebjerg 97 og Baunegaard 1 ), men det 

er ikke usandsynligt, at de allerede ere forekomne i Brandpletter af anden Afdeling ved Kannikegaard, 

men at de den Gang ikke ere blevne kjendte (jfr. Kannikegaard 86, 105 og 107 saavelsom 149). 

Desværre have de i Brandpletterne altid været stærkt beskadigede (et sammenrullet Baand er afbildet 

Fig. 171), men i en ubrændt Grav er der fundet et fuldstændigt Exemplar (Fig. 172), hvis traad

formede Forlængelse var prydet med Glasperler, en Sølvspiral og en stor Perle af Sølv eller sølv

blandet Guld. 

Af en Ha 1 s ring af Bronce er et Stykke maaske fundet i en temmelig gammel Brandplet 

(Kannikegaard 1 cc; Kvindegrav). Smalle Haandledsringe af Bronce (Fig. 173) ere fundne tre 

Gange i yngste Brandpletter, rimeligvis alle Kvindegrave (Kannikegaard 257 og 283, Slamrebjerg 111 ). 
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Fingerringe have været mærkeligt sjældne; der er kun fundet 4 saadanne samtlige Brandpletter, 

vistnok ogsaa alle i Kvindegrave. 

Fig. 172. 1;" 

Fig. 171. 1/1. Fig. 173. 1/1. 

Fig. 171-172. Broncebaand til Haarprydelse. Fig. 173. Haandledsring af Bronce. 

Almindelige Remspænder have været hyppige baade i Mands- og i Kvindegrave; nogle 

ere runde, de fleste firkantede; næsten alle ere af Jern, kun ganske faa af Bronce. Henimod Brand

pletternes Slutning er der adskillige (9) Gange forekommet Spænder med en enkelt eller dobbelt 

Plade bagved en firkantet eller halvrund Bøjle (Fig. 177), saaledes som det i Mosefundene har været 

saa hyppigt. Det er rimeligt, at de allerfleste Spænder have tjent til at fastholde Livbelter. 

Fig. 174. 2/3. Fig. 175. 2/3. Fig. 176. 2/a. Fig. 177. 2/3. 

Fig. 174-177. Remspærnlcr (Fig. 177 af Bronce; de øvrige af Jern). 

Fig. 178. 1 /1. Bronceknap. Fig» 179. 1/1. Broncehægte. 

Et Par smukke Knapper af Bronce med Spiralprydelser (Fig. 178) ere fundne i Kane

gaard C 133. Foruden disse haves fra Brandpletter kun den· ovenfor anførte halvkugleformede Knap 

(Fig. 170) fra Kanegaard C 31 (jfr. dog Kannikegaard 144 c). Dobbeltknapper ere aldeles ikke fundne 

Brandpletter. 

Hægter af tyk Broncetraarl haves fra tre sildige Brandpletter (Fig. 179). 

I 
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Et lille hult spandformet Jernstykke, 3/s X 3/s Tomme (cm. 1), med Spor af Broncc 
indvendig s~imt af en lille Hankebøjle tværs over den 'aabne Ende er fundet i Kvindegraven Kannike

gaard 144 c. Om det e( en Prydelse, veed jeg ikke, men det ligner meget nogle smaa spandformede 

Gjenstande, som ere forekomne i :Mosefundene og der ere ansete som Prydelser (jfr. Nydarn Pl. V-15 

og 16, Vimose Pl. I-3 og 4). 

Andre Sager. 

Saxe ere forekomne 6 Gange, den ene Gang i Bronce. Form<~n har altid været som vore 

nuværende Uldsaxe (Fig. 180 og 181; jfr. Worsaae Fig. 363 og Rygh Flg. 172). ·Foroven er der en 

Fig. 183. 2/a. Syl. 

Fig. 181. 1/2. Broncesax. Fig. 182. 1/1. Syna;il. 

Fig. 180. 1/2. Jerns;ix. Fig. 184. 1/2. Niptang·. 

krummet Bøjle, hvorfra der udgaar to Grene, der forneden ere udslagne til brede og skarpe Knivsblade. 

Længden er omtrent 5-7 Tommer (cm. 13 t~l 18). 

Synaale ere ligeledes fundne 6 Gangej de ere alle af Jern, c. 3 Tommer (cm. 8) lange 
med et langagtigt Øje anbragt ved den ene Ende (Fig. 182). 

Syle ere ogsaa fundne nogle faa Gange, snart i :Mandsgrave (Kannikegaard 1 kk), snart i 
Kvindegrave (Kannikegaard 160); de ere firkantede ved den ene Ende og trinde og spidse ved den 
anden (Fig.· 183). 

Niptænger af den i Broncealderen sædvanlige Form, lange og smalle, ere kun fundne 
to Gange i ~randpletter; derimod haves der 13, der ere forholdsvis korte og brede. Bøjlen er foroven 

c. 1/s Tomme (cm. 0,9) bred, men Grenene, som ere tynde og flade, udvide sig forneden til begge 
Sider, saa at de paa den Linie, hvor de mødes, have en Brede af i1/2 til .2 Tommer (cm. 4 til 5,2). 
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Længden er kun 11/4 .til l1/2 Tomme (cm. 3,s til 4; Fig. 184). De ere alle af Jern og alle fundne 

enkeltvis, navnlig paa gamle Gravpladser, især paa dem, som indeholde første og anden Afdeling 

blandede; 2 ere fundne med Vaaben (den ene Gang tilligemed en halvrund Kniv, den anden Gang 

med en halvmaaneformet), 1 med en Spore samt Drikkehornsbeslag og 1 med en halvrund Kniv; 

de øvrige 11 ere fundne enten ganske alene eller med ukjendt Ledsagelse. Rimeligvis have de 

udelukkende været Mandsgods (maaske Toiletapparat, navnlig til Hjælp ved Barbering, hvad deres 

Forhold til de krumme Knive kunde tyde paa). Niptænger af begge foranførte Former forekomme 

. ogsaa jævnligt andetsteds i Norden saavelsom i Mellemeuropa. 

En Redekam af Jern, 2 X 21/4 Tomme (cm. 5,2 X 5,s), med buet Ryg gjennembrudt med 

tre Huller, ganske som Fig. 293, er funden i Slamrebjerg 95 sammen med en Synaal og to Jern

fibulaer, altsaa i en Kvindegrav. Et Brudstykke af en lig·nende halvrund Kam, men af Ben eller 

Hjortetak, er fundet paa den sydlige Bakke ved Pilegaard ovenover forstyrrede Brandpletter . 

• 
Fig. 185. 2 /a. Fig. 186. 2/a. Fig. 188. 2/a. Fig. 189. 2 /3. 

Fig. 187. 2/a. 

Fig. 190. 1/1. Fig. 191 a. 2 /a. Fig.192. 2/a. Fig» 19:J. '/" 

Fig. 191 b. 2/a. 

Fig. 18il-193. Svinghjul til Haandtene (.Spin<lestene" ). 
(Fig. 185-88 af bræn<lt Ler. Fig. 189-90 af Sandsten. Fig. 191-192 af Ben. Fig. 19:3 af Dronce). 

Ikke sjældent er der i Brandpletterne fundet kredsrunde Skiver af Sandsten eller brændt 

Ler, 1 til 11 /2 Tomme brede og omtrent 1 /3 Tomme tykke (cm. 2,6 til 4 X 0,9). En af dem er prydet 

med Kranse af Smaacirkler med en Prik i Midten (Fig. 190), en anden med koncentriske Furer paa 

Overfladen (Fig. 188); andre ere ganske glatte som Fig. 189; en Skive af brændt Ler har en dybt 

indskaaren Rille langs omkring Periferien (Fig. 187). Alle ere de i Midten gjennemborede med et 

rundt Hul. Deslige Redskaber have lige indtil Nutiden paa mange Steder været benyttede til 

.Svinghjul for Haandtene, og der kan ikke være nogen Tvivl om, at ogsaa disse i Brandpletterne 

fundne Redskaber have været Spindestene eller Spinde hj u 1. En ganske lignende Bestemmelse 

maa vistnok tillægges nogle meget grove halvbrændte Lerperler, omtrent 1 Tomme (cm. 2,6) høje og 

brede, der ere afbildede Fig. 185 og 186, samt en lille rund gjennemboret Skive af Bronce fra Lyrs 

Skov (Fig. 193). Tvivlsommere kunde Sagen synes med Hensyn til de ejendommelige Benbrikker, 

som ere afbildede Fig. 191 og 192. De ere dannede af den kugleformede Ledende af en Knokkel, 

hvis naturlige Runding er benyttet undtagen foroven og forner1en, hvor Brikken er glat afskaaren. 

1 
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De ere alle gjennemborede i Midten , og omkring Gjennemboringen er der i Regelen paa den brede 

Ende anbragt to eller tre Kranse af smaa Huller, der ikke gaa igjennem Benmassen, ligesom der paa 

den smalle Emle undertideif ogsaa findes en Krans af saadanne Huller. Breflen af Brikkerne er ved 

den ene Ende 1 til l1/4 Tomme (cm. 2,6 til 3,3) og vecl den anden 1/2 til 3 '4 Tomme (cm. 1,3 til 2); 

Højden er omtrent 1/2 Tomme (cm. 1,3). De kunde synes at være for lette til Svinghjul, og jeg har 

i lang Tid anset dem for at være Knapper. Men herimod taler det, at de ofte ere prydede paa 

begge Sider og altsaa beregnede paa at ses fra begge Sider (frithængende), og endelig har jeg i 

Museet i Mainz set en saadan Benbrikke endnu for-

synet med en Benstok igjennem Midthullet, saa at den 

med denne Stok endnu dannede en fuldstændig Haand

ten. Herefter maa vistnok al Tvivl ophøre og Ben

brikkerne simpelthen anses som Spindehjul ligesom 

Stenskiverne. Der er i Alt fundet 14 Sten- og Ler

skiver, 1 Bronceskive og 16 Benbrikker i Brandpletterne, 

mest paa gamle Gravpladser, men dog ogsaa af og til 

paa de yngste. De findes altid enkeltvis og altid kun 

i Kvindegrave. pet kan bemærkes, at Spindehjul af 

Sten eller Ben først ere komne i Brug paa Bornholm 

i J~rnalderen; de findes aldrig i Broncealderens Grave. 
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Nøgler have været hyppige paa alle Gravpladser 

af anden og tredie Afdeling. Der er i Alt fundet 49; 

ofte ere de forekomne parvis. Det er store, 5 til 8 

Tommer (cm. 13 til 21) lange Jernstokke, hvis ene Ende 

er krumbøjet som en Dirk (se Fig. 194-196). Ved den 

modsatte E~de er der anbragt en Øsken med en Ring, 

i hvilken der et Par Gange er fundet hængende en løs 

Øsken sammenholdt med en Nitnagle, saaledes at det 

kan skjønnes, at Øskenen har været fastgjort paa en 

Rem. Rimeligvis have de været baarne i en fra Beltet 

nedhæng·ende Rem. De findes, saa vidt det er kjende

ligt, altid kun i Kvindegrave. En smuk Broncenøgle 

af helt anden Form, nemlig med en gjennembrudt 

cirkelformet Plade foroven, en kort Stilk og paa denne 

en virkelig Nøglekam (Fig. 380, jfr. Worsaae Fig. 466) 

er funden ved Markarbejde paa Gravpladsen ved Pile

gaard. Den synes imidlertid at maatte hidrøre fra en 

meget senere Tid end Brandpletterne. 

Fig. HH. 11,. Fig. rnn. 1i2. 

Fig. 1%. 1/2. 

" Fig. 1H4--1%. Nøgler af Jern. 

Beslag til Drikkehorn ere af og til forekomne i de yngste Brandpletter (Kannikegaard 

146, 148, 153, 154, 161, 287, Valleg•aard 4, Pilegaard 13, Slamrebjerg 16, 40, 49, 67). Der findes 

dels Mundingsringe 2 til 21 / 2 Tomme (cm. 5, 2 til 6,5) i Tværmaal, dels Dopsko til den spidse Ende 

af Hornet, dels Stykker af Kjæder til Forbindelse imellem Mundingsringen og Dopskoen, Alt af Bronce. 

Dopskoene ere l1/2 til 2 Tommer (cm. 4 til 5,:.) lange, forneden hule og forsynede med en gjennem

gaaende 'Nagle,· men foroven prydede med en Knap (Fig. 197 og 198) eller endog med et hornet 

Oxehovecl i Bronce (Fig 199 og 200; Kannikegaard 154 og Slamrebjerg 40); en Gang (Kannikegaard 146) 

blev der i Stedet for en Dopsko fundet et netformet Broneebeslag omkring Hornets Spids. Kjædernc 
7 
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bestaa af tymle, vrcrlnc eller paa anden Maacle pry<lede Broncesbenger forbundne verl Øskener og 

Ringe (Fig. 201 og 202); rlc ha ve altid været stærkt sønclcrbrndte, saa at Forrnci1 i clct Hele ikke 

har kunnet erkjendes; der findes derhos i de paagjældemlc Grave ofte flere sman. pryrlecle Broncc

stykker, som maaske kunne have været anbragte paa Kjæderne (Fig. 203). Drikkehornsbeslag·enc erc 

overhovedet vanskelige at faa Rede paa, da de saa ofte (8 Gange) ere forekomne sammen me<l 

søncle1Tevne Broncckar, hvis mangfoldige Stumper have fyldt Brandpletterne. 5 Gange ere Drikkehorns

beslag· fundne sammen med Vaaben og desuden 2 Gange med en Spore. De maa vel derfor sikkert 

anses som J\Ianclsgods. Og nanr der 2 Gange er fundet en Broncefllmla i samme Grav (Kaunikegaanl 287, 

Slamrebjerg 4,0), bør dette næppe tydes saalcdes, at Drikkehornsbeslaget har ligget i en Kvinc]egr~1v, 

men snarere som exceptionelle Tilfælde, hvor en Broncefibula er funden i en Mamlsgrav. 

Fig. 197. 2
/,, Fig. 198. 2 /:1. Fig. HJ9. 2/3. Fig. 20B. 'Jfs. 

Fig. 200. 1/1. 

Fig. 201. 2
/,. Fig·. 202. 2

/,. 

Fif!'. Hl7 --:lo:3. Beslag til Drikkehorn. (Fig". 197--200. Dopsko. Fig. 201-203. Stykker af Kjmller). 

T~n oval "væverskytteformet" Sandsten, maaske en Hvæssesten, maaske henhørende 

til et Fyrtøj (W orsaae Fig. 343; Rygh Fig. 154-156; .Montelius Fig. 268---270), er funden paa en 

med Brandpletter af anden og tredie Afdeling belagt Mark ved Bosgaard i Pedersker Sogn. Om 

den er funden i en Braridplet, har imidlertid ikke kunnet konstateres. 

Et Hammerhoved, 21/ 2 Tomme (cm. G,5) langt (Fig. 204) er fundet i Kannikegaard C. 

I hver af Gravene Kannikegaanl 213 og 216 (Kvirnlegrave) er der fundet et Par smukke 

Bronceøskener forbundne ved en Brnncering (Fig. 205). Hvad Øjemedet dermed har været, veed 

jeg ikke. 

Øskener i 

:Muligen have de tjent til Befæstelse af B.ennne ved et Livbelte, ligesom de lignende 

den ubrændte Grav Baunegaard 11. (I begge Gravene er der Rester af et Livbelte, nemlig 

i den ene et rundt Spænde og i den anden en Hængedop ). 

Ejheller kan jeg forklare Anvendelsen af eu i Kannikegam·d 200 (Kvindegrav) fundcn 

41/2 Tomme (cm. 11,s) lang, tynd krummet Benpibe, hvori der er indlagt en ganske tynd .Jernstok 

og en ligesaa tynd Broncestok. 
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Fremdeles er der i Graven Kannikegaard 217 forekommet en 21/s Tomme lang, 1;2 Tomme 

bred (cm. 6 X 1,s) flad K(le af en blød graa Skifersten, skarp i den ene Ende og gjennemboret ved 

den anden Ende med et rundt Hul (Fig. 206). Rimeligvis er det et Hængesmykke fra Stenalderen, 

der har været benyttet som Amulet. 

Nogle indtil 61/2 Tomme (cm. 17) lange Beslag af Jern, ved den ene Ende trinde og 

tilspidsede og ved den anden Ende flade med et Par retvinklede Bøjninger (Fig. 208, . jfr. Vimosc 

Pl. VII--31 og 34) ere allerede berørte ovenfor som muligt Tilbehør til Sværdskeder. De ere imidlertid 

ikke fundne sammen med Sværd, hvorimod samtlige tre Grave, hvori fle ere forckornne (Kannike

gaard 148, 154 og HH), have indeholdt. Drikkehornsbeslag og Stykker af Broncekar. Det (J3/4 Tomme 

. - ) 

Fig. 207---208. 1/2. Jembeslag 
(til Sværdskeder ?). • 

Fig. 204. 2/3. Hammerhoved. 

Fig. 203. '/i. Bronceøskener. 

Fig. 210. 2/:i. Halvcylindrisk Beslag. 

l ' i?< _:: ·ec ___ cc:c=c - -

Fig. 209. 1;" Vinkelbø,jet Jern. 

Fig. 20G. 1/i. 
Kile af Skifer. 

(qn. 17,r.) lange Jernbeslag Fig. 207, der meget nøje stemmer overens med Skeclebeslagcne fra Virnosc 

(Vimose Pl. VII-35 til 39), er ejheller fundet sammen med noget Sværd, men kun med en Spore, 

et lille Jernspænde og nogle Lerkar (Slamrebjerg 33). Det synes unægtelig besynderligt, at der i 

disse fire Grave skulde være bleven nedlagt Rester af Sværelskeder uden Sværd, medens lignende 

Beslag aldrig ere forekomne i de Grave, der have indeholdt Sværd. 

Ligesaa gaadefulde ere de vinkelbøjede Jernstokke (Fig. 209), der bestaa af et fra 

4 til 8 Tommer .(cm. 10,5 til 21) langt Jern, hvis ene Ende er bøjet til Siden og tilspidset, medens 

den anden Ende er bøjet til den modsatte Side og tildannet som en trind, temmelig svær Tap, 

omtrent som Tappen i et Hængsel. Man kunde være tilbøjelig til at anse dem som Hængsler til 

Skrin eller Kistclaag, men herimod kan indvendes, at de alt.id e11 forekomne enkeltvis. De erc fundne 
7* 
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en halv Snes Gange i yngre Brandpletter ved Kannikcgaanl og to Gange i Slamrcbjcrg. I Ægge

bjerg 15 er der fundet en ganske lignende Gjenstand af Bronce, dog kun 21/4 Tomme (cm. G) lang. 

Af de paagjældende Brandpletter have adskillige været utvivlsomme Kvindegrave, men kun een Gang 

er der i Graven fundet en Nøgle. 

Halvcylindriske Beslag af Jern eller Bronce som et Stykke paa langs gjennemskaaret 

Rør med et Par Liniers Tværmaal ere ikke ganske sjældent forekonme. Undertiden have de været 

krummede og have da i H.egelen hørt til Mundingsbeslag til D1>ikkehorn, men de fleste have været 

lig·e (se Fig. 210) og kun et Par Tommer lange. De kunne findes bamle i Mands- og Kvindegrave. 

Metalkar, Glaskar og Trækar. 

Foruden et Jemkar, som i sin Tid er fundet i Dovr Aas (Ann. f. nord. Oldk. 1849 S. 386-87), 

er der i Brandpletter fumlet Hesterne af to store Jernkjedler, den ene i Stenshøj og den anden 

i Dillehøj. Begge vare sønderhrudte i mang·e Stykker men syntes oprindelig at være neds:ttic hele. 

De ere begge blevne opgravne uden sagkyndigt Tilsyn, men jeg har senere paa Stedet talt med 

Fig. 211. 1/o. Mundingsring og Hanke af en Jcrnkjctlel. 

Finderne. Kjedelen i Stenshøj (Fig. 211) angaves at have staaet paa Toppen af tre eller fire opret

staaende Sten, der vare neclgran1e i Bakkens Sand; ovenpaa Kjedelen var der ligeledes anhragt en 

Sten, som synes efterhaanden at være sunken ned i Karret. Der optoges en svær, omtrent 18 Tommer 

(cm. 47) bred .Jernring, som havde dannet Han den ovenom Kjedelen, et Par svære Jernhanke og 

mange Stykker af Siderne tilligemed en :VIængde Stykker af tynde Bronceplader, hvormed Siderne 

havde været belagte indvendigt. Imellem de knuste Levninger af Kjedelen fandtes Kul og brændte 

Ben; det var imidlertid ikke tydeligt, om disse havde været nedlagte i Kjedelen, eller om denne havde 

været nedsat i den sorte kul- og benblandede Muld. Af Kjedelen i Dillehøj var en Del tidligere 

borttagen og kunde ikke atter skaffes tilstede. Ogsaa her fandtes en Mundingsring over 1 Tomme 

tyk og 20 Tommer i Tværrnaal (cm. 2,6 og 52) ; den var dannet af en svær sammenbøjet Jem plade, 

og i den Rende, som blev aaben imellem Pladens nedad og indad bøjede Kanter, vare Sidernes 

Jernplader indstukne og fastgjorte. Tæt under Mundingsringen var der paa hver Side en Øsken, 

hvori der var anbragt en :i/4 Tomme tyk, 5 Tommer bred (t;m. 2 X 13) Jernring. Siderne vare 

omtrent 1 s Tomme (cm. 0,3) tykke, og hele den ind.re Hulning fra omtrent 31/2 Tomme (cm. 9) under 

Mundingsringen var belagt med Broncebeklædning. Imellem Kjedelens Levninger fandt jeg samme 

Blanding af sort Muld og Benstumper, som ellers indeholdes i Brandpletterne, og udenom Kjedelens 

ene Side, som endnu stod urørt, viste sig ganske cl.en samme sorte, benblandede Masse. Kjedelen i 

DovT Aas har eller Beskrivelsen i Annalerne været meget mindre; .Mundingsringen har været omtrent 

Hl Tommer (cm. 34) i Tværmaal og ligeledes været forsynet med Øskener og deri anbragte Hanke-
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ringe. Lignende Kjedler ere ikke sjældne i Mellemeuropa og anses af Dr. Undset (Side 124) for at 

henhøre til Tene-Kulturens Frembringelser. 

Broncekar have været temmelig hyppige, men de have alle været saa sønderhugne og 

ødelagte, at Udbyttet af deres Undersøgelse kun har været ringe. Allerede i Brandpletternes første 

Afdeling er der i Kanegaard C 133 sammen med en Beltehage og et Par gamle Jernfibulaer fore

kommet et lille Broncekar af kun et Par Kubiktommers (c. 50 Kub. cm.) Rumfang; det var forsynet 

med Hankebøjle af Bronce; paa et af Brudstykkerne af Karret var der indslaaet en lille Cirkel. 

Dernæst ere Stykker af Broncekar fundne omtrent midt i anden Afdeling i Kannikegaard 84. Men 

først i tredie Afdeling henimod Slutningen af Brandpletstiden blive saadanne Kar sædvanlige. I 

Kannikegaard E fandtes de næsten i hveranden Brandplet, som overbo-vedet indeholdt Oldsager. 

I Alt er der fundet Broncekar i 14 Brandpletter ved Kannikegaard, 6 paa Slamrebjerg, 2 ved Pilegaarcl 

og nogle enkelte andetsteds. Jævnlig har der kunnet kjencles Stykker af flere Kar i samme Grav. 

Nogle af Karrene maa efter de forefundne Stykkers Mængde 

og Størrelse have havt et betydeligt Omfang, men intetsteds 

har Formen været blot nogenlunde kjendelig. Der er jævnlig 

fundet paaloddede Ører med en tilhørende halvkredsformet 

Hankebøjle (af Jern). Et Par Gange, Slarnrebjerg 48 og 67, 

er der fundet et flarlt Skaft eller en "Stjert" som til en Kasse

rolle, og i den sidstnævnte Grav havde Stjerten den ejen

dommelige Form med en udstaaende Flig til hver Side, som 

af Dr. Muller i Aarb. f. nord. OJdk. 1874 S. 356-60 er bleven 

anset som betegnende for en yngre Periode. I Slamrebjerg 40 

(Mandsgrav), hvor der var Stykker af to smaa Broncekar, det 

ene med lige opstaaende, det andet med udfaldende Overkant, 

var Bundstykket af det ene Kar gjennemhullet som en Si, 

medens Bundstykket af det andet var prydet med koncen

triske Ringe. Det har rimeligvis været en Kasserolle og en 

Si passende i hinanden, saaledes som de saa ofte ere fundne 

andetsteds i Danmark. I Overjorden over Brandpletterne ved 

Grødeby E er der ogsaa fundet Stykker af to Broncekar, 

hvoraf det ene var gjennemhullet som en Si. Broncekar 

synes uden Forskjel at findes i Mandsgrave og i Kvinde-

Fig. 212. 1/1. Glaskar. 

grave. De ere fundne 4 Gange ved Vaaben samt desuden 6 andre Gange ved Drikkehornsbeslag 

eller Sporer og paa den anden Side 5 Gange ved Guldperler samt desuden 2 andre Gange ved 

en Bronce-Hængedop og 1 Gang ved en Nøgle. De ophøre med Brandpletterne og gjenflndcs 

ikke i de ubrændte Grave. 

Medens Glas i Skikkelse af Perler allerede forekommer i Broncealderens Grave, høre 

Glas kar kun hjemme i de yngste Brandpletter. Stykker af Kar af klart Glas med ophøjede Linier 

ere fundne tre Gange (Kannikegaard 262 og 284 samt Slamrebjerg 46); i Kannikegaard 317 er der 

fundet Stykker af et stort Kar af klart Glas med indbrændte røde, hvide og grønne Prydelser; 

Stykker af et forneden spidst Glaskar fandtes i Slamrebjerg 65, Hanken og nogle andre Stykker af et 

Glaskrus ~ Kannikegaard 289 og nogle Glasskaar i Kannikegaard 265 og Baunegaard 1. Hermed 

kan ogsaa sammenholdes, at i den største af Ørnekullerne ved Hasle, hvor der synes at have været 

nedlagt en Brandplet af tredie Afdeling, er der fundet en stor Mængde sammensmeltet hvidt Glas, 

rimeligvis af et stort Glaskar (se Tillæg IV C). Glaskarrene ere altid verl Ligbaalets Hede blevne 

" 
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saalcclcs 0l1elagLc, at knn mcsten uformelige Splinter ere hlevne tilbage; kun af el enes le hat· der 

kunnet sammensættes saa Meget, at det har kunnet tegnes (se Fig. 212). Af de 8 Brandpletter, 

hvmi der er fundet Glaskar, have cle to (Slamrebjerg 4G og Baunegaard 1) tillige incleholclt Guld perler 

og en (Kannikegaarcl 28~) en Brorn:efibula; ogsaa Graven i Ørnekullerne var en Kvindegrav. Derimod 

er intet Glaskar fundet i nogen kjenclelig Mandsgrav, men dette maa vel være en Tilfældighed. 

Broncekar ere en meget hyppig Ledsagelse for Glaskar; i ikke mindre end 5 Brandpletter ere clc 

fundne sammen. Glaskarrene forsvinde igjen næsten ganske med Brandpletterne; kun een eneste 

senere Grav paa Bornholm (Baunegaard 12) har indeholdt et saadant Kar. 

At Trækar have været benyttede i Brandpletstiden, lader sig ikke betvivle, og at de 

ligesom .Metalkar, Glaskar og Lerkar have fulgt de Afdøde paa Ligbaalet, er rimeligt nok. Men da 

de fortæ1·cs af Ilden, bliver der vanskeligt noget Spor tilbage af dem. Naar der imidlertid i Pilc

gaard 11 er fundel en lille Hank af Bronce, hvis nedre Del har omfattet Siden af et nu forsvundet 

Kar ar 1/G Tommes (cm. 0,4) Tykkelse, kan dette Kar næppe have været andet end et Trækar. 

Lerkar. 

Del er bekjcnd l, at der af de bornholmske Bra ml pletter er optaget en stor l\længde af 

Lilclels mcgel smukke Lerkar. Higdommen paa Lerkar er imidlertid ingenlunde lige stor i Brandplclterne 

l'rn alle Tider. I cle ældste Brnlldplettcr er det Yel meget almindeligt at finde Skam· af et stort, slcl 

brændt Kar ("grove Potteskam"'), og ved en forsøgt Sammensætning af 

saadanne Slumr fra Kanegaard C 108 og C 182 er der fremkommet to grove 

Krukker (Fig. 213), cler ganske svare til Lerkar fra Broncealderen. Men for

uden disse grove Skaar flndes der i cle ældste Bnmdpletler ikkun hist og 

ber et lille, i Hegelen raat og slelbrændt Kar enten helt eller i spredte 

Stykkel'. Delte Forl10lrl vedbliver igjennem hele den første Afdeling af 

Brandpletterne og endog noget incl i den anden Afdeling; kun optræder 

<kr af og til tilligemed et lille Kar ogsaa et "middelstort" Hankekar 1). Alle 

Karrene cre frernddes rnat forarbejdede og uden andre Prydelser end under

Fig. 2rn. 1;,. Kat· sammen- tiden et Par med usikker Haand dragne Streger omkring Karrets Hals. Først 
sat af "groye Skac1 r". ved den Tid, da Blandingen med første Klasses Brandpletter omtrent ganske 

er ophørt, begynder der at vise sig saavel andre og større Kar, som 

ogsaa en bedre Brænding af Karrene og en smukkere Udstyring med Stregeprydeiser. Ved Karmikc

gaard, hvor Gravenes Beliggenhed tillader saa nøje at iagttage Tidsfølgen, er der ikke fundet nogel 

eneste smukt Kar i Terrænet A og kun et ganske enkelt 1 B. I C fremtræde baade Vaser og store 

flerørecle Kar, om eml temmelig sjældent, og tillige bliver Fabrikationen af Karrene bedre og Strcge

prydeJseme talrigere og· smukkere. I de følgende Tel'I'æner tiltager Antallet af Kar meget stærkt og 

naar den største Mangfoldighed i Tenæncrne I og E, altsaa omtrent i de alleryngste Brnndpletter. 

Fabrikationen synes imidlert.id al have naaet sit Højdepunkt allerede i Terrænerne H og I (se f. Ex. 

1) Formlen "grnYe Skaai"' er cler fundet ved: 

Knnegaard: 4\J Gm1ge et lille Kar alene. 1 Gang· el millrlelstorl Kar alene, 3 Gange 2 Kar, aldrig· flere. 
J\Iand!tøj: 2il G:rngc el lille Kar akne, 2 Gange et slorre Kar alene, aldrig· flere. 
Himmelslioj: lfi Ganse el lille Kai· alene, :1 Gange et sl.Ol're Kar nlene, 1 Gang to Kar. 
Te næn et A \'e!l Kannikegaard, Kr. 1 til 4(), lb til lrnm og 2h til 21: 3fi Gange et lille Kar alene, 

2 Gange 2 ,;m:1:1 Kai·, 1 Gang et ,;l.c1ne Kar alene. 

' 
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Fig. 241 og 251 fra Karmikcgaard 22l); derefter aftager den umiskjendeligt, skjøndt der ogsaa i 

Terrænet E og endnu i de ubrændte Grave enkeltvis kan forekomme fortrinligt Arbejde (f. Ex. Fig. 249 

og 254 fra Kannikegaard E og F). Som Forholdene ere ved Karmikegaard, saaledes have de ogsaa 

vist sig paa de øvrige Gravpladser, hvis Samtidighed med et eller andet Parti af Kannikegaards 

Gravplads har kunnet konstateres ved de øvrige Oldsager. Navnlig have Gravpladserne paa Slamre

bjerg, ved Pilegaard og ved Baunegaard samt enkelte Partier ved Grødeby, hvor Metalsagerne stemme 

overens med de yngste Brandpletter ved Kannikegaard, vist g·anske (len samme Rigdom paa smukke 

Lerkar eller Stykker deraf. 

Ingenlunde enhver Grav indeholder Lerkar: selv paa de Pladser, som ere rigest derpaa, 

vil vel næppe hveranden Grav indeholde Kar. Nogen bestemt Regel i saa Henseende har jeg ikke 

kunnet udfinde; undertiden kan man udgrave mange Brandpletter efter hverandre uden· at finde Kar, 

og tæt derved ligger der Kar i næsten enhver Grav. De findes vel nok fortrinsvis i Grave, som 

ogsaa indeholde Metalsager, men mangfoldige Gange er der fundet Lerkar uden Metalsager og· 

omvendt. De findes endvidere uden nogen kjendelig· Forskjel baade i Mandsgrave og i Kvindegrave. 

Det er allerede ovenfor berørt, at den allerstørste Del af Karrene er slaaet itu forinden Nedlægningen 

i Gravene, navnlig næsten alle store Kar. Findes et stort Kar undtagelsesvis nedsat helt, ere i 

Regelen et eller flere mindre Kar anbragte inden i det. Forøvrigt, er der sjælden eller aldrig· nedlagt 

Noget i Karrene. De ere simpelthen fyldte af Brandplettens sorte .Masse med de deri forekommende 

Indblandinger af Benstumper, Kul ek., men det kan derved ogsaa hænde, at mindre Metalsager kunne 

være indkomne i et Lerkar uden at være forsætlig nedlagte deri. 

Mat er i al et til disse mangfoldige Lerkar er vistnok allevegne Stedets sædvanlige Ler, 

hla11det med noget Sand eller Grus. Det synes, som om knust eller forvitret Grnnit jævnlig er bleven 

benyttet til ·at blande i Leret; man finder nemlig ikke sjældent srnaa Stykker Feldspat og endnu 

oftere Glimmerblade i Karrenes Lermasse. Et Par Gange (ved Pilegaard) har jeg fundet de fordybede 

Slregeprydelser fyldte med en hvid Masse og selve Karrene tildels overtrukne med en saadan, men 

om dette ·er gjort med Forsæt, eller om det kun skyldes en Tilfældighed, tør jeg ikke afgjøre. 

Fabrikationen af Karrene ere ganske vist altid sket paa fri Haand uden Anvendelse af 

Drejeskive. Selv paa de smukkest og nøjagtigst forarbejdede Kar vil det findes, at de rundtløbende 

Streger ikke ere saa nøje parallele, som de vilde være, ifald Karret. var bleven omdrejet paa en 

roterende Skive. Som bekjendt har der i det vestlige Jylland lige indtil Nutiden holdt sig en 

Fabrikation af Lerkar, "Jydepotter", som er bleven nndersøgt og beskreven af Kammerherre Sehested; 

se "Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm", Kjøbenhavn 1878 S. 245-250, samt et 
senere særligt udgivet Hefte: "Jydepotteindustrien beskreven af F. Sehested", Kj0benhavn 1881. 

Forfærdig·elsen udføres udelukkende af Kvinder. Efter at det med Sand sammenblandede Ler er 

bleven dannet til langagtige Klumper omtrent af de vordende Kars Højde, sætter Pottekonen en 

saadan paa et Brædt, der hviler paa hendes Skjød; hun trykker ovenfra et Hul ned i Lerklumpen 

og former dernæst Overdelen af Karret, idet hun fører den højre Haand ned i Hullet og med den 

trykker Lerets Sider imod den venstre Haand, som samtidigt drejer Lerklumpen paa det vaade og 

glatte Brædt. Ører og Hanke paasættes ved at trykke afpassede bløde Lerstykker fast paa de Steder, 

hvor de skulle anbringes. Derefter formes Karrets nederste Del ved Tryk indvendigfra med glatte 

Stene; Ujævnheder udvendig og indvendig afskrabes med en Kniv eller en flad Pind; Karret over

stryges me~ en tynd Blanding af Mergel og Vand, tørres lidt og bliver saa udvendig glittet ved, at 

en glat Sten trykkes imod det, medens det samtidigt drejes rundt; det bliver derved skinnende blankt. 

Naar Karrene saaledes ere dannede, tørres de i nogle Dage over en svag Ild og opstilles dernæst paa 

flad Mark tæt ved hverandre omgivne og clækkede med Lyngtørv; Tørvene antændes, og· i Løbet af 



2 til i:l Timer e1·c Karrene hrændlc og fn:~rc1ige. For at opnaa den ved JydepoUerne allrnaede sorle 

Farve 111aa man slaclig under Bnemlingen holde Karrene dækkede med 'l\H'v eller Aske, saa al rle 

lom uclsrclles for Gl0<1eild og ikke for klar Lueild; ellers brændes de røde. En Pottekone kan i 

Løhcl af en Sommer forfærdige to til tre Tusinde Potter. 

I clcn ovenfor givne Beskrivelse af Jydepotternes Forfærdigelse er der Intet, som ikke 

ganske kan passe til, hvad de bornholmske Brandpletskar udvise. Spor af Fingre snavelsorn Buler, 

der kunne være trykkede med en rundagtig Sten, findes ofte indeni Karrene, medens den udvendige 

Overflade i Regelen er saa gfat og blank, at den ikke kan være fremkommen uden ved en om

hyggelig Skrabning og paafølgende Glitning med en flad og glat Sten. Kun Bra:ndingcn maa have 

været ledet nog·et anderlerles, for saa vidt man har ønsket at fremstille Kar af rød eller gul Farve. 

Med Hensyn til Karrencs Farve er der nemlig nogen Forskjellighed. De "gTovc Skanr" i 

clc n:;lclste Brandpletter er næsten altid mørkegraa eller sorte ligesom de fleste Kar fra Bro11cealdercr<'11. 

De smaa Kar have derimod strax fra Brandpletternes Begyndelse i l\egelen en lys, graa eller graagtil 

Farve; senere er en gul, rødgul eller rød Farve clen sædvanlige for alle Lerkar, og først henin1orl 

Bramlplctternes Slutning bliver det atter sædvanligt at finde sorte eller mørkegraa Kar. 

Drændingen er i Regelen god, olfo endog fortrinlig, saa at ganske tyrnle Km næsle11 

en~ saa stærke som Træ. Ogsaa her er der imidlertid en Forskjel, idet sletbrændte, løse og bløde 

Ku.r forekomme hyppigt i rle rcldre Bramlpletter, ligesom rle efter Brarnlplctternes Ophør atter blive 

almindelige i <'le senere "amlre Grave". 

Pry<lelser paa Karrene ere nwget almimlelige i de yngre Brandpletter. Undel'!iclcn 

l'orekomme kun et Par nmcltløbende Streger om Karreb Hals, men ofte dannes der rundtløbende 

Borter af Skraaiilreger, tilclels a11bragle i Zigzag, eller al' rndiale Streger eller af saadanne kombinerede~ 

paa mangehaarnle Mnacler merl rundtløtwmle Streger, se nedenstammrle Afbildninger. Ofte er hele 

Karrets Overdel, navnlig paa lk vaseforrnerle Kar, aldeles <lækket ar forskjellige Stregeborter over 

hverandre. Hcnimod Drnndpletternes Slntning blive Zigzaghorterne noget sjældnere, og den sædvanlige 

Prydelse bliver cla ikknn rumltløbende temmelig clyhe Furer <~ller rumltløhencle fladthvælvecle Ophøj

ninger omkring Karrets Overdel (f. Ex. Fig. '.M~G). Engen af Karrene er i Regelen uden Prydelser; kun 

nncllagelsesvis kan der, navnlig i de yngsle Brandpletter (og i de uhrændte Grave), findes nogle Streger 

nedenfor Udhugningskanten (f. Ex. Fig. z41 ). En seeregen Forsiring findes paa de saakaldte "vertikal-

s t l' ih ede" Kar, nemlig ophøjede og nfnmclelle vet;tikale Striber, omtrent so111 paa en :Yielon, llcr er 

stillet paa Enden; Striberne drckke Karret lige fra Halsen til tæt ovenfor Bunden og ere i Hegele11 

foroven og fomedt:n begrænsede af cl Par nmdtl<abencle Streger; se Fig. 2:'.ll og 226. Prydelse mecl 

paamalecle Farver forckornwer ikke, cjheller nogen egentlig Glasur mecl en paastrøgen og inclbræmlt 

gbsagtig .Masse. Derirnml er Karrenes 0 v c rfl ad e som nys berørt ofte ved omhyggelig Glitning 

gjorl ganske blank og glat. 

Om Hanke og Ører se nerlenfor vecl de enkelte Ai·ter af Kar. F'øclder under Bunden 

af et Kar erc knn funclne een eneste Gang (Kannikegaard E, hvor et tennuelig storl lreøret Kar ltavcle 

lre korte Føclrlet'). Derhos staa nogle bægerfonnede S1uaakar enlen paa en massiv Cylinder af Ler 

eller paa et som en omvcmll Skaal dannet Fodstykke (Fig. 225-228). Alle øvrige Lerkar hvile 

simpelthen paa deres Bund. 

J\Iecl He11syn til Form og Størrelse bave:-o der forskjellige Arter. De hyppig:;tc af alle 

ere S nrn ak an c n e, og cle' ere tillige cle, hvor Fmmerne ere mest afvcxlencle. Størrelsen varierer 

fra ikkun 3 f4 Tommes Højde og J5 /r. Tommes Brede (cm. 2 X 5) indtil hcnimod 4, Tommers Højde 

og 41
/2 Tomnws Brede (l'.m. 10,!i X Ul). De flesLe have sædvanlig Potteform med en vid Bug, en 

smallere :\Tnncling og l~t1 eud111t ,;wallen• Buml (Fig. 2B--21 !J). Udbugni11gen har ofte en skarp Kai1t, 

1 
" 
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Fig. 214. Fig. 215. Fig. 216. Fig.217. Fig. 218. 

Fig. ;220. Fig. 221. 

Fig. 2Hl. Fig. 2~3. 

Fig·. 224. Fig. 225. Fig. 226. Fig. 227. Fig. 228. 

Fig. 229. Fig. 230. Fig. 2:~.L. Fig. :2:~1Z. Fig. ~:33. 

Fig. 234. Fig. 235. Fig. 236. 

Fig. 214-236. Smaa Lerkar. 

(Fig. 235 er '/•, Fig. 234 og 236 i 1/2, alle de øvrige 1/• Størrelse). 



IOti Olrls;q;e1· i H1"mrlplclle1'. Lerka1" 

men ligcsaa olle og isa:r i clc ældre Brandpletter cre Smanbn·cm• nmclhuged<,. l\Inmlingsrarnku L'l' 

næsten altid udadbøjet; en eneste Gm:g er der hernærket en Bille i Ha11<1L·n til L\nhri11gd:;e al' 

et Laag; umltagclsesvi,; er der emlviclt:rc forekommet Km sorn en noget fladtrykt Kngle alclclcs rn1c11 

Hals og rnlcn Udbøjning ved :Mundingen (Fig. 220). De allel'fleste Smaaka1· <'n: bankdøse; er der 

en Hank, gaar de11 fra .i\Iumlingcns udm1højecle Hand lil Udhugningen, og for clet :i\fo,;te er den ~ln·rkl 

udstaaemle (Fig. Sl:l2, ::rn3 og 23G). Undtagelsesvis kan <ler findes tre enkelte eller dobbelte Knopper 

Fig. 3237. Fig. 2~8. Fig. :2:-J~I. 

Fiv. ::HO. Fig·. ::Hl. Fig. :,W-2. 

Fig. ::2:17~-:Hii Midr1ebtore Hankebr. (Alle i 1
/, filnncbc). 

(Fig. 21H) eller endog lr<: srnaa Ører langs Udhngningskanten eller en Krans af Knopper eller s1ww 

Øn:r langs denne; men Sa:tcbn1 c'r meget sjrcldent. Stregeprydelserne L:rc <1e sccclvanlige Conm 

nævnte. En halv Snes Gange er rlcr fondet "vertikalslrihede" Smaakar (se foran), alle rnnclbngecle 

og næsten alle hankeløse. Andre Smaakar ere "kopformerle" med smal Bund, vid Bug og lige 

saa vi<1 d1cr viclere Aahning foroven (F'ig. 225 og 228). Et saaclant K:J,r l'ra Hi111melsl1øj 15 er vc<1 

Skillevægge c1e1L i fre Hum (Fig. 235). Undcrtic1cn ]rnYc <le kopl'mrnede Kar c•n For\ og faa dcrvecl 

Form som et B1eger elkr en Pokal (Fig. 2'2G og 227). Af (1enne Skikkclc:e hav<:s d mcgd ::;nmkt 

l 
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Kar, 4 Tommer højt og 4,1/4 Tamme bredt (cm. 10,s X 11,s), med ophøjede vertikale Striber (Fig. 226), 

og af flere lignende er der fulM.et Stykker. Paa ældre Gravpladser forekomme af og til "skaal

formede" Kar med bred Bund og lige saa bred Munding (Fig·. 224); de ere imidlertid temmelig 

sjældne. Hyppigere ere cylindriske eller omvendt-kegleformede Smaakar ("Krukker"; Fig. 229-231 ). 
De ere i Regelen hankeløse og uden Prydelser, undertiden mærkelig raat gjorte, endog i Grave, som 

forøvrigt have indeholdt smukke Kar. Nogle have næppe en Kubiktommes (18 Kubikcm.) Rumfang 

og se ud, som om en aldeles uøvet Haand havde fqrmet dem af en raa Lerklump, og som om 

Hulningen blot var dannet ved et Tryk med en Tommelfinger; de ere derhos kun halvbrændte og 

lade sig med Lethed skrabe med en Negl Endelig haves et lille Kar med rektangulær Bund og 

lodrette, gfatte Sider fra Stenshøj 10. 

Medens Smaakarrene ere saa overmaade forskjellige indbyrdes, gjælder der langt fastere 

Regler med Hensyn til de større Kar, idet disse paa ganske enkelte Undtagelser nær ville være enten 

middelstore Hankekar eller store flerørede Kar eller høje Vaser med eller uden Hank. 

Fig. 246. 1 /4. Stort treørel Kar. 

De middelstore Hankepotter (Fig. 237-245) ere i Brandpletterne alle næsten lige 

store og ensdannede. Højden er stadig 4 til 43/4 Tamme (cm. 10,5 til 12,s) og Breden 5 til 6 Tommer 

(cm. Hl til 16) paa det bredeste Sted ved Udbugningskanten. Mundingen er vid og udadbøjet; 

nedenfor en kort Hals under Mundingen udvider Karret sig stærkt og bøjer derpaa næsten altid 

med en skarp Kant nedad og indad; Bunden er forholdsvis smal. De have i Brandpletterne altid 

en Hank, som er temmelig lille og gaar fra Mundingens Hand ned til Udbugningens Kant. Ovenfor 

Udbugningskanten ere de meget ofte prydede med smukke Stregeborter. Derimod er det meget 

sjældent, at der ogsaa findes Prydelser paa Bugen (Fig. 241 ). En enkelt Gang er der fundet Stykker 

af et Hankekar, hvis Bug var nikantet og prydet med Riller langs Kanterne, medens Overdelen havde 

smukke Stregeborter (Fig. 244). Det trehankede Kar Fig. 245 hidrører fra en ubrændt Grav (Kannike

gaard 177). 

Store flerøre de Kar (Fig. 246-249). Naar de potteformede Kar i Brandpletterne ere 

--større end foranført, ville de i Regelen være betydeligt større. Der synes imidlertid at kunne skjelnes 

imellem to Klasser. Nogle have en Højde af G til 8 Tommer med en Brede af 7 til 9 Tommer 
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Fig. '247. 1 /,. ::ilol"l tn•ornt Kar. 

Fig. '248. 1
/•. Stort femøret Kar. 



Oldsager i Brandpletter. Lerkar. 109 

(cm. 1G X 18 til 21 X 23,5; "temmelig store Kar"), men de fleste ere fra 10 indtil 16 Tommer 

høje og fra 12 til 20 Tommer brede (cm. 215 X :i1 til 42 X 52; "meget store Kar"). formen 

er ens for begge Klasser og ~trent den samme som for de middelstore Kar, kun at Overdelen plejer 

at være forholdsvis noget højere. De have i Brandpletterne altid flere srnaa Ører anbragte tæt over 

Udbugningskanten, i de allerfleste Tilfælde tre, kun sjældent fem. Det Fig. 249 afbildede meget store 

Kar har ti Ører, fordelte i to Rækker, men dette Fund er hidtil enestaaende. Ørerne ere srnaa og 

svage og kunne ikke have været benyttede til at løfte eller ophænge Karrene; de have altsaa kun 

været anbragte som Prydelse. Undertiden ere Ørerne paa de "temmelig store" Kar slet ikke gjennem

borede og allsaa kun at anse som Knopper. Forøvrigt er Karrenes Overdel ordentligvis prydet med 

Fig. 2MJ. 1/4. Stort tiøret Kar. 

flere Sæt Stregeborter eller (mod Slutningen af Brandpletstiden) i alt Fald med rundtløbende Furer, 

og jævnlig findes imellem Stregeborterne en ophøjet rundtløbende Stribe prydet med Skraastreger. I 

Tillæg VI vil der under Grødeby D 2 til 8 findes nærmere Beskrivelser af de der fundne mange store 

Kar, og lignende ville findes under Kannikegaard 228, 243, 2;)8, 264, 268, 287, 294, 296, 316, 317, 

326, 327 etc. etc. 

Fremdeles forekomme i de yngre Brandpletter vaseformede Kar. Det er høje, smukke 

Kar med smal Bund, skarp Udbugningskant, der i Regelen sidder nedenfor Midten af Karrets Højde, 

- og derover en snævrere Overdel med en smal Munding omgiven af en svagt udfaldende Rand. De 

ere næsten altid fortrinligt forarbejdede, meget tynde i Siderne og paa hele Overdelen bedækkede 



110 U!flsagcr i Br:mclplette1'. Lerkar. 

med mangfoldige Borter nf Skraastreger. Desværre have de næsten alle været saalcclcs knuste, nl 

de ikke have kunnet sættes sammen, og af de her afbilclerle Exemplarer giver kun Fig. 251 en 

Forestilling om, hvor smukke de kunne være. Højrlen er fi til 9 Tommer (cm. 1G til 2::l,1) og Breclc11 

omtrent clen samme eller lidt mindre end Højden. Undertiden erc de hankeløse ("flaskcformerle Kn1"'), 

men <le fleste, navnlig henimorl Brandpklternes Slutning, ere forsynede med en lang svær merl 

parallele Læng<leslriber prydet Hank, der gaar [ra Mundingen til Udbugningskanten ("Hankekarnlcr"). 

Tre Gano·e (Kannikccrnar<l 141· Pileuaard 7 on- Slarnrd11·ero- 48) er <ter furnfol. Sl".'kker :if 
t'l b . ' b tJ ' b ·' 

KmHlro1·, lrrnr Hanken hm været gjcnncrnlJorct pan langs rne<l Pn Slllal Hcrnle, ril~r lmr a<ilmPl sig 

Fig. 250. Fig. 251. 
Fig. 252. 

tf 

Fig. 253. Fig. 255. Fig. 204. 

Fig. 2.'10-204. Vascformede Kar: alle i 1/• ~tørrelse. Fig. 2:-)r>. K:mdc merl hul Hank; 1/2 Str1rrclsc. 

incbd i Karrets Bug (se Fig. 255 fra Kannikegaard 144:), som om de havde været bestemte til 

at hekk noget Flydende ud fra en klumpet eller blandet Masse'. 

Af et smukt ,,bojanformet" Kar med smal udadbøjet Munding og kugleformet Bug 

haves kun et Brudstykke. Det synes at have været 6 til 8 Tommer (cm. 1G til 21) højt. Nedenfor 

den korte Hals var der en bred Prydelse af Zigzagstreger og derimellem indtrykkede Cirkler og 

Prikker (Kannikegaard B). 

Om de grove Lerkar, der saa hyppigt, men altid kun i spredte Skaar, forekomme i <le 

ældre Brand.pletter, se foran Side 102 samt Fig'. 2l:i. 
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Antallet af Kar i samme Grav er meget forskjelligt. Medens der i de ældre Brandpletter 

sjældent findes mere end et enkelt lille Kar (se foran Side 102), uddanner der sig i Brandpletternes 

tredie Afdeling· en bestemt Sædvane, hvorefter der i en fuldt udstyret Grav skal findes et stort 

flerøret Kar, en Kande eller Flaske, et middelstort Hanke kar og et lille Kar, i Regelen kun eet Kar 

af hver Sort,· men jævnlig dog fler"t' ensdannede, uden at noget af de øvrige Kar derved fortrænges. 

I mangfoldige Tilfælde ere Lerskaarene i Brandpletter ikke blevnc saaledes sorterede, at Art og 

Antal af de enkelte Kar er bleven konstateret, men der haves alligevel ikke mindre end 42 Brand

pletter af tredie Afdeling·, hvor det hele System af fire Sorter Kar er bleven optegnet. 2 Gange er der 

i saadanne Grave fundet to store Kar, 3 Gange to middelstore Kar, 13 Gange to Smaakar og 3 Gange 

tre Smaakar. Desuden er der 28 Gange i Brandpletter fundet to af de større Arter Kar sammen 

med et eller flere Smaakar, og 4 Gange ere alle tre større Kar fundne sammen uden noget lille Kar. 

Det største Antal Kar, der vides at være fundet i samme Brandplet, er sex (Grødeby D 3 med to 

store og to middelstore Kar, en Kande og et lille Kar, Grødeby E 24 med et stort Kar, en Kande, 

to middelstore Kar og to Smaakar, samt Kannikegaard 296, Baunegaard 8 og Slamrebjerg 64 hver 

med et stort Kar, en Kande, et middelstort Kar og tre Smaakar). Findes der flere Smaakar i samme 

Grav, er det ene i Regelen et Hankekar; findes der kun eet lille Kar, plejer det at være hankeløst. 

Undertiden er det lille Kar et Bæger (Kannikegaard 248 og 317). Det fornævnte System af fire 

Sorter Kar findes uden Forskjel baade i Mands- og i Kvindegrave. Indeholder Graven tillige Broncckar 

eller Glaskar bliver Systemet af de fire Lerkar ikke forandret derved (Kannikegaard 243 og 258, 

Ægg·ebjerg 12 og Slamrebjerg 46, hvor det hele System er tilstede, jfr. Kannikegaard 144, 316 og 

317 samt Slamrebjerg 40 og 48, hvor mindst tre Sorter Lerkar ere forefundne). 

Til hv.ilken Brug disse mangfoldige Lerkar ere blevne forfærdigede, er ikke let at angive. 

At de ikke ere gjorte til deri at gjemme de Afdødes Ben, er klart nok, naar henses til, at Benene i 

Virkeligheden ikke ere nedlagte i dem. De fleste have vistnok været Kar til husligt Brug, og Smaa

karrene have vel især været Drikkekar; Bægeret Fig. 226 kan navnlig næppe være gjort til noget 

andet Brug, og de i adskillige Grave forekomne Rester af Drikkehorn vise ogsaa hen til, at netop 

Drikkekar. plejede at nedlægges i Gravene. Nogle af Smaakarrene (f. Ex. Kanegaard A 65 og C 5, 

Kannikegaard 80 etc.) ere imidlertid saa ubetydelige, at de ikke synes at have været skikkede til 

noget praktisk Brug overhovedet, og hvis de ikke kunne tænkes at have tjent som Leg·etøj for Børn, 

maa de vel antages at være forfærdig·ede alene i symbolsk Øjemed til Brug ved Ligfærden. -

Hvorfor Lerkarrene ere komne med i Gravene, er et andet Spørgsmaal. De kunne ikke have været. 

benyttede til at h@sætte Spisevarer til den Afdøde i Graven; thi i saa Fald vilde man ikke finde 

dem liggende paa Siden eller helt omvendte, og ejheller vilde man saa finde halve Kar eller endog 

kun enkelte spredte Brudstykker. De Forhold, hvorunder de fleste Lerkar findes, vise hen til, at de 

have været med paa Ligbaalet, og at de, efterat Baalet var udbrændt, ere blevne fejede sammen 

med de øvrige Rester af Kul, Ben, Aske o. s. v. og med disse uden videre Orden fyldte i Gravhullet. 

Muligt er det, at de paa Baalet kunne have indeholdt Offergaver, men rimeligere er det vel for de 

fleste Kars Vedkommende, at de simpelthen have hørt til den Afdødes Brugsgjenstande som Drikkekar, 

Madkar eller Forraadskar og derfor ere blevne medgivne paa Baalet ligesom Sværd, Smykker, 

Knive og andre Ting til personlig Benyttelse, som man kunde antages at ville have Brug for og·saa 

i det kommende Liv. 

Oversigt over de i Brandpletterne fundne Oldsager. 

Ved Brandpletstidens Begyndelse hersker den samme Fattigdom i Gravgodset, som var 

saa gjennemgaaenrle i Røserne saavelsom paa Broncealderens Urnegravpladser. De fleste Brandpletter 
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ere, afset fra Skaarene af d søndersbget gTovt Lerkar, ganske tomme for Gravgods, og hvad der 

findes, er i alt Fald næsten ikke Andet end, hvad der havde været brugt til at sammenholde den 

Afdørks Klreder ved Ligfærden, navnlig en Beltehage, et Par simple .Ternfibulaer eller et Par Naalc. 

Der kan selvfølgelig ikke være Tvivl om, at man den Gang hnr f;jet ogsaa andre Metalsager; 

Mændene maa have havt Vaaben, og Kvinderne have næppe savnet Nøgler, lig·esom ogsaa Knive 

maa have været i de Flestes Eje; naar disse Sager ikke cre blcvne nedlagte i Gravene, kan cld 

altsaa ikke have været, fordi de g·anske manglede, men fordi det ikke var Skik og Sædvane at 

nedlægge dem i Gravene. Det synes imidlertid dog, som om Befolkningen ved· den Tid virkelig kn· 

været fattig. Naar der i Kvindegrave kun er nedlagt en Beltehagc• og et Par simple .Ternfibulaer, er 

det vel tænkeligt, at de kostbarere Smykker kunde være tilbageholdte; men da der paa den anden 

Side saa jævnlig forekommer Fibulaer med store kunstigt forarbejdede Bronceperler, faar man dog 

Indtrykket af, at de afdøde Kvinder ere blevne begravede med deres bedste Prydel,;er; og naar 

rlisse ikke have naaet videre, ligger den Formodning nær, at Grunclen dertil simpelthen har været, 

at man den Gang ikke ejede rigere og finere Smykker. 

Foruden Beltehager, .Ternfibulaer og krummede Naale samt grove Potteskaar (~l' der paa 

den første Afdelings Gravpladser ikkun fumlet nogle halvrunde eller halvmaam{ormcde Knive, nogle 

Niptænger, Spindeskiver af Ben, Sten eller brændt Ler, adskillige snrna upryrleck og slctbnendte 

Lerkar samt enkelte Gange ogsaa et lige saa tarveligt middelstort Kar. 
Samtidigt med at Bronc@fibulaerne begynde at visr; sig, altsaa ved den anden Afdelings 

Begymlelse, l'remtræde ogsaa Vaabengrave, og ved samme Tid, medens endnu mange af dr: omliggende 

Grave indeholde Belteltager og gamle Jernfibulaer, træffer man allerede Gulrlperler af knoppet Arbejde 

samt enkelte Hængeclopper af Broncc. Halvrunde og halvmaaneformede Knive, Niptænger og 

Spindeskiver vedblive at forekomme jævnligt, og spidse Knive blive temmelig hyppige. Endvidere 

viser der sig Glasperler, navnlig hlaa eller imlvendig forgyldte. Derhos tiltager Antallet af snyia 

Lerkar, men de vedblive at være uprydede og i det Hele forarbejdede med ringe Omhu. Støl'l'c 

Lerkar mangle fremdeles med Undtagelse• af nogle enkelte temmelig raa middelstore Hankckar. De 

grove Potteskaar vedblive fremdeles at være hyppige. 

Omtrent ved den Tid, da de for den første Afdeling karakteristiske Oldsager, Beltehagerne 

og de gamle Jernfibulaer, ganske forsvinde, kan der atter spores en fremskridende Udvikling. Grav

godset bliver i det Hele rigere. Antallet af Vaabengravt tiltager stærkt, og i hver af dem er der 

i Regelen nedlagt et helt Sæt Vaaben. Broncefibulaerne af Typerne B og C forekomme i stor 

Mangfoldighed; ligeledes blive Hængedopper og Gnldperler hyppigere; Guldberlokker vise sig enkdtvis. 

Tilligemed Glasperlerne fremtræde enkelte Perler af Pletmosaik. Nøgler forekomme ofte i Kvindegravene 

og· af og til og·saa Saxe. Den mærkeligste Udvikling foregaar imidlertid med Lerkarrene; medens de 

grove Potteskaar endelig forsvinde, viser der sig enkelte vaseformede Kar og store flerørede Kar 

tilligemed en Mangfoldighed af Smaakar og midclelstme Kar. Fabrikationen naar derhos en tidligere 

ukjendt Fuldkommenhed saavel i Henseende til Masse, Formning og Brænding som navnlig i Hen

seende til Prydelser med smukke Stregeborter. 

I tredie Afdeling· gjenfinrles alle Oldsageme fra anden Afdeling, mel! fornden de karakteristiske 

Fibulaer af Typerne D til K fremtræde tillige andre nye Gjenstande, navnlig Drikkehornsbeslag, 

Broncebaand med perleprydet Forlængelse, store Haarnaale af Bronce, Bronceknive og Rernspænder 

med Plade bagved Bøjlen. Broncekar, som tidligere fmekom yderst sjældent, blive nu hyppige, og 

tillige viser der sig Glaskar. Lerkarrene optræcle i største Mangfoldighed; der er enclog· i Hegelen 

Skaar af fire forskjellige Sorter Kar tilstede i Graven, undertiden endog i flere Exemplarer. Karrene 
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ere rigt udstyrede med Stregeprydelser, i Begyndelsen mest med Borter af Skraast.reger, senere næsten 

udelukkende med rundtløbende Striber eller Furer om Overdelen. 

Paa nedenstaaende Oversigt har jeg forsøgt at fremstille, i hvilket Antal de vigtigste 

Oldsager ere forekomne i Brandpletternes forskjellige Afdelinger. Da det imidlertid ikke er muligt 

altid med Sikkerhed at kjende, til hvilken Afdeling en enkelt bestemt Brandplet henhører, medens 

det er langt lettere at skjønne, til hvilken Afdeling det overvejende Flertal af Grave paa en hel 

Brandpletsplads eller et besten:ij, Terræn af samme bør henregnes, har jeg ikke kunnet foretage 

Klassifikationen anderledes end efter Brandpletspladser (eller Dele deraf) og ikke efter de enkelte 

Brandpletter. Det maa da haves i Erindring, at der paa en Brandpletsplads, der forøvrigt henhører 

til en vis Afdeling, let kan findes og vel i Regelen endog vil findes en eller anden Grav, som 

henhører enten til den nærmest foregaaende eller til den nærmest efterfølgende Afdeling. 

Med dette Forbehold henregner jeg nu paa nedenstaaende Oversigt til 

ældre Bran dpletsp lads er (første Afdeling): 

Kanegaard, Muleby, Duebjerg, Lyrs Skov, Lyrsby, Mandhøj, Klippegaard, Sortegaard, 

Albertshald, Store Haldegaard og Aakirkeby Klint; 

til Overgangen imellem første og anden Afdeling med ældre og yngre Brandpletter blandede: 

Markehøj, Himmelshøj, Terrænet A ved Kannikegaard samt Rispebjerg; 

til yngre Brandpletspladser (anden Afdeling): 

Pyt.hus, Vallegaard, Dillehøj, 24de S. G. i Klemensker, Hasle, Pilegaards østlige Bakke, 

Kannikegaard B, C og D samt Slusegaard; 

til yngste Brandpletspladser (tredie Afdeling): 

Pilegaards sydlige Bakke, Kannikegaard H, I, K og E, Slamrebjerg og Baunegaarcl. 

Som Pladser, hvor Brandpletter fra helt fors kj e Il i g e Ti cl er ere blandede, maa anses: 

Stenshøj, Kurebakken, Æggebjerg og Grødeby, og hertil maa saa endelig føjes hele 

Rækken af ikke tilstrækkelig undersøgte eller ubetydelige Pladser. (Dovr Aas 

og Ørnekullerne ere ikke medregnede). 

Brandpletspladscr 

Omtrentligt Anfal af undersøgte Brandpletter ............................. . 

Omtrentligt Antal af Do" hnll'i der er fumlet amlre Oldsager cm! Lerkar .. . 

Vaahengra 1·e •................•........................ · ................. . 

Enæggede Sværd ....................................................... . 

T1·eæggede Sværd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. 

Daggerter. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 

Spydspidser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. , .. . 

Skjoldbuler af sædvanlig Form sum Fig. 80 ............ , ................ . 
Do. tragtformede ................................ , . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Do. lave med høj Tap ................................................. . 

Sporer (Antal af Fund) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ................. . 

1
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Bra n ll 1ilets Il la cl ser 
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Knapper ctf Bronce . . . . ....•.......•. , . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . . • . . . . • . • . . . . . 3 

Hægter af Do ..•..•....••.......•....•........••..•..•.................. 

Saxe .....•.....••.. , ...•.........•......... , ............•.............. 

Synaale ............................................................... . 

Niptænge1· ............................................................. . 

Redekamme •............................................•....•......... 

Spindeskiver af Ben (Bcnbrikke1·). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 

Do. af Sten, Ler eller Broncc ...................•................ 

Nøgler .....................••............................••.•........•.. 

Drikkehornsbeslag ...............................•..•.•.................. 

Jernkar ...•............................................................ 

Broncckar (Antal af Fund) ............................... : .............. . 

Glaslrnr ................................................................ . 
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I foranstaaende Oversigt ere Lerkarrene ikke medtagne. Der foreligger vel et betydeligt 

Materiale til Bedømmelse af deres Hyppighed paa Gravpladseme af de for:skjellige Afdelinger, men 

ved altfor mange Grave, navnlig dem, der bleve optagne i de to første Aar af mine Undersøgelser, 

eller som senere ere optagne uden min personlige Nærværelse, indskrænke Oplysningerne sig ikkun 

til "mange Skaar af flere Lerkar", saa at en Angivelse af Talforholdet imellem de forskjellige Arter 
af Kar vilde blive meget mangelfuld. 

1
) Slamrehjcl'g· l45, rimelig-vi~ hornrnle til et lilgneucende Te1T;t:n llll'<i gamle Urnn:. 

l 

\ 



Brandpletterne. Slutning. 115 

Nogle Slu tningsbemærkninger. 

Igjennem den største Del af den ældre Jernalder have Brandpletterne næsten været den 

eneste paa Bornholm benyttede Begravelsesmaade. De synes ikke at naa tilbage til Broncealderen; 

thi der er aldrig funde!J':jendelige Broncealderssager i dem. Derimod maa de være fremkomne paa 

det Nærmeste samtidigt med Jernets første Indførelse; hvad der er fundet af Jern i Grave af ældre 

Former er kun saare Lidet. Nogle benfyldte Urner efter Broncealderens Gravskik og en eneste Gravkasse 

have ganske vist undtagelsesvis indeholdt Jern, men det hører dog til Sjældenhederne. Røserne have 

strakt sig noget længere ned og maa være blevne fortsatte endnu en Stund, medens Brandpletterne 

ellers allerede vare blevne den sædvanlige Form for Begravelser, men de yngste i Røserne indeholdte 

Oldsager vise dog kun Samtidighed med de allerældste Brandpletter. Efter Røsernes Ophør afbrydes 

Brandpletternes Ensformighed igjennem et meget langt Tidsrum kun en sjælden Gang ved en ubrændt 

Grav. Først ved den Tid, da den tredie Afdelings Oldsager vise sig, blive de ubrændte Grave 

hyppigere, og tillige begynde nogle andre tildels hidtil ikke tilstrækkelig forklarede Gravformer .• 

Saaledes vedbliver det ned igjennem Brandpletternes,tredie Afdeling, indtil de nye Gravformer tilsidst, 

og som det synes temmelig pludselig, tage Overhaand og Brandpletterne ophøre. 

I Brandpletterne gjemmes Resterne af Rige og Fattige, Mænd og Kvinder, Gamle og Børn 

Side om Side med hverandre uden nogen Forskjel, og navnlig have de velhavende Personer i hine 

Tider i Regelen ikke foretrukket nogen anden Begravelsesmaade; thi de Grave fra det paagjældende 

Tidsrum (indtil langt hen i den tredie Afdeling), som undtagelsesvis ere fundne i lange Stenkister 

eller forøvrigt udenfor Brandpletter, ere i Regelen ingenlunde udstyrede med rigere Gravgods, end 

hvad der jævnlig findes i Brandpletterne. Snarere kunde man tænke sig, at den ringeste Del af 

Befolkningen, saasom Trælle, Tyende eller Smaabørn, kunde være blevne begravet paa en anden og 

simplere Maade, navnlig uden Ligbrænding; men den utallige Mangfoldighed af Brandpletter paa 

Bornholm viser i det Mindste stærkt hen til, at ogsaa Befolkningens laveste og bredeste Lag have 

bidraget til at fylde de store Brandpletspladser. 

Med Hensyn til Brandpletternes Oprindelse kan der næppe være nogen Tvivl om, at de 

kun ere en Udvikling og Modifikation af den i Broncealderen benyttede Begravelse i benfyldt Lerkar; 

Overgangen kan tydelig paavises igjennem de benfyldte Lerkar, som foruden de brændte Ben tillige 

indeholde Ligbaalets øvrige Rester, og hvor en Klump sort Muld af og til omgiver hele Karret. 

Efter at det var ,blevet Skik at nedgrave Mere af Levningerne fra Ligbaalet, end der kunde rummes 

i Karret, har man i Stedet for at lade dette henstaa inden i Muldklumpen foretrukket at sønderslaa 

det og at lade dets Stykker ligge spredte i den sorte Muld, saaledes som der ogsaa i Virkeligheden 

i de ældre Brandpletter saa overmaade hyppig findes Stykker af et grovt Lerkar omspredte i Mulden. 

Udviklingen er aldeles parallel (og rimeligvis samtidig) med den, som foregik i Røserne, hvor der 

ved Overgangen til Jernalderen i Stedet for et benfyldt Lerkar viser sig et sort Muldlag blandet 

med de brændte Ben og med Stykkerne af et ituslaaet grovt Kar. Det er imidlertid rimeligt nok, 

at hele denne Udvikling, ligesom overhovedet de allerfleste Forandringer i Skikke og Moder paa 

Bornholm, kan være ledet ved Paavirkning af Exempler sydfra. I hele Nordtyskland lige fra Hannover 

til Østpreussen er der i de senere Aar hist og her bleven opdaget Brandpletter, dels med Beltehager 

og Tene-Fibulaer, svarende til de bornholmske Brandpletters første Afdeling, dels med Fibulaer af 

Typerne B, C og E, altsaa svarende til anden Afdeling og tildels tredie Afdeling paa Bornholm (se i 

deL Hele Dr. Undsets Skrift om Jernalderens Begyndelse i Nordeuropa Side 82-83, 125--128, 140, 

178, 210, 220, 249-50 og 298). Hvor imidlertid Brandpletter erc fundne i Nordtysklancl, synes de 
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altid at lmve v:crel leclsagede af UrnebeµTavelser og i Hegeh·11 at han udgjort et ringere Antal cncl 

disse. Den fuldstændige Fortrængelse af Urnegran•11e og den næsten udelukkende Benyttelse af 

Brandpletter synes al være en Ejendommelighed for Bornholm, der hidtil ikke er gjenfunden paa ' 

noget andet Sted 1). 

Af de i Brandpletterne forekommende Olclsage1· kunne nogle føre." tilbage til Fmbille<1~' 

fra den hjemlige Brnnceahler. Dette gjælLfor f. Ex. om nogle af de krumme?de Naale, om Spiralerne 

paa nogle BC?ltehagcr, om de hahnmde og halvmaaneforrnede Knive og om det knoppede Arbcjclc 

paa Guldperlerne. De allerfleste Former maa imicllertid antages i Tidernes Løb at være hlev11c 

indførte sydfra. Det e1· allen:de ovenfor angivet, at Fibulaerne nwd tilbagebøjet Spids 11idrøre fra 

den keltiske Ti~11e-Kullur, og til samme Kilde maa ogsaa Beltehagerne føres tilbage. Med Fibulaerne 

af Type B og C, allsaa ved Begyndelsen af Brandpiettm·ncs amlen Al'deling·, indtræder dc'mæst en 

Paavirk11ing al' r0111c•rske eller rettere prnvinsiel-rnmerske Moder, saaledes som disse havde udviklet 

sig i de nord fm Alperne liggende Dele af Homeniget; og denne Prutvirkning vedvarer derefter 

udover Brandpletternes Ophør. Den r;r navnlig kjcrnlelig i Fibulaernes Former samt i Benyttelsen 

" af Kar af Brorn:e og Was. l\fangfoldige Brngsgjenstancle, saasom Hængeclopper, Drikkehornsbeslag, 

Brnneebaanclc1w til Haarpryclelse etc., ligesom ... ogsaa Fonnerm• for Sværd og andre Vaaben maa 

imidlertid anses for al være <~en romerske Kultur uvedkommend<', idet de ikke vides at have været 

benyttede indenfor Homerrigets Grænser; og det Samme gjælder ligeledes om aile de yngre Udviklinger 

af Fibulaerne. Rimeligvis have alle disse Sager haYt deres Forbilleder hos keltiske eller ~ermaniske 
Folk i Syd- og Mellemtyskland. 

Et andet Spørgsmaal er det, om de Gjcnstande, hvis Forbilleder saaledes maa søges 

andetsteds, ere blevne indl'ørte færdige fra Udlandet, eller om de ere blevne forarbejdede af bornholmske 

Haandværkere efter de fremmede .Mønstre. Adskilligt er ga11skc sikkert indført fra Udlandet. ~aledes 

synes Guldberlokkerne med deres fortrinlige Arbejde i fleLLet og paaloddet Guldtraad og deres hele 

elegante Form og Udstyring at maatte hidrore fra en gammel Kunstinduslrii' udlærte Haandværkere, 

altsaa fra rnrnerske Værksteder paa denne eller hin Side af Alperne. Det Samme maa vistnok gjælde 

om adskillige af Guldperlcnw 111ed paaloddecle Gukltraacle eller Guldkorn. Brnncekarrern: maa ogsaa 

være indførte en len fra virkelige romerske Værksleder ligesom clc Broneekar, der ere fundne andet

steds i Danmark med indslaaede romerske Fabrikstempler, eller clog fra keltiske eller sydgermanske 

Haandværkere, solll havde lært Kunsten af nornerne. Ligeledes vil man uden Betænkelighed kunne 

anse Glaskarrene og rle mange Glasperler som Produkter af rnrnerske Haandværkere eller deres 

Lærlinge. Ogsaa mangr· af de fine og kunstige Fibulaer maa være indførte Varer. Derimod vil det 

vel næppe have kunnet overstige rlcn indenlandske Industris Kræfter at forarbejde de sædvanlige 

Fibulaer og andre simplr~1·e Smykkegjenstande eller at smede Krigernes sædvanlige Udstyring med 

Vaaben og Sporer. lJrrnm kan man irnidlertic1 for Tiden lntd viclr: Haandværksreclskaber ere med 

Undtagelse af et Hanunerhoved ikke fundne i Brandpletterne. 

En særlig Art af Brngsgjenstande vil man imidlertid med F'øje kunne hævde som 

Frembringelser af indenlandsk [ndn:;;tri, nemlig Lerkal'l'ene. Jeg har _ikke i Dr. Undsets Bog kunnet 

1 ) Andebted,- i Dm1111;1rk barn Brnmlpleller nu og·><aa hc,tyndt ,11 vbe "ig:. Paa J:lrærnlte Bjerg" i Bromme Sogn 
ved Sorn har jeg fundet nogle faa paa en lille Gnwphills med Grner fra Brnnee;ildcren. Ved Brnholm i Fyn 
saml p;1a adskillige andre Steder i Fyn o:; Jyllnml er de1· fumlet mange Bnimlpletter frn <len æhlrc Jernalder. 
dog" som del. ><yne,;, ;1\tirl hlarnle<le med Urnegrnye o:; ik.ke "om e11elw1·skende Gr;11·:;kik. I Nui·g·c em de fundne 
omkring lkn sydlige Del ;1f K1·i,;liania Fjord. især [1i'l for s:nmne. I S1·c1Tig' !rnye de l1iJlil kun l'ist sig 11:1a et 
l'llec<t<: Stcll i {)c;lcrgiilland (Viltcl'lll'tc< Ak:ul0mien,; M:rn:id><hl:Hl 1NR':1 S. li-il rn.-,). men <10r knn meppe rnc1·p.~ Tvid 
rmt. ;1\ ilt' oµ·":1:1 1~i!le l're11tkorn111e p;1a ;nulre :-ltet1H. 
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finde noget Spor af; at netop lignende Arter og Former af Le~kar have været i Brug i Landene syd 

for Østersøen, og det vilde tilmed ikke være rimeligt, at saa skjøre og vanskeligt transportable Sager 

have været Gjenstand for Indførsel, navnlig ikke i saadanm~ Mængder, som Fundene udvise. Naar 

imidlertid Lerkarrene maa anses som et hjemligt Fabrikat, giver dette en ingenlunde ringe Forestilling 

om den Smag og Sands for smuk Form og pyntelig Ornamentering, som ved den Tid maa have 

været tilstede hos Øens Befolkning. 

Endn~kal kun tilføjes, at Professor Johnstrnp har havt den Godhed at analysere adskillige 

Broncesager fra Brandpletstiden, og er Resultatet deraf blevet følgende: 

1) en Bronceperle paa en Jernfibula fra Kaneg·aard: Kobber og· Tin uden Zink. 

2) en baandformet Fibula fra Hasle: 80 Pct. Kobber, 8 Pct. Tin, 2 Pct. Bly, 8 Pct. Zink, 

2 Pct. Ilt, Kulsyre etc. 

3) en Fibula af Type C fra Kannikegaard H eller I: 76 Pct. Kobber, 4 Pct. Tin, c. 20 Pct. Zink 

(Zinkmængden er ikke ganske sikker). 

4) en Fibula af Type F fra Kannikegaard I: Kobber og Tin uden Zink. 

5) Stykker af et stort Broncekar fra Kannikegaard K: 86 Pct. Kobber, 14 Pct. Tin, Spor af 

Bly men ingen Zink. 

Endvidere har Assistent Petri ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium undersøgt 

følgende Gjenstande: 

6) En Bronceperle paa en Jernfibula fra Mandhøj 118: 8 Pct. Tin, ingen Zink. 

7) Stykker af Broncebeklædningen i Jernkjedelen fra Stenshøj: 10 Pct. Tin, ingen Zink. 

8) Stykker af en bred baandformet Broncefibula fra Kannikegaard H eller I: 3 Pct. Tin, 

1 Pct. Zink. 

9) Stykker af en Broncefibula af Type G med bred Spids fra Kannikegaard I: 3 Pct. Tin, 

ingen Zink. 

Assistent Petri var kun anmodet om at undersøge Stykkernes Indhold af Tin og Zink; 

Kobbermængden er derfor ikke bleven bestemt, ligesaa lidt som Mængden af Ilt, Kulsyre etc. 

-------------

Sde Afsnit. 

UBRÆNDTE GRAVE FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. 

A. Paa Brandpletspladser. 

Af Tillæg VII A vil det erfares, at der paa ikke mindre end 20 Steder paa Bornholm er 

fundet ubrændte Grave i et Antal af i Alt omtrent 140 i umiddelbar Nærhed af Brandpletter, tildels 

midt i1:hellem dem paa de store Gravpladser. Paa nogle af disse Steder erc Brandpletterne ikke saa 
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tilstrn;k keligl u11clcrs0gle, al <krcs Tid kan hestemmes; pna arn1n: Sl<'dcr ha ve de hmh01·L Lil audeJ1 

Afdeling dier Overgangen fra første til anden Afdeling (Markcl10j, Hasle, Dymlaler1, Slusegaanl, <!I 

Kmmikegaard A og C), men de allerfleste ubnendte Grave ere clog fundne i N::erheden af Bramlplctkr 

af tredie Afdeling (Pilegaard, Kannikegaard E til K, Slamrebjerg, Baunegaard, Grødeby D og E, Lille 

Loftsgaard etc.). 

Naar der af de i Tillæg VII A angivne ubrændte Grave udelades de, hvorom tilstrækkelige 

Oplysuinger ikke haves, samt endvidere udskydes de 34 Grave ved Hasle, der have afgivet saa saare 

faa kjendelige Oldsager, bliver der tilbage 1 Grav ved Stenshøj, 1 i Kurebakken, 3 ved Pilegaard i 

Ol sker, 7 ved Dyndalen, 44 ved Kannikegaard, 1 ved Sandeg:rnrd i Bodilsker, 18 paa Slamrehjerg, 

3 ved Baunegaard og 10 ved Grødeby, tilsammen 88. 

Et betydeligt Antal af disse Grave, navnlig· ved Kannikegaard, er indeslutte! i slore 

Stenkister. Omtrent i en halv Alens Dybde støder Spaden imod svære flade Sten, ofte' af en saa 

vrclclig Størrelse, at en enkelt (Kannikegaard 301) maa have vejet over tolv hundrede Pund. For 

del l\Iesle ligger der store Stenplader i Rækker fra Nord til Syd. Under dette Stenlag plejer der al 

ligge et andel, og undertiden viser sig derunder et tredie. Dækket hviler paa kantstaaende Sicleslene , 

Fig-. 256. Profll af en (~ravkioo;te. 

af 3 /4 indtil 1 Alens (<_;m. 47 til G:3) Højde, der i Forbindelse med Endestene af samme Beskaffenhed 

indeslutte et Rum af l\Iandslængde og af 3/4 indtil l1/2 Alens (cm. 47 til ~H) Brede. Rummet under 

Dækstenene er umlerticlen næsten tomt, men for det Meste er det fyldt med nedskyllet Sand. I en 

Dybde af 11/2 til 2 Alen (cm. 0,:1 til 1,s) fra Overfladen træffer man Umlergrundens grove Grus. 

K etop paa Grænsen imellc;m Gruset og det nedskyllede Sand ligger der saa et ganske tyndt, mørk

farvet Lag, undertiden rned Spor af trævlet Sammensætning, og i dette Lag, som tydeligt nok er 

dannet af Levningerne af Liget og dets Gravklæder, findes de ubrændte Ben, som maatte være 

lilbagc, samt Resterne af de Gjcnstandc, som have været medgivne den Døde i Graven. Benene e1·e 

næsten altid meget opløste og ofte ganske bortvaskede af det gjennemsivede Regnvand, saa at kun 

det sorte Lag og Oldsagerne angive Legemets Leje. 

Af saadanne fuldstændige Kister er der fundet noget over 20 ved Kannikegaard, to ved 

Pilegaard og et Par ved Grocleby. Endnu hyppigere findes ufuldstændige Stensætninger. Paa 

Slamrcbjerg, hvor Jordsmonnet er faslere end ved Kannikegaard, findes der under Dækstenene for 

det Meste kun nedskaaret et firkantet Hul af Mandslængde uden Sicle:;tene og EndesLene. Paa andte 

Steclc1·, navnlig ved Kannikegaanl, stam· dPr rlerirnod ofte i Jorclen en Pi.amme af Sidestene og Ende

stene uden nogen Dækning i11ecl flade Overliggere. Umlerticlen mangle ogsaa Sidestenene (Fig. 261 ), 
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saa at Graven kun betegnes ved to Endestene. Undertiden er der Sidesten, medens EndestenenE 

eller dog den ene af dem mangler. Og endelig er Graven ofte kun et i Undel'grunden nedgravet 

Hul uden nogensomhelst Omgivelse med Sten. Graven er da blot kjendelig ved, at .Jorden dersteds 

er løsere end udenfor. Gulvsten eller overhovedet Brolægning af Bunden med nogetsomhelt særligt 

Materiale vides ingensinde at være fonden i de her omhandlede Grave. Hvor Graven mangler Dæksten, 

er den ofte fra Bun~ til tæt under_ Overfladen fyldt med en firkantet Dynge af store runde eller 

kantede Sten. I Baunegaard 11 laa der over halvanden Kubikfavn (lO Kub. M.) svære Stenblokke 

ovenpaa Liglaget, og i den tilstødende Grav Baunegaard 12 var Stendyngen over to Kubikfavne 

(131/ 2 Kub. M.) mægtig. I Grødeby E 34 var Stendyngen rund og ikke synderlig ringere end i de 

nysnævnte Grave. I alle disse tre Tilfælde havde Ligene været nedlagte paa Gravenes Bund uden 

nogen Omgivelse med en Ramme af kantstaaende flade Stene. Nogle faa Gange (Baunegaard 2 og 12 

samt Grødeby D 10) har der umiddelbart ovenpaa Skelettet eller Oldsaglaget været anbragt et Lag 

af seigt Ler i et Par Tommers Tykkelse. 

--------~~--~-------- --
•, 

a. Kniv. 

b. Sølvfibula af Type H. 

c. Sølvfibula med Skive paa 
Spidsen. 

d. Broncefibula af Type F. 

e. Spiral af en Solvfibula. 

f-g. Broncefibulaer af Type F. 

h. Hankelost Lerkar. 

i. Hankepotte. 

k. Stykker af et stort Lerkar. 

a. Broncefibula med Guldpry-
delse. 

b, Sølvfibula af Type F. 

c. Broncefibula af do. (laa under 
Ben massen). 

cl. Broncefilrnla af do. (laa oven· 
paa Benene). 

Jernnaal. 

f. Redekam af Ben eller Hjorte-

tak. 

g. Jernbeslag. 

h. Redekam af Jern. 

I. Lille Lerkar. 

Fig. '257. Grundrids flf Graven Nr. 336 ved Kannikegaflrd. Fig. 2i58. Grundrids af Gravkisten Nr. 3Hl ved Kannikegflard. 

De store dækkede Gravkister have i Regelen slet ikke nogen kjendelig Betegnelse paa eller 

ved .Jordens Oveyflade, og det Samme er maai"ke Tilfælde med de fles~c af de øvrige ubrændte Grave. 

Det er derfor rimeligt, at der endog paa de nøjagtig·st undersøgte Gravpladser har ligget mange saadanne 

Grave, der slet ikke ere blevne opdagede ved Eftergravningerne. Ofte findes der imidlertid paa 

Overfladen eller tæt under Grønsværen enten en firkantet eller aflang Brolægning· over Graven (især 

ved Dyndalen og tildels paa Slamrebjerg ligesom ogsaa ved Hasle; se Grundridset i Tillæg VI B Nr. 7) 

eller en firkantet, rund eller aflang Ring af hovedstore Sten eller midt over Graven en eneste 

firkantet eller aflang flad Sten. 

De ubrændte Grave fra den ældre .Jernalder ere næsten alle anlagte omtrent i Nord og 

Syd, dog ofte med nogen Afvigelse til Nordost eller Nordvest. Kun ved Dyndalen, hvor .Jordsmonnet 

har en stærk Hældning dels mod Øst, dels imod Nordost, ere nogle af Gravene anlagte i Flugt med 

Skraaningen, saaledes at Hovedet er kommet til at ligge i Vest eller endog i Sydvest. Hyppigt 

finder man flere Grave anlagte jævnsides med hinanden med ringe Mellemrum, og af og til findes 
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der endog flere saadanne Rækker, saa at Pladsen er regelmæssig belagt som _µaa en Nutidens 

Kirkegaard (se især Kannikegaard F samt Grundridset over Graxene ved Hasle). I Regelen er det 

nøje iagttaget, at det· ved Anlæggelse af en Grav ikke er beskadiget nogen ældre Begravelse, de.t 

være sig ubrændt Grav eller Brandplet. Kun ved Grødeby E var Fylden i et Par ubrændte- Grave 

(Nr. 80 og 31) stærkt blandet med Klumper af Brandpletsmuld og Skaar af store slrcgepryclede 

Lerkar, idet der ved disses Graves Anlæg var forstyrret tidligere Brandpletter (af tredie Afdeling). 

Fm det Meste ligge de ubrændte Grave langs Udkanterne af Brancl_µletsgrupperne; dog er det i11gen

lunde sjældent ogsaa at træffe· dem midt imellem Brandpletterne. 

:1-b. J,erkar. 

c. Kr~rns af i11dve11di_c: forgyldle 

Glasperler. 

cl. Uroucefibula af Type F. 

e. Klump af l\.losaikperler. 

f. l\Iennesketænder. 

g. Sokfibula af Type H. 

h Broncefibula af Tyµe H. 

i. Solvhalsring rnecl underlagtPcrl1> 

baancl ( nedfalclne). 

k. Stor Klump af Mosaikperler. 

I. Sølvfibula af Type H. 

m. Kniv. 

11. UroncefiLula af Type H. 

NI 
1} 

I 

I . ' 

Fig. 25\J. Grundrids af Graven Grødeby E 34. 

a. Træspanel med BroncelH:~lag. 

b ~\licldelstort Lerkar. 

c. SølvbelagtBroncefibula af Type K 
omgiven af e11 Perlerad. 

d-d. To Broncefibulaer af Type F. 

e. Broncefibula af Type F. 

f. Stor flad Ravperle.

g-g. Overarmben. 

h~h. Lang Perlerad. 

i. Benpibe (Underarm?). 

k. Benstykke. 

I. Fire Hængedopper af Brouce. 

m. Lille Lerkar. 

n. Kniv i Læder.skede. 

o. Langagtig Ravperle. 

p. Broncefutteral med Træpinde. 

q. To store Glasperler. 

Fig. 260. Grundrids af Gravkisten Nr. 187 
verl Kannikegaa1·d. 

I Gravene har den Afdødes Hoved altid med Undtagelse af de nysnævnle Grave ved 

Dyndalen ligget henimod den nordlige Ende. I Regelen har Liget været henlagt udstrakt paa 

Ryggen; kun undtagelsesvis har det ligget paa Siden, saaledes som i Gravkisten Kannikegaard 819 

(Fig. 258), hvor et Skelet fandtes hvilende paa højre Side med bøjede, Arme og Ben. Har den 

Afdøde været nedlagt paa Siden, er det naturligt, at Arme og Ben ere noget bøjede; en saadan 

Sammenbøjning, som jeg jævnlig har set ved Jernalderens Skeletter i Sjælland, saaledes at 

Knæene ere bøjede helt op til Brystet, har jeg derimod aldrig· truffet paa Bornholm, i det Mindste 

ikke ved Skeletter fra den ældre Jernalder. Undertiden er Skelettets Stilling bleven noget forvreden, 

navnlig kan Hovedet være væltet til Siden; men delle skyldes kun Legemets Opløsning eller den 

overliggende Jords Tryk. J Baunegaard 12 laa cler tre Skeletter: ellers findes der aldrig Spor af 

flere end eet. 

' 

l 
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Oldsager. 

de ubrændte Grave findes Oldsagerne langt bedre bevarede end i Brandpletleme. 

Navnlig bære de aldrig Spor af forsætlig Ødelæggelse 1). Endog de store Lerkar staa aldeles hele og 

uskadte, for saa vidt de ikke senere ere blevne knuste ved den overliggende Jords Tryk. 

Af de 88 Grave, som erc Gjenstand for nærværende Betragtninger, have 19 været ganske 

blottede for Oldsager; i 6 er der kun fundet Lerkar. Blandt dem, hvori der er fundet andre Oldsager, 

have 19 ikkun indeholdt Knive, Spænder, Ringe eller andre saadanne Sager, der kunne have tilhørt 

baade Mænd og Kvinder. Endelig have 12 Grave indeholdt Vaaben, og i 32 er der fundet Perler, 

Fibulaer eller andet Kvindegods. 

I Mandsgravene ere Sværd, Spyd og Daggerter i Regelen henlagte lang·s med en Side 

af Graven. Et Sværd fandtes imidlertid (Kannikegaard 197) saaledes, at Fæstet kan have hvilet 

i den Afdødes højre Haand, medens Spidsen strakte sig ud over den venstre Skulder. Den eneste 

\ 
a. l\.fenneskctænder. 

b. Redekam af Horn. 

c. Øxeblad. 

d. Jernspænde. 

1 

e. Kniv. 
~ \ a 

\.h 
: 

: 

/~ 

a. Tveægget Sværd. 

b. Guld·Fingerring. 

c. Skjoldbule. 

d-e. Stykker af Skjoldrand. 

f. Stort Broncespænde. 

g. Livbelte. 

h. To Spydspidser. 

i-k. Lerkar 

Fig. 261. Grundrids af Graven Nr. 322 ved 
Kannikegaard. 

Fig. 262. Grundrids af Graven Nr. 11 ved Baunegaard. 

Skjoldbule, hvis Plads er iagttagen, laa omtrent over Gravens Midte (Fig. 262). Midt i Graven findes 

derhos ofte en Kniv eller et Beltespænde. Resterne af et prægtigt Livbelte fandtes i Baunegaard 11 · 

(E'ig. 262) henlagt ved Gravens Fodende, og en stor Guld-Fingerring· laa i samme Grav paa den venstre 

Haands Plads. Forøvrigt har Indholdet af Oldsager i Mandsgrave for det Meste været ubetydeligt. 

1
) Forsætlig Sønderbrydning af Oldsager synes at være en Skik, som paa det Nøjeste er knyttet til Ligbrænding. 

Stenalderen fandt den ikke Sted; heller ikke findes der Spor deraf i de store Gravkister med ubrændt Lig i 
Broncealderens Gravhøje. Derimod forekommer Sønderbrydning hyppig ved brændte Ben frn Brnncealderen, 
navnlig henimod dennes Slutning, og ligelecles i Brandpletterne. I Gravkisterne fra Brandpletsliden og Tiden kort 
derefter ligge Oldsagerne atter ubeskadigede (maaske dog med Undtagelse af Strandgravene), men i de brændte 
Begravelser, som ved samme Tid og senere forekomme, møder man pa:111y sønderbrudte Slumper (f. Ex. en 
Mellemjernalders Fibula i Kannikegaard :365). I de ubrændte Grave fra Mellemjernalderen og den yngre Jernalder 
ere Oldsagerne paa en eneste Undtagelse nær igjen fundne ubeskadigede. 



I Kvi n cl eg rave n e plejer der at sidde: en Fibnla paa ll\ert N 0glcben; en enkelt Gang 

(Kannikegaard :336; se foran Fig. 257) sad cl er tillige en Fibula paa hver Skulder, saa at der var 

anbragt. fire saadanne Smykker i en Hække. Tillige sidder der ofte en Filmla paa Halsen het unclcr 

Dagen, og den plejer da at være den smukkeste af ctem ::t!le, der overhovedet fin cl es i (;nt \·c11. 

Fremdeles kan der sidde en Fibula midt paa Brystet og undertiden nedenfor den en audeu l<~ihula 

eller en smuk Knap af Rav eller Glasmosaik. Fire Gange har der været anbragt en Sølv-Halsring 

om Ligels Hals og den ene Gang tillige et Perle-Halshaand. Fol'0vrigt ere Perldialshaarnl forckonrnc 

ar og til. dog just ikke meget hyppigt (neppr) mere end G til 8 Gange); derimod er der to Gang(; 

(Kannikegaanl 187 og 325) fundet 

Brystet og ganske omgivet dette. 

rler paa den højre Side af Brystet 

lange Perlebaand, som fra i\"akken have naaet helt ner~ ornkrim.( 

Tre Gange (Kannikcgaard 18:3 og 195 samt Grøcleby E 34·) hm 

været anbragt en stor Dusk eller Sløjfe af pncgtlge Mosaikpcl'!el'. 

[ Grødeby E 34, (se ovenfor Fig. 259) har der endvidere siddet en Krans nf indn:ndig forgyldte 

Perler omkring Panden eller Haaret samt en Fibula og en lille Dusk Mosaikper!er ved Nakkcn 1). 

Dem smukkeste Haarprydelse er dog funden i Graven .) ved Dyndalen, nemlig et af r1e fra.J3rand

pletterne hekjendte Broncebaand (Fig. 172), hvorom nærmere m:denfor. Ved :Midten af Graven er 

de1· af og til fundet en Kniv, der vel har siddet i et Belte. En enkelt Gang (Dynctalen 4) er der 

endvidere fundet en smuk Bronce-Hængedop, som formentlig har tjent som Prydelse og Slutstykke 

for Beltet. Endelig har der en Gang (Kannikegaard 187; se ovenfor Fig. 2GO) ved Gravens Fodende 

vist sig to store Perler et Par Tommer fra hinanden, hvilke rimeligvis rnaa have tjent til Prydelse 
for Skoene. 

Vaaben og Knive. 

Vaabnene have (afset fra de ubrændte Grave paa Dovr Aas ved Rønne) va;ret 7 cnæggccll: 

og 3 tveæggede Sværd, 1 Øxeblad, 4 Spydspidser, 3 Daggerter og 2 Skjoldbuler. 

De enæggede Sværd have tildels været meget lange; paa et af dem var Klingen 

283/4 Tomme (cm. 73) lang; Brcden har været i1/2 til 2 Tommer (cm. 3,;1 til 5,2). Formen er for 

det Meste forskjellig fra den i Brandpletterne sædvanlige, idet Fæstet er langt (indtil 7 Tommer; 

cm. 18) og fladt, forneden te111111dig hrcdt og anbragt i Forlængelsen af Klingens :Midtlinie; Klingens 

Od er jævnlig trukken helt tilbage til Ryglinien; jfr. Fig. 2G3. I Dyndalen () var imidlertid Sværdet 

aldeles overensstemmende med Brandpletternes (og det Samme synes at have været Tilfældet i 

de ubrændte Grave i Dovr Aas). -- De tveæggede Sværd have havt sædvanlig Form som Fig. 6~. 

Af Træskeder er der næsten altid fundet tydelige Levninger, men derimod ikke af noget Metalbeslag, 

alene med Undtagelse af, at der ved Kuregaard viste sig Spor af nogle Brom'.eprydelser øverst 
paa Skeden. 

Øxebladet (Kannikegaard :322) er afbildet Fig. 265. Den noget buede Æg er 23/4 Tommer 

(cm. 7) bred; den modsatte Ende er meget smallere; Længden er 51/2 Tomme (cm. 14). 

Spyds pi cl ser ere forekonme tre Gange. 1 Baunegaard 11 fandtes der to meget store, 

en lance!fonnet af 15 Tommers Længde (cm. 39) og en 19 Tommer (cm. 50) lang, ganske tynd 11u:tl 

et Par korte :\lodhager ved Odden (Fig. 260). En lancetformet Spydspids c1· endvidere runden ved 

Sa11dcgaard og en lang og smal Spids uden Modhager i Kannikegaarcl 206. 

1) .Jeg· a11L1g·cr. ;Lt <kn ,Htløde h:1r rn't·et lienla~·t hYilende paa deu 110,ire SiclP. SrnykkPrne ere hlevnc noget 
fmskurlle Yc<l ,]ordem: Tryk; n;nnlig er H:1bri11gen, som O]ll'irnle!iµ· rn:i;\ 11<1\'P sLi:wt p:1;1 K:rnl, se11crn v;l'ltet om 
ncclcl'ter ()\'Cl' det\ \'ensfre Si1lc ar Bryst cl. 

• 

• 
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Enæggede Daggerter ere to Gange fundne sammen med Sværd og een Gang alene. 

Længden har været 9114 til 14 Tommer (cm. 24 til 37). 

En tragtformet Skjoldbule af Jern som Fig. 81 er funden ved Kuregaard og en næsten 

halvkugleformet i Baunegaard 11. I sidstnævnte Grav fandtes derhos mærkelige Levninger af en 

Fig. 265. 1/,. 

Fig. 268. 1/i. 

Fig. 267. 1/s. 

Fig. 269. 2/s. 

Fig. 264. 1
/,. Fig. 266. '/" 

Fig. 263. 1/6. 

Fig. 263 og 264. Enæggede Sværd. Fig. 265. Øxehlad. Fig. 266. Spydspids. Fig. 267. Skjo!rlrand af Bronce. 

Fig. 268. Gulrl-Fingerring. Fig. 269. Broncespænde. 

S kj o 1 d rand, nemlig to 19 og 22 Tommer (cm. 50 og 58) lange Stykker af sammenbøjet Bronceplade 

(Fig. 267) omfattende Rester af tyndt Træ; imellem Træet og Bronceranden var der Rester af en 

Beklædning med tyndt Skind, som paa Forsiden var farvet højrødt. Skjoldet har altsaa forfra 



frembndl en højrød Overflade. lfølge Krmnningm af ::-ltykkc:rne maa Skjo\(kt han: vrerd rnwlt og· 

ha ve havt el Tvænuaal af 36 til 38 Tommer (cm. 94 til 100). if 

Sporer er ikke fundne i nog('fl af de heromlinrnllede Grave, men i Dovr Aa:-; er clcr Vl'cl 

et Skclel optaget. et Par sølvhelngle Drnm:esporer med .Jcmpig af Fmm som Wm:oaae Fig. ;;.)() 

( Olll lrent som Fig·. tl9) sarnt Søl> hcslag lil Sporcn:mmene. En Broncering llW(l fire n·llha:ngcrnle 

JJrnuccpla(lcr, der maash kan have udgjort en Del af JJ i els el (jfr. ftygh Fig. 579'), er funclen i 

Pilegaanl H5, men Forholderw vare uklare, og clc clyhere liggc:rnlc Oldsagc;r ve1rc Hbeting·ct K vind.~rnh 

De s pi cl se K li i ve, der crc forekornne saa hyppigt c:aa vel i Mands- ~om i K vinclcgra ve·, 

have samnw Former som i Brandpletterne, navnlig som Fig. 90 og 9 l; rle liggt: oflc i Skctkr al' 

Træ eller Lteclcr. En halv r n n d Kniv er fund en i Kannikcgaarcl 197 b, og en lig11crnle, belagt me(1 

Træ paa begge Sider, allsaa henlagt i et ELui, Iuwes fra Dynclalcn 3. 

Sager henhørende til Klædedragten. 

l\lanclsgra veuc find('S kun sjælclcnL nogc>L Spor al' Kb;(lcdrnglcn. En' J\hc1H\enc bll·rnc 

twgra VllC fuldl paaklimltc' kan (ler i Hegdcn ikke ltaV(' \~;x;rnt anbrngl nogen Gjc11slarnl ar l\ldal 

paa deres Dragt. 

Fig. :no. 1/a. Læderhelte rne11 Broncchec;l:1g· og en Syl. 

Af et Liv b e IL c er der imidlertid fundet mærkelige Rester i Vaahcngrnven Baunegaarcl l J. 

Del bar værd af Lrc<h:r, c. 31 /2 Tmurnc ( c.:m. 9) bredt; ved clen ene Ende har der været fastgjort l'l 

stmt Brnnce,.;pæmk rncc\ c:kjæd an hrngt Torn, og clen anden Ende har nercl afsluttd med <:11 

ejcmlomrnPlig Brnnecplarle, cler er kløftet til Optagel,.;e af Hemmen; se i det Hdc Fig. g10 (et izanskc 

ligucn<le Slut:-;tykkc til el JJclte er afbildet hos l\Iontelius Fig. 303 som fnnrlet paa Gotlarn1; se ogsaa 

Hygh Fig. :l:2i1). Tværs O\ c:r Delt.cl er cler paa ~'msiclcJJ an liragt. lange ,~malle Brnncehcslag, og 

tillige e1· det pry<fot uierl store Brorn:ck11a1Jpcr. Ved 13eltet famltes cmlvidcre fire spidse lJa:ngedoppPr 

• 
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af Bronce som Fig. 284 samt to Bronceringe med kløftede Øskener til Fastgjørelse af smalle Remme 

og endelig en Syl med Benskaft, der formentlig har hængt ved Beltet (Fig. 270). I et Par andre 

Vaabengrave (Kannikegaard 322 og 206) er der fundet henholdsvis et Jernspænde og en halvrund 

Jernbøjle, der vel ogsaa have hørt til Livbelter. Endnu kan det bemærkes, at ved to af 

Skeletterne i Baunegaard 12, som ikke indeholdt Vaaben men dog rimeligvis har været en Mandsgrav, 

er der ved Skeletternes Beltested fundet smukke Broncespænder, hvoraf det ene er afbildet Fig. 269; 

ligeledes er der i et Par andre ubestemmelige Grave (Kannikegaard 177 og Grødeby E 32) fundet 

Beltespænder. 

I fornævnte Vaabengra v Baunegaard 11 er der endvidere fumlet en prægtig Gu 1 d -

Fingerring, bestaaende paa Forsiden af tre Bøjler, som ende i Fuglehoveder (Fig. 268). Vægten 

er 24,9 Gram (4,9s Kvint), og Metalværdien er udbetalt med 60 Kr. En ganske ligneude Ring fra 

det nordlige Sverig er afbildet hos Montelius Fig. 356 og en do. fra Norge hos Rygh Fig. 308; jfr. 

ogsaa Worsaae Fig. 433. 

Kvindegravene have været langt rigere paa Smykker. Især have Fibulae1·ne været 

talrige og tildels meget smukke. Af første Afdelings Former (Type A) er der ikke forekommet nogen. 

Fig. 271. 2/3. Fig. 272. 2/3. 

Fig. 273. 1/1. Fig. 274. 2/3. Fig. 275. 213. 

Fig. 271-274. Fibulaer af Type F (Fig. 272 af Sølv, ue øvrige af Bronce). 

Fig. 275. Sølvfibula af Type G 2. 

Derimod ere Former af Brandpletternes anden Afdeling (Type B og C) forekomne i en Grav i den 

ældste Del af Kannikeg:aards Gravplads og i tre Grave ved Dyndalen (Kannikegaard 45 b og Dyn

dalen J, 4 og 5) samt i en Grav ved Grødeby (Grødeby D 9). Fibulaen fra Grødeby (Type B) har 

imidlertid nogle ejendommelige Zigzagprydelser ("Tremolerstik"), der tyde paa en forholdsvis sildig 

sildig Tid; de øvrige, i Alt 10 Exemplarer fra 4 Grave, ere derimod aldeles som de, der kjendes fra 

Brandpletternes anden Afdeling. Alle andre Fibulaer fra de foromhandlede ubrændte Grave have, 

forsaavidt deres Skikkelse har kunnet kjendes, svaret til Brandpletternes tredie Afdeling eller havt et 

endnu yngre Præg. De korsformede og de hvælvede Fibulaer (Type D og E) ere dog hidtil ikke 

fundne i ubrændte Grave, og de ligearmede (Type I) ere ejheller blevne bemærkede i de 88 Grave, 

som her særligt omhandles (men de vise sig atter i de i:iedenfor under C omhandlede Kuller). 

Typerne F og H have derimod været hyppige, og Typerne G og K ere enkeltvis forekomne. 

Type F med tynd stærkt krummet Bøjle og en lang lige Spids er især forekommen i 

<len som F 2 betegnede Varietet (Fig. 1M)), hvor Spidsen er ombøjet nedefter og dernæst ført et 
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Stykke tilbage samt endelig afsluttet med en Traad, der er viklet omkring den forreste Del af den 

krumme Bøjle. Et ret elegant Exemplar i Sølv er afbildet Fig. 272. Den allerede i en Brandplet 

forekomne smukke Form med en Skive paa Spidsen bærende en hvælvet Plade af slebet blaat Glas 

(Fig. 144) har ogsaa vist sig i den nærliggende Skeletgrav Kannikegaard 336 i et lignende Exemplar 

af Sølv. Fremdeles er der i Kannikegaard 187 fundet et Par Broncefibulaer omtrent af Type F men 

med en lille nmd Pla.de prydet med koncentriske Streger, anbragt paa det Øverste af den krumme 

Bøjle (Fig. 273). Endvidere haves fra Kannikegaard 325 en rnærkelig Varietet (Fig. 271), hvor den 

Fig. 276. 2 /a. Fig. 277. 1/1. Fig. 281. '/1 . 

• 

Fig. 280. 1 /i. Fig. 27!1. 1/1 .. 

Fig. 278. 1/1. 

Fig. 276-280. Fibulaer af Type H 1 (Fig. 276-279 af Sølv, Fig. 280 af Broncc rne<l Gul<lhclægning). 

Fig. 281. Broncefibula af Type H 2. 

lange lige Spids er udslaaet tiL en paa Midten bredere Plade, og hvor der tillige fra Bøjlens Bagside 

udgaar en Tap, som bagtil udvides til en Halvkreds. Det er kjendeligen en Begyndelse til en i 

Mellemjernalderen hyppigt forekommende prægtig Fibulaform. 

Type G med tynd Bøjle og med Spidsen udslaaet til en bred Trekant har kun vist sig 

to Gange (Slamrebjerg 132 og Grødeby D 9), begge Gange i Sølv og begge Gange med den Modifikation, 

at den brede Spids er en massiv Plade, og at Naaleholderen er anbragt paa en lodret <forfra ned

gwwnde Plade (Fig. 275). Man kunde kalde denne Form Type G 2. 
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Type H, hvor Naaleholderen skyder sig langt frem foran den opadgaaende Bøjle, har 

været stærkt i Mode, og ingen Form findes saa hyppigt udført i Sølv som denne. Den har derhos 

udviklet sig i adskillige meget pyntelige Varieteter. Navnlig haves der adskillige Exemplarer i Sølv 

(Pilegaard 15, Slamrebjerg 126 med to Exemplarer og Slamrebjerg 132), hvor der paa Toppen af Bøjlen 

er anbragt en rund Skive, paa hvilken der er indfattet et hvælvet Stykke slebet blaat Glas (Fig. 277); 

paa en enkelt af disse Fibulaer er der tillige langs ned ad Naaleholderens forreste Kant samt langs 

ad Spiralen lagt guldbelagte, rektangulære Sølvplader (Fig. 278). Ved to smukke Fibulaer fra 

Kannikegaard 278 og 319, den ene af Sølv, den anden af Bronce med et Guldbaand (Fig. 279 og 280), 

er den bageste Del af Bøjlen udvidet til en Plade med omtrent samme Brede som hele Spiralens 

Længde. I disse forskjellige Variationer ere dog Typens Grundtræk i det Væsentlige bibeholdte. 

Derimod er Typen forandret (og forvansket) i Formen Fig. 281, som man kunde betegne som Type H2, 

hvor den kantstaaende Naaleholder danner en umiddelbar Forlængelse af Bøjlen. Saadanne Former 

erc fundne i Pilegaard 15 (to) samt Slamrebjerg 73 og 46 (to), alle af Bronce. 

Type K, hvor en rund Skive i Midten er omgiven med fire derfra udgaaende mindre 

Skiver, er gjenfunden i en meget udvidet og forskjønnet Skikkelse i Kannikegaard 187 (Fig. 282), 

hvor Skiven i Midten er omgiven med otte mindre Skiver; selve Skiverne ere af Bronce men ere 

belagte med drevne Sølvplader, som bære Spor af Forgyldning. 

Fig. 282. 2/s. Broncefibula med Sølvbelægning (Type K). 

Alle disse Former kunne anses dels som Gjentagelser, dels som videre Udviklinger af de 

allerede' fra Brandpletterne kjendte Fibulaer. I Graven Kannikegaard 195 møder derimod en aldeles 

ny og for den ældre Jernalder ellers ganske fremmed Form, nemlig en hvælvet Bronceskal, som dels 

ved sine Omrids, dels ved anbragte Ciseleringer har faaet Skikkelse af et eller andet Krybdyr, vel 

nærmest en Frø (se Fig. 340). Disse "dragepryd ede Fibulaer" komme igjen henimod Slutningen 

af Mellemjernalderen og udvikle sig derefter i den yngre Jernalder til de store skaalformede eller 

ovale Spænder. De ville derfor blive nærmere omhandlede nedenfor. 

Oversigt over Fibulaer i de ubrændte Grave paa Brandpletspladser. 

Type B, baandformede . . 

c, ................. . 
F, med krum Bøjle og lige Spids . 

med Skive paa Spidsen . . . . . 

7, alle af Bronce. 

4, do. 

36, deraf 2 af Sølv, 25 af Bronce og 9 af Jern. 

1, af Sølv. 

med Skive paa Bøjlen . . . . . . 2, af Bronce. 

med Udvidelse af Spidsen og Tap bagud. . 1, do. 
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Type G 2, med bred Spids ........ . 

Il 1, med lang :Naaleholder .... . 

med slebet Glas paa Toppen . 

med do. og Plade over Naaleholderen 

med bred Bøjle . . . . . . . . . . . . . 

I-I 2, med N aaleholder Forlængelse af Bøjlen. 

K, skiveformet 

Drageprydede 

Ubestemmelig Type . 

2, 

14, 

3, 

1, 

2, 

5, 

1, 
2, 

8, 

-

af Sølv. 

deraf 10 af Sølv og 4 af Bronce. 
alle af Sølv. 

af Sølv. 

deraf 1 af Sølv og 1 af Bronce rned Gnid. 
alle af Bronce. 

af Bronce med Sølvbelægning·. 

af Bronce. 

deraf 2 af Sølv, 4 af Bronce og 2 af Jern. 

Hvorledes Fibulaerne ere fordelte i de enkelte Grave, vil ses af den nedenfor Side 133 givne 

Oversigt over Kvindegravene. Ingen Fibula er funden i nogen kjcndelig Mandsgrav. 

Halsringe af Sølv ere fundne fire Gange (Kannikegaanl 183, Stenshøj a, Grødeby D 9 

og E 34). De ere alle ganske eens, bestaaende af en vreden Sølvstang med en Lukkelse, som er 

• 

Fig. 28:3. 1/2. 
Fig·. 284. 1/1. 

Fig. ::l83. Halsring a.f Sølv. Fig. 284. Hængedo[i <tf Bronce. Fig. 28:'>. Ha<ernaal af Bronce. 

dannet af et langagtigt Øje ved den ene Ende og en fremstaaende Knop ved den anden Ende af 

Stangen. En af dem var knækket og i Oldtiden atter sammenføjet (Fig. 283). En ganske lignende 

Hing af Guld, funden i Søde1:manland syd for Stockholm, er afbildet hos Montclius Fig. 343. 

To tynde glatte Haandledsringe af Bronce og to Fingerringe ligeledes af Bronce fandtes 

i Kannikegaard 321 (ubestemt Grav). De havde imidlertid ikke været anbragte paa Liget men Jaa 

sammenpakkede i Tøj og Læder. Om den store Gulcl-Fing·erring fra en Mandsgrav se foran (Fig. 2G8). 

En meget mærkelig Haarprydelse (se foran Fig. 172) er funden i Dyndalen 5, nemlig 

et af de ogsaa i Brandpletterne forekommende smalle, glatte Broncebaand med tynd traaclformet 

Foelængelse. Paa Broncetraaden var anbragt først fire Glasperler, saa en Sølvspiral, saa tre Glasperle1· 

og yderst en stor Perle af Sølv eller maasko snarore af s0lvblamlet Gnid. Selve Brnnrcbaarnlcl lial' 

li 

l 
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siddet fortil; Traadcn med paasiddende Perler har været bøjet bag om Haaret, saa at Sølvperlen 

naaede til den anden Ende af Broncebaandet. Graven Kannikegaard 45 b (i Terræn A) indeholdt 

ogsaa en stor·Perle af sølvblandet Guld, og naar henses til, at der af samme Grav ogsaa er 

optaget Stykker af en tynd Broncetraad og af en lille Broncespiral samt nogle faa Glasperler, er det 

rimeligt, at der her har ligget et ganske lignende Smykke som det i Grav 5 ved Dyndalen. 

Hængedopper af Bronce af de fra Brandpletterne bekjeridte Former (Fig. 161 og 162) 

ere ikkun fundne to Gange og begge Gange enkeltvis, nemlig i den nysnævnte Grav Kannikegaard 45 b 

og i Dyndalen 4 (samt desuden i Graven Nr. 22 ved Hasle). Gjenstandenes Beliggenhed i førstnævnte 

Grav er ikke bekjendt; i Graven ved Dyndalen laa Hængedoppen lidt ovenfor den Plads, hvor den 

Afdødes Knæ maa have ligget. Forøvrigt ere Bronce-Hængedopper af en anden Form, nemlig trinde 

og tilspidsede ved den ikke kløftede Ende (Fig. 284), fundne i fire Exemplarer i Kvindegraven 

Kannikegaard 187 (Fig. 260) og ligeledes i fire Exemplarer i Mandsgraven Baunegaard 11, hvor de 

laa ved et Livbelte. Endelig ere et Par flade Dopper fundne lidt nedenfor Knæene af et rimeligvis 

mandligt Skelet i Graven Baunegaard 12. 

En Haarnaal (Fig. 285) fra Kannikegaard 183 har et fladt Hoved, gjennemboret med 

smaa Huller, hvori rimeligvis de sammesteds fundne smaa indvendigt forgyldte Perler have været 

fastsyede. Et Stykke af en' Haarnaal af Bronce er ogsaa fundet i Slamrebjerg 73. Jernnaale ere 

fundne i Kannikegaard 319 og Slamrebjerg 132. 

En Hægte af Sølv haves fra GrødebyE31. Den har ganske samme Form som Bronce

hægterne fra Brandpletterne (Fig. 179). 

En smuk gjennemboret Knap af G 1 as mosaik, kredsrund og hvælvet paa Overfladen, 

c. 1 Tomme (cm. 21/2) bred, bestaacnde af en mælkehvid Grundmasse med indlagte blaa Spirallinier 

(jfr. den Fig. 349 afbildede lignende Knap fra Mellemjernalderen), er funden i Slamrebjerg 135. Den 

var anbragt paa en Klump af Tøj, Jern og Ben og har efter sin Beliggenhed i Graven siddet paa 

Ligets Bryst. 

Perler af Mosaik, Glas- eller Stenmasse el1er af Rav ere forekomne i 22 af de her om

handlede Grave; dog have kun 9 af dem indeholdt et Antal af over 30 Perler; i Kannikegaanl 187 

var der 219. En Oversigt over Perlefundene i samtlige Oldtidsgrave paa Bornholm vil findes 

nedenfor ved Slutningen af Tillæg X. 

Mosaikperler forekomme allerede i Brandpletterne, endog temmeligt tidligt summes 

;inden Afdeling, men de ere dog sjældne i Brandpletterne og vise sig dei· mest som "Pletmosaik", 

hvor der i en ensfarvet Grundmasse er indlagt en ligeledes ensfarvet Plet af en anden Farve, som 

atter kan indeslutte en lille Prik af af tredie Farve. J de her omhandlede ubrændte Grave erc 

Mosaikperler forekomne 7 Gange, i Alt i mindst 60 Exemplarer, rimeligvis noget flere. Mosaikken er 

fremstillet paa flere forskjellige Maader. Enten er der i en ensfarvet Grundmasse, medens den var 

varm og blød, bleven indtrykket andre og forskjelligt farvede Glasmasser, dels simpelthen i Pletter som 

ved den nysberørte "Pletmosaik", dels i rundtløbende slyngede Baand, dels i andre Mønstre. Denne 

Art Mosa,ikperler forfærdiges den Dag idag i stor Mængde i V cnetia, hvor jeg selv har havt Lejlighed 

til at iagttage Fabrikationen. Først rulles en ensfarvet Glasklump til en Perle; dernæst opvarmes 

den igjen, og med smaa anderledes farvede Glasstænger, hvis Spidser ere halvsmeltede ved Lampen, 

paasættes det ønskede Mønster i forskjellige Farver; dernæst rulles Perlen paany paa en glat Plade, 

hvorved de paasatte flerfarvede Glaspartikler trykkes ind i Grundmassen; endelig ophedes det Hele 

endnu en Gang, og efter en fornyet Rulning er Perlen færdig. Der forfærdiges for Tiden i Venetia 

langt. smukkere Perler af denne Art Mosaik, end de, der findes i Gravene paa Bornholm; men 

mærkeligt nok forfær<'ligcs der endnu tillige Perler med simplcre Udstyring næsten nøjagtigt i de 
!I 
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samme Former og Mønstre, som de, der vare i Brug paa Bornholm i den ældre Jernalder. Jeg har 

lig·gende en lille Samling moderne venetianske Perler af denne Art, som uden Betænkelighed vilde 

blive ansete som antike, hvis de fandtes paa en bornholmsk Gravplads. Nogle af de bornholmske 

Perler af denne Art ere imidlertid kunstigere, end de, som nu forfærdiges. Navnlig er det i de her 

omhandlede Grave ikke sjældent at finde Perler, hvor der i en indlagt "Plet" er med forskjelligc 

Farver dannet et straaleforrnet Mønster, der vistnok skal efterligne en Blomst (Fig. 28fi). Og i en 

lille rød Perle fra Kannikegaard 183 (Fig. 287) er der i Grundmassen indlagt et tre Gange gjentaget 

Mønster, som umiskjendeligen viser en lille Gren bærende et trefliget Blad og en Drueklase samt 

derover til hver Side en lille udløbende Ranke. -- Ved en anden Art af Mosaikperler ere de for

skjellige Farver ikke indtrykkede i en fælles Grundmasse, men hele Perlen bestaar af forskjelligfarvede 

tynde Glasstifter, som ere sammenstillede til at danne et l\Iønster og derefter ved Ophedning bragte 

til at hænge sammen. Disse Perler ha ve alle paa den ene Side en Rille eller andre Spor af senere 

Sammenføjning; det er deraf tydeligt, at Massen med det deri anbragte Mønster er bleven forfærdiget, 

Fig. 28G. Fig. 287. Fig. 288. 

Fig. 289. 

Fig. 291. 

Fig. 290. 

Fig. 28G-288. Mosaikperler. Fig. 289-2n1. Ravperlcr. (Alle i 1/i Størrelse). 

forindep den erholdt Perleform (rimeligvis som en langagtig Stang), og at den derefter er bleven 

paany ophedet, sammenbøjet og sammensmeltet samt tilsidst rullet, indtil den har opnaaet den 

ønskede Form. Til denne Art høre navnlig de temmelig hyppige, meget smukke Perler, hvor der 

med Hundreder af smaa firkantede, røde, gule, hvide og blaa Glasstifter er dannet et dambrædtformet 

Mønster (Fig. 288). Perler af denne Art har jeg ikke set som moderne Fabrikat; Fremstillingsmaaden 

maa have havt en vis Lighed med den, hvorved nutildags den saakaldte "romerske" Mosaik sammen

sættes; men denne forfærdiges nu kun i flade Stykker og ikke i Perleform. - Naar man endvidere 

jævnlig i en ensfarvet gjennemsigtig Grundmasse kan se kantede forskjelligfarvede Glasstykker, som 

ligge i det Indre af Perlen uden at komme til Overfladen, saa viser dette hen til en tredie Fabrika

tionsmaade, nemlig saaledes, at en Hob af kantede Glasstykker, f. Ex. afknækkede Stykker af tynde 

Glasstænger, er bleven overhældt med smeltet Glas og denne Masse derefter videre bearbejdet. 

Ogsaa dissu Peder pleje at have en k.icnclelig· Sanmwnføjning paa rkn c~ne Side og have altsaa 

r 
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rimeligvis ogsaa først været fremstillede som Stænger, forinden de ved ny Ophedning og Behandling 

fik Perleform. Samtlige Mosaikperler ere selvfølgelig indførte andetstedsfra, og naar man veed, til 

hvilket højt Standpunkt Glasindustrien var bragt i Italien i den første Kejsertid, behøver man næppe 

at tvivle om, at de paagjældende Perler hidrøre fra romerske Værksteder enten i selve Italien eller 

maaske i Provinserne nord for Alperne. 

Glasperler forekomme i mangehaande Farver. I Regelen ere de ikke malede paa 

Overfladen, men det er selve Massen, der er blaa, gTøn, rød, gul, violet eller broget. Dog forekomme 

ogsaa jævnlig malede Perler, og da Malingen er en paasmeltet Glasmasse, findes der en aldeles jævn 

Overgang fra malede Perler til Mosaikperlerne af første Art, alt eftersom "Malingen" bliver tykkere 

og ved Rulning er bleven indtrykket i Glasmassen. Iblandt de c. 40 Perler, som jeg har anført som 

"malede", vil maaske næsten Halvdelen ved nærmere Undersøgelse vise sig at være virkelige Mosaik

perler. - Perlernes Masse kan være klar eller uigjennemsigtig; i sidste Tilfælde betegnes den ofte 

som "Stenmasse", men der kan i Regelen ikke være nogen Tvivl om, at det er virkeligt Glas, der 

er forarbejdet i varm Tilstand. Hvorvidt det Samme ogsaa gjælder om de røde eller gule saakaldte 

"Lerperler", er mere tvivlsomt; jeg har set adskillige af dem saa porøse, at de ikke synes at kunne 

have været smeltede, og jeg maa derfor snarere tro, at de ere fremstillede som Porcellainsmasse 

;:i: formede af en kold Lerdejg, og derefter brændte ved en høj Varmegrad. Iblandt Perlerne af klart 

Glas maa særlig fremhæves de indvendig forgyldte, der have været meget yndede paa Bornholm lige 

fra Overgangen mellem første og anden Afdeling af Brandpletterne indtil helt ned i den yngre Jern

alder. Med Hensyn til Forfærdigelsen deraf kan det bemærkes, at der inderst ligger et Glaslag, ove1· 

dette en tynd Hinde af Guld og derover et nyt Lag af klart hvidt Glas; da der jævnlig forekommer 

flere sammenhængende, er det sandsynligt, at der først er bleven fremstillet hule Stænger, som derefter 

ere blevne indsnørede med visse Mellemrum og endelig itubrudte ved Indsnøringerne 1 ). Paa samme 

Maade ere rimeligvis ogsaa andre smaa runde Glasperler blevne forfærdigede. Formen af Perlerne 

er meget forskjellig; nogle ere cylindriske, andre firkantede eller ottekantede·; de allerfleste ere runde. 

Ogsaa Størrelsen varierer meget, fra over 1 Tommes Længde (cm. 2,6) til en Størrelse som et Peberkorn 

eller mindre. Glasperlerne maa ogsaa alle anses som indførte fra Udlandet, rimeligvis fra Romerriget 

syd eller nord for Alperne. 

Perler af Rav ere hyppige i de ubrændte Grave; i Regelen forekomme de blandede med 

Glasperlerne. De fleste af dem have Form som gjcmnemborede Skiver; det er imidlertid ikke sjældent 

ogsaa at finde flade berlokformede Ravperler, dannede omtrent som et Otletal og gjennemborede fra 

Kant til Kant (se Fig. 291). 

Af selve det væve cl e Tøj, som har udgjort Klædedragten, findes der hyppigt Smaa

stykker, hvor Metallet i en Fibula eller en Halsring har bevaret det. Der er baade fundet linned 

og uldent Tøj, det sidste undertiden af smuk kipret Vævning. Da Fibulaerne jævnlig ogsaa paa den 

øverste Side ere dækkede af Tøjlevninger, synes der i saa Fald at have ligget et Klæde eller en 

Kappe ovenpaa Liget eller maaske som Indhylning helt omkring det. Under Liglaget findes ogsaa 

ofte Spor af et trævlet Stof, der synes at hidrøre fra et Klæde; et Par Gange synes der at have 

ligget Læder eller en Dyrehucl. En Hængedop i Dyndalen 4 var helt omgiven af tykt Skind med 

paasiddende korte stride Haar. 

1
) Først er der dannet en hul Glasslang med ru, ofte kjcndclig stribet Overflade; denne er bleven forgyldt uden1ma 

og dernæst dyppet i en letflydende, klar Gl:i.snrnsse; tlerellcr er den vetl <tt rulles over en skarp Kanl blcven 
afsnøret til Perler. Man finder ikke ganske sjældent ogs:1:1 andre Gl:i.sper!N cl:umede af forskjellige Lag, der 
tydeligt fremti·æde ved en Sømlerhrydnin:,!". 

\)* 
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Andre Sager. 

En Pengering af Guld er optagen af Graven Kannikegaard 151. Den bestaal' af en 

tynd harnl'et og sammenbøjet Guldstang af Vægt ikkun 11
/2 Kvinl. 

Hedekamme cre fundne i en Mandsgrav og i sex Kvindegrave samt i en ubestemt Gnff 

(Bannegaard 12, rimeligvis en Mandsgrav). l en af Kvindegravene fandtes to Kamme. Af disse Kamnic 

ere tre af Ben eller Hjortetak, sammenholdt rnccl Broneenagler, 5 af Jern eller Staal og l af Horn. 

De have med en enkelt Undtagelse alle en høj buet Hyg, som ved Jernkamrnene plejer at væl'c 

gjennembrndt med tre Hnller som Fig. 293. Breden er omtrent 3 Tommer (cm. 8) og Højden 

\: 

Fig. 292. 

Fig. 294. 

Fig. 292-294. Hedekamme (Fig. 2!):l af' Jem. (le amlrc af Ben eller HjOl'tetn.k; alle i '/3 Slnnelse). 

iberegnet Tænderne omtrent 2 til 21/2 Tomme (cm. G,2 til 6,5). En Benkam har Stedet for den 

buede Hyg en rund Skive som et Haam1tag wcl Hygsidcn (Fig. 294). 

Et mærkeligt Bronccfutteral (Fig. 295) fandtes i Kannikegaanl 187; det er cylindrisk, 

'2.7/s Tomme langt og 0 /s Tomme i Tværmaal (cm. 7,5 X 1,o); Siclerne ere stribede paa tværs; et løst 

Laag er fastbundet med en Læderrem. Det >ar fylclt med spidse Tl'æpinde (Fig. 296), rimeligvis 

Torne af Hvidtjørn eller en anden tornet Busk; maaske have de været Tamlstikkere, maaske 

Kmippenaale til at sammenhefte Klæderne. 
En lang Syl med Benskaft fandtes vNl Livbcllct i Baunegnard 11 ; <lm1 har rimeligvis 

Jm,ngt i r'n nem verl B<,lld (Fig. 270). 

" 

• 

• 



Hvæssestene ere fundne i to Vaabengrave. De ere ikkun temmelig raat udkløvede, 

6 til 7 Tommer (cm. 16 til 18) lange firsidede Stykker Skifer. 

Spindeskiver have været sjældne i de ubrændte Grave. I Stenshøj 14 er der fundet en 

meget stor skiveformet Ravperle, l3/s Tomme bred og 3/4 Tomme tyk (cm. 3,6 X 2), der formentlig 

maa anses som en Spindeskive (Fig. 297). (Maaske har ogsaa den store Ravperle fra Kannikegaard 187, 

Fig. 289, været en Spindeskive). Derhos er der i Stenlaget over Graven Slamrebjerg 116, men ikke 

i selve Graven, opsamlet ikke mindre end 25 Spindeskiver eller Stykker deraf, næsten alle af 

Sandsten, nogle flade og skiveformede, andre halvruncle ligesom "Benbrikkerne" og t.ildels endog paa 

den brede Flade forsynede med flere koncentriske Rækker af Huller, ganske som det ved Benbrikkerne 

var sædvanligt; jfr. f. Ex. Fig. 191. Ogsaa i Grav Nr. 17 ved Hasle er der fundet en Spindesten. 

Endnu kan bemærke'), at den brune Masse af Birkeharpix, som i de ældre Brandpletter 

benyttedes til at udfylde de indskaame Ornamenter i Bronceperlerne paa de gamle Fibulaer, jævnlig 

er forekommen i de ubrændte Grave. Der fandtes Stykker deraf i Kannikegaard 151 og 278 samt 

Fig. 295. 2 /3. 
Broncefutteral. 

Fig. 29fi. 1/1. 
Træpinde i Futte

ralet. 
Fig·. :298. 2/3. Glaskar. 

Fig. 2!l7. 2/3. Spimle:;kive 
af RnY. 

Fig. 299. 'I•. 
Trækar. 

Grødeby D 9, og i Kannikegaard 165 var et afbrudt Øre af et Lerkar erstattet ved en Efterligning 

i Harpixmasse. 
Metalkar ere aldeles ikke fundne i de ubrændte Grave. Derimod optoges der af Graven 

Baunegaard 12 et smukt kopformet lille Glaskar (Fig. 298), og i Gravkisten Kannikegaard 187 

fandtes en smuk lille Spand af Bødkerarbejde, 31/s Tomme høj, 3 Tommer bred foroven og 

33/s Tomme forneden (cm. 8, 1 X 7,8 og 8,s), forsynet med fire Broncebaand samt med en Mundingsring 

af Bronce, hvori to Hankeringe vare anbragte (Fig. 299). Ogsaa i flere andre Grave, navnlig 

Kannikegaard 183, synes der at være fundet Spor af Broncebaand til lignende Trækar. 
Lerkar ere vedblevne at forekomme, dog ingenlunde i alle Grave. Af de fornævnte 

88 Grave synes 8 Mandsgrave, 3 Kvindegrave, 9 ubestemmelige og 19 tomme, i Alt 39 Grave, at 

have været aldeles blottede for Lerkar. Paa den anden Side have 6 Kvindegrave og 5 ubestemmelige 

indeholdt det hele fra Brandpletterne bekjenclte Sys_tem af fire Sorter Kar. 1 Kvindegrav og 1 ube

stemmelig have ..,indeholdt de tre store Kar uden noget lille Kar, og i 5 Kvindegrave er der fundet 



to af de slørre Kar tilligemed et eller flere Smaakar. Derhos have !~ Mandsgrave, 17 Kvindegrave, 

4 ubestemmelige og 6 uden .Metalsager indeholdt et til fire Kar, i Hegelen et lille eller flere smaa og 

af og til et middelstort. Det største Antal Kar, som nogen Grav bar indeholdt, har været G, og fire 

Gange er der fundet 5 Kar. Den Skik at nedlægge Kar i Gravene og navnlig endog at udstyre dem 

med et helt Sæt af Kar af bestemte Arter og Former er altsaa bleven opretholdt i temrneligt betydeligt 

Omfang, især for Kvindegravenes og de ubestemmelige Graves Vedkommende, medens Vaabengravene 

enten have ingen eller dog kun faa Kar. Karrenes Fabrikation er i Regelen god, om end noget 

ringere end i Slutningen af Brandpletstiden. Farven er for det Meste sort eller mørkegraa, medens 

Brandpletskarrene plejede at være røde eller gule. Prydelserne · ere næsten altid kun rund!løbernle 

Furer eller flade rundtløbende Ophøjninger omkring Karrets Overdel (som Fig. 246). Formen og 

Størrelsen af de store Kar e1· uforandret. Ørernes Antal er næsten altid 3; clog er der forekommet 

et stort Kar med 4 Ører og to temmelig store aldeles uden saadan Prydelse. De vaseformede Kar 

have næsten alle en lang og· svær Hank; Formen af Karrene er ofte noget bred og klodset. De 

middelstore Potter, der i Brandpleti.eme altid vare eenbankede og med skarp UcUmgningskant, behold(~ 

vel fremdeles i Hegelen denne Fmm, men de findes dog j~cvnlig nmdbugede og ere cla ofte lysgraa 

og saa slet bncndte, at man kan skrabe dem med en Negl. Et fortrinligt forarbejdet middelstort 

Kar fra Kannikegaard 177 (Fig. 245) har tre Hanke. To Hanke ere forekonme 3 Gange, altid paa 

nmdbugede og sletbrændte Kar. Nogle Gange have Karrene endog været ganske hankeløse. 

Størrelsen, der i Brandpletterne var saa konstant, nemlig en Højde af c. 41/2 Tomme og en Brede 

af c. 51/2 Tomme (cm. 11,s X 14,4), er i de uhrændte Grave mere vexlende; navnlig ere Karrene 

jævnlig større end de angivne :VIaal. Smaakarrene erc næsten alle polteformede, snart med skarp 

U clbugningskant, snart nmdbugecle; kun et eneste (Dyndalen G) er kop formet. Smaakar med Hank 

forekomme maaske lidt hyppigere end i JJrandplettern(;. (Ved Hasle have næsten alle Smaakancne 

Hank og derhos for det Meste den ejendormuelige Knop paa Hanken, som er angivet paa Fig. :-242, 

og som er særegen for denne Gravplads). 

Oversigt over Gravenes Indhold. 
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Kannikegaard A 45 h ................. 2 1 Guldperle og maaske 

Broncehaand iil Haarei. 

E 151 h ................. 

F 176 ..... ····· ....... 3 3 

178 .................. 4 39 

183 ................. 5 35 Beslag til Trækar'r' 

187 ....... ..... ..... 4 4 219 2 Broncefutteral, Trækar . 

G 195 ................. 2 47 

J 278 ................. 3 1 1 3 

K 319 ................. 4 2 2 

325 ................. 2 87 

335 ...... ••. ••4•••• 2 1 

336 ................. 5 3 

Sienshøj ····· ... ············ ......... 3 1 20 4 Spindeskive af Rav. 

Pilegaard 15 ......................... 4 34 4 

16 ......................... 1 1 2 

Dyndalen 1 .................... ....... 3 2 

4 ...•....................... 3 1 2 Bronceringe. 

5 ..•........................ 2 10 2 Broncehaand med Guld-

perle. 

Slamrehjerg 72 ....................... 4 

73 ·········· ............. 4 55 1 

74 ....................... 3 46 4 

75 ......... ······ ........ 1 

76 ....................... i 2 1 18 5 : " 
115 ....................... 1 5 

116 ....................... 1 4 4 25 Spindestene Over-

jorden. 

126 ....................... 3 7 1 

132 ....................... 2 

135 2 18 2 " I\'1ap af Glasmosaik. .. ~ .................... 
Grødehy D 9 .......... ' ............. 4 1 13 5 i 

E 30 ................ . .. . . ". 1 1 
3-1 ........................ 3 1 4 ,i H,rgte af Sølv. 

34 •.••.............••..... 5 1 1 125 3 
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Ulrnstemmelige Urave 

Kannikegaarcl E 151 ...........................•. 

1G3 ..........•........ · · · · · · · · · 

F 169 ............................ . 

173 .........................•... 

174 ............................ . 

177 ............................ . 

17\) ....•........................ 

182 ........................... . 

184 ............................ . 

I-I 238 .................... ·•··· .. . 

I 25G............................. 1 
K :~21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 

Dyrnlalen 3 . . . . . .............................. . 

7 •...•...•...........•................ 

Slamrehjcrg 117 ................................ i 

122 ................................ . 

127 .........................•..... ! 

129 ............................... . 

l38 ............................... . 

H·:'l ................................ . 

H;-tt1neg«1tlr<l 2 ................................. . 

12 ................................. . 

Gnldehy E 32 .................................. . 
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Naar uudlages paa den ene Side Gravene ved Dyndalen saml Nr. 4.5 b ved K:mnikcgaatTl og· 

paa den anden Side Nr. 1 \)5 ved l\annikegaard samt Nr. 11 ved I3aunegaard, gjøre de øvrige ovenfor 
• angivne Gravfund et mærkeligt Indtryk af Ensartethed og Samtidighed. Vaabnene ere omtrent. de sannue, 

Fibulaerne ligeledes, og de forøvrigt rnedgivne Oldsager komme igjen paa de fmskjellige Gravpladser i 

samme Skikkelse. Sammen li gu er man Gravenes Indhold med Brandpletternes, er det iøjnefalllencle, 

at Oldsagerne nærmest svare til dem, som forekomme i Brandpletternes yngste Afdeling. Men deu 

Udvikling af Fibulaerne, som karakteriserede netop denne Afdeling, er i de ubrændte Grave skreden 

endnu videre frem, saa at de ældre Fibulaformer ere forsvundne, medens de nyere Former ydel'ligere 

have udviklet sig i mange forskjellige V arietcter. Det frerngaar heraf, at de ubrændte Grave i del 

Hele have et yngre Præg end de yngste Branclplettm·. Overgangen behøver imidlertid ingenlunde at 

være sket pludselig; cler kan godt være hengaaet flere Menneskealdre, inden Brandpletterne fuld

~tændig ophørte, og aclskillige af disse kunne derfor have været samtidige med Pller yngre end nogle 

af de ubrændte Grave. 

, 

\ 
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Medens Foranstaaende gjælder om den allerstørste Del af de heromhandlede ubrændte 

Grave, er det derimod klarl nok, at Gravene ved Dyndalen, hvor samtlige Fibulaer høre til de 

Former, der netop ere karakteristiske for Brandpletterne af anden Afdeling, og hvor ligeledes den 

Hængedop, der fandtes i en Kvindegrav, og det enæggede Sværd, som optoges af en Mandsgrav, 

ere nøje overensstemmende med Former fra Brandpletternes anden Afdeling, ikke kunne hidrøre fra 

nogen senere Periode end den, som disse Oldsager henvise til. Tilmed synes Lerkarrene, der ere 

simple og uprydede, og blandt hvilke der ikke findes noget stort Kar og ejheller nogen Vase, men 

derimod et kopformet hankeløst Kar af en Form, der ellers kun findes i gamle Brandpletter, endog 

at hentyde paa, at Tiden ikke kan sættes senere end til omtrent Midten af anden Afdeling, netop 

den Tid, som Brandpletterne paa den hosliggende Brandpletsplads synes at hidrøre fra. Ganske det 

Samme gjælder om Graven 45 b ved Kannikegaard, der er beliggende i Terrænet A omgiven af 

Brandpletter fra Overgangen mellem første og anden Afdeling. Ogsaa den indeholdt baandformede 

Fibulaer og en Hængedop af gammel Form samt Lerkar af samme gammeldags Beskaffenhed, som 

de tilstødende Brandpletter. (Ligeledes synes de ubrændte Grave ved Hasle at være samtidige med 

de omliggende Brandpletter af anden Afdeling; Oldsagerne have vel væsentlig indskrænket sig til 

Lerkar, men disse have havt ganske den samme Form som Brandpletternes; jfr. Fig. 242, som viser 

den lille Knop paa Hanken, der er ejendommelig for Gravene ved Hasle). 

Disse Erfaringer have en ikke ganske uvæsentlig Betydning, for saa vidt det deraf frerngaar, 

at ubrændt Begravelse har været benyttet enkeltvis allerede i Brandpletternes anden Afdeling, allsaa 

adskillige Menneskealdre førend Brandpletternes Slutningstid. Naar der nu endvidere er fundet ikke 

faa tomme Gravkister og andre tomme ubrændte Grave paa gamle Brandplctspladser, saa ligger den 

Tanke meget nær, at ogsaa disse have været samlidige med de omgivende Brandpletter, og al 

saaledes Benyttelsen af ubrændt Jordfæstelse ikke har været ganske ukjendt op igjermem Brandplets

tiden indtil et Tidspunkt, der ikke kan ligge meget fjernt fra de ubrændte Grave, der enkeltvis 

forekomme i Røserne. 

Paa den anden Side have nogle ubrændte Grave kjendeligen et yngre Præg end de øvrige, 

der ere forekomne paa Brandpletspladserne. I enkelte Tilfælde kan dette mulig hidrøre fra, at de 

ere tilkomne i en langt senere Tid, da Benyttelsen af Gravpladsen forøvrigt var ophørt. Denne 

Forklaring vil maaske være den retteste med Hensyn til Graven Nr. 195 ved Kannikegaard, hvis 

drageprydede Fibulaer ellers ikke gjenfindes førend langt nede i Mellemjernalderen. Muligen kunne 

ogsaa de umiddelbart tilstødende Mandsgrave Nr. 196, 191og197b være at anse som senere tilkomne; 

de deri fundne lange enæggede Sværd have megen Lighed med Mellemjernalderens. Andre ubrændte ' . 
Grave med et forholdsvis sent Præg kunne derimod tilstrækkelig forklares ved, at de tilhøre netop 

Slutningen af den ældre Jernalder, da Mellemjernalderens Former ved Forholdenes naturlige Udvikling 

efterhaanden vare begyndte at komme frem. Dette gjælder navnlig om Graven Nr. 11 ved Baunegaard, 

hvor den halvkugleformede Skjoldbule, det smukke Livhelte og Guldringen med Fuglehoveder have 

Mellemjernalderens Præg, medens Gravens Indretning endnu ganske var den samme som ved de 

øvrige ttqrændte Grave der paa Stedet. 

B. Ved Strandbredderne. 

N aar man vandrer langs Østkysten af Bornholm, ser man af og til kredsrunde Dynger af 

Strandstene med et stort tragtformet Hul i Midten. I lang Tid toges der intet Hensyn til dem; de 

ansaas som forstyrrede Røser, uagtet det var mistænkeligt, at der ikke fandtes Spor af udkastede 

Sten omkring .,.dem. Endelig viste en tilfældig Sløjfning, at der under det tragtformede Hul var 



m1bragl en Skelelgrav, og nænncre Undersøgelser blcn· clcrfm satle i Gang. Det oplystes dervccl. 

at Stranclsten0ne langs Øe11s Østkyst i stort Omfang erc bierne benyttetle til Bcgravclsesplaclser. 

Den egentlige Strandbred (Havstok), hvor Bølgcme skylle op, darmet paa Steclel', hYor 

tlcr ikke er fast Klippe og ejheller løst Saml men derimod store Masser af afrundede Strandsten, i 

Hegl'len en lemme I ig sltjl Skraaning, hvis Kant kan rrna en Højde af over 5 Alen (M. ::3) over 

lfavflaclc:n. Ovenfor Ovcrknnten af denne Skraaning strækker <kr sig ofte store, jævne, ganske srngl 

,.;ligende Flader ind ad Landet til, bedækkede med Strandstene enten mlen nogensomhelst Vegetation 

eller lrnu rnecl et magert Grmsclække. Himeligvis heslaa disse Tenasser lige til Havets Niveau eller 

dog til en betydelig Dy hele urlelukkernle af sammenskyllede Strnnr1slcn. Undertiden kan der vrcre 

flere saa<lanne Tenasser, den ene ovenfor den anden (Lillevang syd fm Gudhjem), f'remhragll: ved 

Rølgeslag i ældre Tider, da Landet ikke var hævet saa højt over Havet. Paa enkelte Steder, navnlig 

nonl og syd for .:\' exø, hvor disse stenlag le Strækninger danne vicltl11ftigc Stnu1<lnrnrkcr af over 

fnmdxede Tønder Lands SL11rrl•lse, ere de afbrndte ved gmuk Havslokke, der .~om Yoldc- af lo til tre 
.ø 

Akus 1h1jc1c~ (M. l,u Lil 1,:i) strække sig i lange parallele Linier i Flugt rnecl Slnrnclkanten, hel! 

beslaaeude af cle samme afrundede SLrnndslen. 

Fig. 300 og 301. En Volclgrav. 

Saavd Tenasscrne som de gamle Havstokke cre benyttede til Plads for de foranførle 

mærkelige Begravelser. Selve Graven ligger under den omgivende Overflade, nnclcrtirlen kun 15 Tornmci· 

( tm. 3\J) clyht, undertiden noget dybere. Den kan være indesluttet i en regelmæssig Gravkiste af 

tynde ~andstcnsplacler med Sirleslen, Enclesten og Dæksten samt en Brolægning af tynde Plader paa 

Bunden, eller af en Hamme af kantstaa<'ncle Stenplader uden Dæksten. Som oftest mangler imidlertid 

cm smulan Kiste ellc-r Hamme, men der kan cla til Omgivelse for Liget være indrettet en trugformet 

aflang Fmdyhning, hvis Vægge og Buncl cre dannede af større Stene med en glat Sirlc inclad, 

medens Hummet er ucll'ylclt med cle s~:eclvanlige mindre Strandsten. Ofte lader der sig slet ikke spore 

nogen særlig Foranstaltning til Omgivelse for Liget. 

GraYcne synes alle at have været anlagte omtrent i Nore\ til Syd, saaledcs at Ligets Hovecl 

har ligget imod Norcl. Over selve Graven er der dernæst opkastet en ringformet Vold af de samme 

Strandstene, som bedække Marken cleromkring. Volclen.c: Højde og Omfang er i Hegelen afpasset 

,;aaledcs, at c1et tragtformc<le eller kjcdcll'ormede Hul, der f'rcmkommer indenfor Volc1ringen, netop 

naar nc<l Lil Ovcrflarlen af det omgivc•mlc Terrrcn, uck:n at cler bliver nogen plan Flade i Midten, 

og paa <len anrlcn Sick uden al clct iuclre Rum opfyldes højen: encl nelop til <let omgivende Trrncn;.; 

" 
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' Højde. Af og til kan det indre Hum være noget fyldt med nedskrednc Sten af Volden, og endnu 

hyppigere kan det være bleven noget fordybet ved den underliggende Gravs og Ligets Sammen

synkning, men Saadant er først indtraadt efterhaanden i Tidernes Løb. Kun en eneste af disse 

Grave, den største af dem alle (ved Salene i Østerfars Sogn), synes at have været anlagt saaledes, 

at der har været en jævn rund Flade af omtrent 8 Alens (M. 5) Tværmaal indenfor Volden; nu er 

der ved Gravens Sammensynkning fremkommet en Fordybning i Midten af denne Flade. 

Gravmælet er altsaa ikke en Røse eller en Kulle men en ringformet Vold over eller 

omkring den underliggende Begravelse. Man kan derfor passende betegne denne Art af Gravmæler 

med Navnet "Voldgrave". 

Foruden disse Voldgrave er der paa Terrasserne af Strandstene anbragt en Mængde, 

rimeligvis endog en stor Mangfoldighed, af Skeletgrave. Betragter man en saadan Terrasse eller 

Stenflade nøje, opdager man hist og her svage aflange Indsænkninger i Overfladen med Længderetning 

fra Nord til Syd, jævnlig flere ved Siden af hinanden eller for Enden af hinanden, saa at der dannes 

Rækker deraf. Der er allerede fundet ikke faa Begravelser under saadanne Indsænkninger, og der 

kunde findes langt flere, naar ikke Arbejdet ved Undersøgelsen deraf var saa besværligt og Udbyttet 

saa saare ringe. Gravene under Indsænkningerne synes at være indrettede ganske som Begravelserne 

under Ringvoldene, saaledes at der overhovedet ikke er nogen anden Forskjel end netop Volden. 

Endnu kan bemærkes, at der af og til i Terrasserne af Strandsten er bemærket Rækker 

af større Stene nedlagte i Højde med den omgivende Flade. Undertiden er det lange lige Linier, 

der ved Enderne forbindes ved tværløbende Linier, undertiden er det Kredse eller Rektangler med 

et Par Alens Tværmaal. Kredse af større Sten kunne ogsaa findes henlagte ovenpaa Stenfladen. 

Endvidere kan der findes runde Pletter af større Stene nedlagte i Fladen, tildels maaske i et stjerne

formet Mønster. De fornævnte lange lige Hækker af Stene (Salene i Østerlars Sogn) kunne næppe 

betegne Grave; derimod er det rimeligt nok, at de øvrige Stenlægninger ere anbragte som Mærker 

eller som Prydelse for Begravelser. Der er ogsaa et Par Gange fundet Begravelser derunder. 

Disse "Strandgrave" findes hist og her langs hele Bornholms Østkyst, saavidt Granit- eller 

Sandstensterrænet rækker. Ved Øens Sydspids og langs hele Sydsiden samt den sydlige Halvdel af 

Vestsiden er Strandbredden næsten allevegne dannet af Sand, og den nordlige Halvdel af Vestsiden 

bestaar for en stor Del af bratte Klipper, der gaa lige ned i Havet. Det er derfor næppe rimeligt, 

at der vil findes mange Strandgrave paa disse Kyster, om der end paa enkelte Steder nok vilde 

kunne være Anledning til at søge dem. Paa Østkysten ere de især talrige paa tre Steder, nemlig 

ved "Salene" i Østerlars Sogn inderst i . Bug'ten vest for Gudhjem, hvor der ligger c. 30 smukke 

Voldgrave paa en bred Stenflade ovenfor Kanten af den omtrent 5 Alen (M. 3) høje Havskraaning, i 

Lillevang syd for Gudhjem, hvor to Terrasser af Strandstene bære Spor af mange "Indsænkninger", 

og hvor der tillige ligger et Par Voldgrave, samt paa den udstrakte Strandmark nord for Nexø, hvor 

en lang gammel Havstok bærer en Række af Voldgrave paa sin Ryg, og hvor Stensletten øst og 

sydøst for denne gamle Havstok er tæt forsynet med "Indsænkninger" saavelsom med nogle enkelte 

Voldgrave._ Flere lignende Grave. findes langs ad Kysten. Af disse har en Voldgrav beliggende i 

Østermarie Sogn sydøst for Udløbet af Kjelse Aa en vis .Mærkelighed som Maal for Vandhøjden ved 

den store Stormflod i Efteraaret 1872 1 ). 

----- -------

1
) Allerede ved Undersøgelsen Rf Voldgravene ved "Salene" i Aaret 1880 var jeg hleven opmærksom paa, at Bølge

slaget for ikke mange Aar siden maatte have været usædvanlig !Jojt, idet Stenene langs Randen af den høje og 
stejle Skra;ming imod Havet vare omvæltede, saa at den glatte Sille var yernlt opad. VoldgTavene dersteds laa 
imidlertid saa langt fra Randen, at de ikke vare naaede af Forstyrrelsen. Da jeg derefter i H\82 besøgte Kys1en 
ved Kjelse J_aen (Saltuna), fandl jeg der en VoldgraY, hvor selve Ringvolclen var angreben af Søen. Den ligger 
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Voldgravenes T\Tæmwal maalt fra den yclerstc Ham! af Volden ved dl:n em• SiclC' ! il rlc1: 

ydcrsle Hand ved den modsatte Side er i Hegelen omtrent 6 til 8 Alen (.YI. 3,8 til 5), og \"olcll:ns 

fløjc\e er da omtrent 1 Alen (cm. (J;l). En enkelt Grav vecl Salene er fulde 2f) Alen (:VI. 15,1) hrcll, 

og clcns Vold har en Højde af 3 Alen (1\L 1,,1). Denne Støl'l"else er imidlertid ganske cncstaaenclc,' 

og jeg tvivler paa, at nogen anden er bredere ernl 15 Alen (M. 9,4). Paa den anden Sille firnJes clcr 

nogle, cle>r ikke em synderligt over 4 Alen (M. 2,5) brede rnec\ en Voldhøjde af næppe 3/4 AIP11 (cm. 47). 

Uclhyttet af Oldsager fra de undersøgte omtrent 40 Strandgrave hm· været meget ringe. 

Af'sel fra en tvivlsom Grav ved Allinge og nogle ligeledes tvivlsomme Grave ved Nymølle \'l'Sl for 

:Nexø, hvornm mcrmere nedenfor, have Hesultaternc kun været følgende: 

------~----!,1--I ~ - ~ 

'~ 0 

Stra1ulp·a ve li ~i i .. ·. 
li 

~ ~:: 
' ~ ""' 

I 
' -"' i? De:su!len 

~ 1-
··11 

I: 

li Mandsgrave: 

l'\ex1J l: Vohlgrav .......................... · I' 

1;~: do. . ................. ·.······li 

I 
I I 
I " [! B1·once,;1i;1·ndc. 

I Slkr.11 K11i V. 

-- 2 I : Ind:;a•nkning· ........................ li 

Kvindegrave: !: 
I " 11 
I , 

T '1lJnv·1tl'" '.>. \ 1lllclu'J"l\' •, , '"' t- "-': t- • • ••..•••••.••••••••••.. • 1 

' 11 
(i I Stkr. I 

,i\'t~xo 'Z: \' oldgTa v ... " . . . . . . . . . ... " ... " .. ,. 11 
(i: 

12: 
tlo. 

tlo. 

14: Imbacnkning· ....................... . 

17: Vol<lgrnY . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Hil I I' 
~ i! 

11 

-~ 19: tlo. "" ...... """. """.". 
11 

- 20: Iml:iænkning ....................... . I 

Ubestemte Grave: 

Salene 2: Voldgrav Lille Broncclmle, Spor af Jern. 

Kniv. 3: do. 

Lilleyang 1: do. . ........................ . En Hestetand. 

Nexø Hi: Indsænkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

' 

21: do. 

pa<t s:l'dv:rnlig Ma:1dc paa den jævne slenl:1gle Flade ovenfor Skr:rnningen imod Havet men temmelig n:i.;r ve<l 
rlenne :'-ikrnnning·s Raml. I tlen imod Havet yemlende Side af Hingvolden vare Slenenc i tle nellel'ste Hækker 
uden just :ti. v:l'!'e flylterle h1ngt fra rleres Plads kjemlelig:en væltecle om, saa at deres rnosg-roc1le Sider 1·crnlle 
netfad eller indad eller ud til Siden. Det var utviYbomt, at der ikke kunde vccre forløbet man~'e Aar, sitlen dette 
va1· sket, thi de Flader af Stenene, som nu yemlte opefter, ha Yde endnu et ganske lyst og glat Udseemle 1ule11 
Spor af l\fo:; elle1· Lav. Ejeren n.f Grnmlen fortalte mig· derhos, at han selY havlle været ØjenYirlne til, at H:wct 
urnlcr Stormfloden i Efternaret 1872 h:wcle neret oppe Yed Vohlgravene og beskyllet dem. 

H<J.itlen over Havet er ikke nrnalt (den er Yel henirnod 5 Alen: 1\L :J), og· min Iag·l1agel:ie µ·iyer derfor 
inlel M:wl for S11cm: ab,mh1le Hojde vell Stonnflollen; men den µ'iver et temmelig irnjagtigt l\I:tal frn· den rel:1l.i\"' 
H<l.jde. itlet den viser, at tler ikke siden clen paagjaolclencle Voldgravs Opforebe nogensinde k:m haYe Y:erel e1 
hojere Bolgcsl:1g der p:1.a Stellet. Hav1le Bolge"!aget i Stonnen 1872 kun v:erel. ubetydeligt lrnjere. 1'ilde ile Y:Pl1i:lle 
Slen ikke li:1se kunnet forlilive liggemle pa:1 1lcrn,.: Plad,.:. Oµ· ha nle der i Ti,]en :siden Grnyens Opi'm'eh:e noµ·en
sinrlc være! lrnjcrc Bolg-c,.:lnµ·, sa:t nrnatte del bavc t1ylLet Slemme og forstyrret Voltlcn. 

Om Tiden for Vol,lg·rnvene,: Opforebe se lilll længere frern i Tcxten. 

' 

I 
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Endvidere ere Levninger af ubrændte Ben fundne i mange af Gravene, men ingensinde 

brændte Ben eller andre Spor af Ligbrænding. 

Oldsagerne syn~s, uagtet Begravelserne have været · ubrændte, tildels at være forsætlig 

sønderbrudte i Oldtiden. Af alle de tre Sværd er der kun fundet enkelte Brudstykker og ligeledes 

af de to Fibulaer; ved den tredie manglede i alt Fald Spiral og Naal. 

Sværdene have været enæggede; forøvrigt har Formen ikke været kjendelig. Af 

Fibulaerne er den ene baandformet med afrundet Spids og tilhører Brandpletternes anden Afdeling; 

de to andre svare derimod til Brandpletstidens Slutning. Af Naalene er den ene en meget smuk 

Broncenaal (Fig. 302) med et korsformet Hoved, jfr. en Naal fra Brandpletternes 

tredie Afdeling, Fig. 167; en anden var en Ringnaal af Bronce af en Form, der 

ellers først forekommer sent hen i Jernalderen; en tredie var en lille Jernnaal, 

som foroven var ombøjet til et Øje; den har altsaa rimeligvis ogsaa været 

forsynet med en Ring. Broncesp'ændet synes at have havt Form omtrent 

som Fig. 319, der hidrører fra Mellemjernalderen. Perler ere kun een Gang 

fundne i stort Antal; det var de sædvanlige smaa Glas-, Sten- og Lerperler 

samt nogle skiveformede Havperler; blandt de i andre Grave fm•dne Perler vare 

to af Mosaik, begge af den gammeldags Art med runde Pletter indlagte i en 

ensfarvet Grundmasse. Lerkar ere kun fundne tre Gange under saadannc 

Forhold, at de kunne antages at være nedsatte hele; de vare et middelstort og 

to smaa Hankekar, alle velbrændte men uden Prydelser. 

Ifølge Fundet af en baandformet Broncefibula synes Benyttelsen af 

Strandgrave allerede at være begyndt i Brandpletstidens anden Afdeling, og 

ifølge Fundet af Beltespændet maa den antages at være fortsat i det Mindste 

til Begyndelsen af Mellemjernalderen. Ringnaalene tyde endog paa en endnu 

senere Tid, men turde vel dog næppe afgive noget afgjørende Bevis derfor. 

Strandgravene ere uagtet de ikke faa anstillede Undersøgelser endnu 

stedse et temmeligt gaadefuldt Fænomen. Naar de ere begyndte i Brand

pletstiden, er det besynderligt, at der ikke er fundet Brandpletter i deres Nærhed; 

men disse kunne maaske endnu lade sig finde. Med de ubrændte Grave, der 

slutte sig til Brandpletspladserne, stemme de i flere Henseender nøje overens; 

navnlig er Orienteringen den samme, og Benyttelsen af Gravkister eller Sten-

" rammer er den samme, for saa vidt angaar de Egne, hvor Sandstensplader have 

været let tilgængelige, navnlig ved Nexø. Derimod er det en mærkelig Afvigelse, 

at Oldsager~e synes at være sønderbrudte; ogsaa Dybden, hvori Liget har været 

anbragt, er forskje}lig; og endelig ere Ringvoldene over Gravene en besynderlig 

Fig. 302. "h. 
Bronccnaal. 

Særegenhed. Ved de sædvanlige ubrændte Grave har jeg aldrig set noget Spor deraf, navnlig ikke 

paa Slamrebjerg, hvor dog Gravpladsens Overflade, da vore Undersøgelser begyndte, aldrig syntes at 

have været berørt af Spade eller Plov. Dr. Save har i Ann. f. nord. Oldk. 1852, Side 138, bemærket, 

at der paa Gotland ofte findes "Kumme! saaledes lagte, at der øverst i dem findes en Sænkning eller 

tragtformet Fordybning", og han giver derefter paa Side 139 en Afbildning af Gjennemsnittet af et 

saadant "toppgropt Kumme!" , som næsten nøjagtigt svarer til de bornholmske Voldgrave. Disse 

ejendommelige Grave haves altsaa ogsaa paa Gotland og tilmed "ofte". Andetsteds vides de ikke at 
være blevne bemærkede. 

I Tillæg VII B er der iblandt Strandgravene optaget et Fund fra Allinge og nogle Fund' 

fra Kymølle v,1;st for Nexø. Vecl Allinge er der i en gammel Havstok truffet en Plet af lys lerblandct 
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Jord og deri funcld et enægget Sva.·nl og fem meget hrelle Lanscspi(1ser (Tillæg VII B 1 ). Om 

det er cl Gravfurnl, kan imidlertid ikke vides med nogen Sikkerhed. Vefl Nexø Nymølle, der ligger 

paa en Flade af Stranclsten i del vestlige Hjørne af Stranclmarken, som sirrekker sig norcl og vest om 

Byc11, er der af Mølleren fundet tre sorte Pletter indeholdemde Knl og Ben; Benene synes efter 

Møllerens seneste Forklaringer at have været uhræmlte, og de formentlig iagttagne Kulstumper kunne 

have været Dele af den J\luld, der plejer at fimlcs i Strandgravene og som af og li! er meget sort. 

Gravene kunne altsaa have været "StrandgTave". l en af de sorte Pletter er der fundet en stor og 

bred Lansespicls, en Skjoldhule merl høj Tap som Fig. 8Sl, en Del Smedeværktøj, en Kniv, en 

H vresse•sten saml Beslag til et Tncskrin. I en anden er der fundet G1 Perler og en Kniv. Fremdeles 

er ck•r indsendt endnu en Kniv og en bred Lansespids. Desværre cre Forh~dene ikke oplyste 

saalecles, at man kan have nogen sikker Dom om Gravenes Art og Beskaffenhecl (Tillreg VII B 11 ). 

C. Ubrændte Grave paa andre Steder. 

Udenfor Brandpletsplaclscrne og Strandbredderne er der kun forekommet meget fna 

ubnendle Grave, der kunne anses for al hiclrøre fra den ældre Jernalder, og de ere derhos saa 

spredte, at de ikke i nogen synderlig Grad kunne tjene til indhynles Oplysning. 

Det eneste Sted, hvor de have været samlede paa en virkelig Gravpla<ls, er det høje 

Granitplateau paa Bjerget vest for Gudhjem; se Tillæg VII C 2. Der har ligget 19 lave Kuller 

med et Tværmaal af 41/2 til 14 Alen (::\I. 2,s til 8,s) og en Højde af ikkun 1/4 til 1 Alen (cm. 1G til G3). 

De hestode næsten helt af Jord; kun undtag·0lsesvis har efor ligget tm Krans af runde Sten paa 

Overfladen eller e11 lignende Stenkrans m~de i Jorden omkring Mirlten ar Gravens Bund; en Brolægning 

med store Sten paa Overfladen er ogsaa forekommen en enkelt Gang, men de allerfleste Kuller h~we 

været ganske blottede for Sten. Syv af disse Kuller vare ganske tomme, i syv andre fandtes brændte 

Ben, og ikkun fem (Nr. 7, 12, 13, 14 og 15) synes at have indeholdt uhnendte Begravelser. Der er i 

dem fundet 8 Broncefibulaer, 2 Broncenaale, en lille lmlvkuglefonuct Skal af Sølv, nogle Perler og 

et Lerk!tr. Af Fibulaerne vare tre a[' Type F med den J\.foclifikation af Naalcholderen, der er betegnet 

som F 2; en fjerde havde en udstaacncle Tap bagved Spiralen samt en Naaleholcler clannet af en fra 

Spidsen lodret nedadgaaende Plade, og tillige var Spidsen udvidet til en langagtig oval Plade pryclct 

med en lille Cirkel med en Prik i Midten. En af B'ihulaerne lmnle tynd Bøjle og bred Spids (Tyµe G) 

samt en Tap bagved Spiralen. Tre vare Jigearrnede (Type 1). Perler fandtes i tre Grave, henholdsvis 

8, 12 og 1; der var et Par af Mosaik, nogle af Glas, de fleste af Hav. Lerkarret (Nr. 7) var vase

formet og havde tre Gange tre Knopper paa Udbugningskanten. -- Fibulaerne vise noksom, at vi 

her endnu befinde os i den ældre Jernalder, men Anbringelse af Tap bagved Spiralen, Spidsens 

Udvidelse til en oval Plade samt Tilstedeva.;relsen af saa mange ligeai·mede Fibulaer tyde paa en 

forholclsvis meget sildig Tid. Lerkarret svarer ganske til dem, der findes i Grave fra Mellemjent

alclcren. Man tager derfor næppe Fejl Yed at ansætle disse Grave til den ældre Jernalelers allerseneste 

Tid umiddelbart før Overgangen til l\Iellernjernaldenm. De have en ikke ganske ringe Interesse, for 

saa vidt som de godtgjøre, at Benyttelsen af lave Kuller til Gravmæler paany er begyndt paa 

Bornholm allereclo forinden Slutningen af den ældre Jernalder. 

I TI ise høj (Tillæg VII C 3), en stor Kulle i Østermarie Sogn, er der fundet en Vaabengrnv. 

Højen var 25 Alen bred og kun 21 /2 Alen høj (:~'r. 15,1 og 1,6) og havde en stor Stendynge i det 

Indre, rlækket af et Jordlag uclenpaa. Der fandtes et langt tveægget Svaml med Træskede og mccl 

en/i.alnurnl Dupsko :1[ BroncC'plader snml. rnecl t'n GlaspC'rlr' red Skedt~ns Munding, emhi<lC'n' en 
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cylindrokonisk Skjoldbule uden Tap, en lille Spiral-Fingerring af Guld og sex Lerkar, nemlig et stort 

flerøret Kar med rundtløbende Furer, en middelstor Hankepotte med Zigzagbordt og fire Smaakar. 

Om denne Grav bør betegnes som hidrørende fra den ældre Jernalder, er meget usikkert; de mange 

Lerkar samt Skjoldbulens Form tale for en Henførelse til den ældre Tid, men Gravens ydre Form 

(jfr. en Stenkulle ved Gudmingegaard; Tillæg IX A) tyder mere paa Mellemjernalderen. 

Fremdeles er der ved Store Bukkegaard i Aaker Sogn fundet en mærkelig Kvindegrav 

og en Mandsgrav (Tillæg VII C 5). I begge Grave laa Skeletterne i det blotte Grus med Hovederne 

imod Nord, I Kvindegraven fandtes det meget smukke runde Spænde (Type L), der er afbildet 

Fig. 303 samt paa den farvetrykte Tavle. Paa Forsiden har det yderst en Ring af blaa Email med 

røde Stjerner eller Blomster og indenfor denne en bugtet Ring af rød Email (Emailen, der paa nogle 

Steder var beskadiget, er i Afbildningerne restaureret); Midten er aaben, men der synes i Aabningen 

at have været anbragt radiale Broncestænger som Eger i et Hjul. Tvænnaalet er 2114 Tomme (cm. 5,s). 

Endvidere fandtes to Broncefibulaer af Type F med udstaaende Knop bagved Spiralen, fremdeles en 

Fig. 304. 1/1. Pel'le af Ben. 

Fig. 3Q3. 1/1. Emailleret Broncefibula (Type L). 

smuk Redekam af Ben eller Hjortetak med buet Ryg (Fig. 292), en Broncering og en lille Jernring, 

et Stykke af en Broncespiral samt 50 Perler, deriblandt to af Ben, cylindriske 314 Tomme (cm. 2) 

brede og 3 /s Tomme (cm. 1) høje, prydede med tre Gange tre Prikker (Fig. 304). -- Mandsgraven var 

dækket med en Stendynge, paa hvilken der laa Benene af en stor Hund. I selve Graven fandtes et 

enægget Sværd, hvls Od var tilbagetrukken til Ryglinien. Disse Grave høre aabenbart ogsaa hjemme 

ved Grænsen af Mellemjernalderen. Det store emaillerede Spænde har en Form, der er ganske 

ukjendt i den ældre Jernalder paa Bornholm; ogsaa Emailleringen viser hen til en sildigere Tid. 

Benperlerne have et Sidestykke i en Grav fra Mellemjernalderen (syd for Melsted), og Sværdets Form 

stemmer overens med Mellemjernalderens Skik, om den end ogsaa forekommer i ubrændte Grave 

ved Kannikegaard. Paa den anden Side vise de to smaa Fibulaer fra Kvindegraven, at den 

ældre Jernalders Former endnu ikke vare gaaede af Brug. Det Hele danner et meget mærkeligt 

Overgangsfund. 

Paa Anhøj paa Bodilsker Højlyng er der for mange Aar siden gjort et Fund af Perler, 

deriblandt to af sleben Bjergkrystal og G af Mosaik. Tiden, naar det er nedlagt, er usikker, og det 
" 
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er ikke engang vist, at det er et Gravfund. Del anføres her kun, forel i det er omtalt i .Nordisk 

Tidsskrift for Oldkyndiglicd Ill S. 3 lB, hvis Angivelser imicllertid tildels ere mindre rigtige; se 

Tillæg VII C 4. 

Oversigt over Oldsagerne i de under C omhandlede Grave. 
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ANDRE GRAVE FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. 

Naar man gjennemser Tillæg VIII, vil man der flnde lange Fortegnelser over Lc~nfylrlle 

Lerkar, Klumper af brænclte Ben, flade mørke :VIuldlag, Dækst.e1w, firkantede stenfyldte Huller, Bro

lægninger og flade Stendynger, og man vil tillige finde, at med UndtagPlse nf nogle faa bC'nfyklte 

Lerbr etc., der ere forekomne pna ældre Brandpletspladser, tilsyneladende som Levninger fra 

13roncealderen, have de ovenantydede ejendommelige Gravformer kun vist sig pan 13ranclplctsplndser 

af yngste Afdeling eller paa Gravpladser, der maa anses for at være endnu yngre. 

Lerkar fyldte med hvide brændte Ben ere forekomne fem Gange i de sydlige 

Terræne.r ved Kannikegaard, to Gange paa Slmmebjerg, to Gange ved Baunegaard og fem Gange 

i Kullerne paa Bjerget ved Gudhjem. Karrenes Form og Prydelser vise utvivlsomt, at de ikke kunne 

hidrøre fra Broncealderen men tværtimod rnaa henhøre til en sildig Periode af rlen ælclre Jernalder; 

se Fig. 305. Oldsager ere kun fundne en eneste Gang, nemlig en spicls Kniv og en krummet Jernstok, 

r1;i/an have været en Nøgle (Kannikegnard :147). 

, 

• 
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To Gange er der paa Slamrebjerg under lignende Forhold fundet smaa firkantede Grav

kas ser af Sandstensplader. 

Klumper af hvide brændte Ben ere fundne tre Gange i de sydligste Terræner ved 

Kannikegaard, to Gange paa Slamrebjerg, en Gang ved Baunegaard og en Gang i en Kulle paa 

Bjerget ved Gudhjem. I Benklumperne i Slamrebjerg 142 og 144 fandtes der to Broncefibulaer 

af Type F. 

Meget hyppigt, navnlig i den sydligste Del af Kannikegaards Gravplads, er der forekommet 

tynde, flade Lag af mørk Jord. Undertiden har Mulden været kulsort, men ofte ikkun mørkebrun. 

Ben have ingenlunde altid været kjendelige, og hvor de ere fundne, have de kun været tilstede i 

ringe Mængde. Brændte have de altid været, hvor de ere forefundne. Oldsager have været sjældne; 

dog er der i Kannikegaard 365 fundet et forbrændt Stykke af en Sølvfibula (Fig. 306), som utvivlsomt 

hidrører fra Mellemjernalderen, og i en Kulle paa Slamrebjerg er der fundet en Broncefibula af 

Type F 2 samt en Del Glasperler. 

Fremdeles er der jævnlig forekommet flade Dækstene eller kantstillede Stene med 1 / 2 

til 1 Alens (cm. 31 til 63) Mellemrum, staaende saaledes, at de kunne formodes at have baaret en 

Dæksten, der senere er bortkommen. Under saadanne Forhold er der en enkelt Gang fundet en 

Fig. 305. 1/,. Benfylclt Lerkar 
fra Kannikegaard 368. 

Fig. 306. 1/i. Stykke af Sølvfibula 
fra Kaunikeg·a:mJ 3G5. 

ubrændt Grav, men i de allerfleste Tilfælde har en ubrændt Grav ikke kunnet været tilstede under 

Dækstenen. Jorden har kun været løs paa en lille Plet, og Undergrunden er truffen uforstyrret i ringe 

Dybde. Tanken ledes saaledes bestemt hen paa brændte Grave; det er imidlertid kun en eneste 

Gang lykkedes at finde brændte Ben, og det var endda kun enkelte spredte Stykker. Derimod staar 

der meget jævnlig umiddelbart under Dækstenen et tomt Lerkar, for det Meste en grov middelstor 

Hankepotte. En Gang (Kannikegaard 165) er der under en stor Dæksten fundet det hele fra Brand

pletterne bekjendte Sæt af fire Lerkar. I Kannikegaard 168 er der fundet en Jernfibula, to Mosaik

perler og to Glasperler, en anden Gang en lille Kniv; ellers ere Oldsager ikke fundne. 

Ved Kannikegaard er der endvidere jævnlig fundet firkantede Klumper af endestillede 

Stene 1 Alen (cm. 63) i Firkant og lige saa dybe. De have været yderst fattige. En Gang har der 

under Stenklumpen (Kannikegaard 363) staaet en lille Ramme af Sten, indeholdende et lille grovt 

Lerkar. Ellers ere Oldsager aldrig forekomne. Ogsaa Ben have været meget sjældne; ikkun to 

eller tre Gange er der bemærket Spor af brændte Benstykker. 

Kantstaaende Sten, Rækker af flere Sten eller Ringe af lagte Sten tæt under 

Jordens Overflade ere forekomne nogle Gange. Der er derved fundet nogle faa Potteskaar og en 
enkelt Gang bræfidte Ben, men ellers Intet. 

10 
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Sma:i Brol;egningc~1· cdler f'lade Stenclyngc•r haw• v:0rP1 rnegel hyppige paa Gr:w

pladscrne fra Slutning('Tl af den :ddre .fomnlder. Der el' forrk0111111et 4-0 vrrl 1\:mnikega:irrl, lfi p:rn 

Slamrehjcrg, ;~ vr·(l Bmmegaanl, mirnlst 3 ved Grødeby oc;· Cl n•rl Bukhgaanl. Brohegningerne ere i 

Bcgelen rurnle med 11 /2 li! 2 Alens (:\1. O,u til 1,s) Tvmrnwal; St<:mlyngernc ere rnnde, aflange eller 

formløse fra 3 til () Tommer (cm. 8 til 1 G) lykke; ofte er lld vanskeligt at sige, om man har en 

Brolægning eller blot et Stenlag for sig. I Regelen findes der lidt sort eHer dog mørk Muld under 

eller imellem Stenene; af og til men dog ingenlunde hyppigt kan der bemærkes Spor af brændte 

Ben; jævnlig findes ogsaa nogle spredte Potteskaar, men andre Oldsager ere mege) sjældne; der er 

en Gang fundet en rød Stenperle og en Gang noget ukjendeligt Jern; en halv Snes Gange er der 

fundet Lerkar, navnlig grove, sletbrændte, middelstore Hankepotter med rund Bug. 

Om man i ethvert af de foran omhandlede Tillælde har truffet en Begravelse ;:i: et Sted, 

hvor et Menneskes Levninger, brændte eller nhrændte, ere hlevne nedlagte, kan være vanskeligt 

nok at afgjøre. Ben ere, som anført, ingenlunde altid men tværtimod temmelig sjældent blevne 

fundne. Men ved enhver af de omhandlecle Arter aJ Muld lag·, Stenlægninger etc. er der dog i det 

Mindste en enkelt Gang eller enkelte Gange blev en fundet brændte Ben; og naar disse maa anses 

som et nogenlunde godt Bevis for, at man der har truffet paa en virkelig Grav, saa fører Analogien 

til at antage, at ogsaa de øvrige Steder, hvor samme Forhold vise sig, ere Grave. Tilstedeværelsen 

af Oldsager og navnlig af Lerkar, der saa jævnlig findes staaende under Dækstene eller Brolægninger, 

viser ogsaa hen til, at man hal' havt i Sinde at hensætte Noget i et eller andet Øjemed, der næppe 

kan have været andet end et religiøsl; og naar man erindrer, hvor hyppigt netop Lerkar ere hensatte 

i Grave for at ledsage de Afdødes Levninger, kan man ikke undlade at finde det mere og mere 

sandsynligt, at Gjenstandene ogsaa i de her omhandlede Tilfælde virkelig ere Gravgods, og at 

Stederne, hvor de ere hensatte, virkelig ere Begravelser. 

Hertil kommer endnu, at man netop træffer disse Muldlag, Stenlægninger etc. paa Grav

pladser imellem og omgivne af utvivlsomme Grave og tilmed netop paa Gravpladser fra en vis 

bestemt Tid og ikke imellem Grave fra andre Tider. 

Ved KantJ.ikegaard vise disse "andre Grave" sig i de samme Terræner, hvor de ubrændte 

Grave begynde at blive hyppige , tiltage dernæst sydefter sammen med disse og fortsættes fremdeles 

længere imod Syd, efter at ikke blot Brandpletterne men ogsaa de uhrændte Grave have ophørt at 

vise sig der paa Gravpladsen. Paa samtlige øvrige Gravpladser fra Slutningen af den ældre Jernalder, 

hvor nogenlunde omfattende Undersøgelser ere anstillede, gjenfindes lignende Forhold. Fra Slarnrebjerg 

kjendes 2 benfyldte Lerkar, 2 smaa Gravkasser, 2 Benklumper uden Gravgjemme, 1 mørkt Muldlag, 

5 Dækstene, 1 Stenklump samt 1G Brolægninger og flade Stenlag, fra Baunegaard: 2 benfyldte Lerkar, 

1 Klump hvide brændte Ben, 1 mørkt :Muldlag og 3 Brolægninger eller flade Stenlag, fra Grødeby: 

mindst 3 Brolægninger og flade Stenlag, fra Bjerget ved Gudhjem: 5 henfyklte Lerkar, 1 Klump hvide 

brændte Ben og 1 Muldlag og fra Bukkegaard 3 Brolægninger. 

Af disse atter og atter gjentagne Erfaringer turde det fremgaa som almindelig Regel, at 

henimod Slutningen af den ældre Jernalder er der samtidigt med Udbredelsen af ubrændt Jordfæstelse 

blevcn benyttet en Mængde forskjcllige Gravformer, igjennem hvilke Nedlægning af brændte Grav

levninger er bleven fortsat længe efter Brandpletternes Ophør. De begynde omtrent samtidig med 

Brandpletternes tredie Afdeling og fortsættes udover den ældre Jernalders Grænse, saaledcs som 

Sølvfibulaen fra Kannikegaanl 365 tilstrækkeligt udviser (se omstaaende Tabel). 

Endnu skal kun berøres de to mærkelige Klumper af Vaahen, der ere fundne i 

Kannikcgaard 314 og Slamrebjerg 7D. Paa ethvert af disse Steder fancltes el Sværd, en eller to 

Spyrl~'.r, f'.n Skjol<lhnlr og en Kniv, paa Slarnrrhjrrg tillig·c en Spore, snrnt Lrrkm. Sværdene 

• 
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vare begge forhøjede og Skjoldbulerne beskadigede. Alle Oldsagerne havde Brandpletstidens Former; 

navnlig vare Sværdene enæggede og i gammel Skikkelse. Fundene hidrøre ganske sikkert fra 

Brandpletstiden, men der var ikke nogen Brandplet og overhovedet næppe nogen Begravelse tilstede. 

Ved Kannikegaard, hvor jeg selv optog Vaabnene, saa jeg dem ligge umiddelbart i det røde Sand 

uden noget Spor af sort Muld. II vorfor disse Vaabenklumper ere bl evne nedlagte, lader sig ikke 

sige; muligen ere de Efterladenskab efter Mænd, som ere omkomne andetsteds, f. Ex. paa Havet; 

deres Efterlevende have da kunnet formene, at de vilde kunne faa Brug for deres Vaaben i det 

tilkommende Liv. 

Oversigt over Oldsagerne "Andre Grave" fra den ældre Jernalder. 
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I Benfyldte Lerkar ....... ............ 14 14 14 En Jernstok (Nøgle?). 

Stenkasser ............... ····· ..... 2 1 

Klumper af brændte Ben ............ 7 2 1 I 2 1 7 Lille Broncering. 

Flade Muldlag ...................... c. 50 1 1 2 1 8 c.20 Broncetraad. 

Dækstene .......................... 31 16 2 1 
Klumper af Stene ................... 20 

I 
" 

3 

Brolægninger eller flade Stendynger .. [ 6() 
" I 12 5 12 

11 

Ukjendeligt Jern. 

Sluttelig skal her kun tilføjes nogle Bemærkninger om de paa den ældre Jernalders seneste 

Gravpladser forekommende Smaahøje eller Kuller. Det er tidligere anført, at de gamle Røser 

med Undtagelse af et' eneste og tilmed meget tvivlsomt Tilfælde (Klippegaard h; se Side 24 Note 1) 

ikke have indeholdt Oldsager af yngre Art end nogle Beltehager og krummede Jernnaale og altsaa, 

i alt Fald med den nævnte enkelte Undtagelse, ikke kunne have naaet længere ned i Tiden end til 

Brandpletternes første og ældste Afdeling. Derefter følger et langt Tidsrum, hvor en saadan Gravskik 

aldeles ikke er benyttet; men paa nogle af de seneste Gravpladser fra den ældre Jernalder viser der 

sig paany Smaahøje. Kulleme paa Bjerget ovenfor Gudhjem ere allerede nærmere omtalte i Slut

ningen af forrige Afsnit (Side 142). Endvidere er der fundet Spor af fire Kuller paa Gravpladsen 

ved Baunegaard; de tre indeholdt kun Lag eller Klumper af Sten, i den fjerde fandtes et benfyldt 

Lerkar, hvis Form og Prydelser hære Præg af at henhøre til den ældre Jernalders Slutningstid. 

Endelig har der ligget tolv Kuller paa Slamrebjergs Gravplads; af disse ere to blevne undersøgte, 

men Resultaterne have ikke været synderlig oplysende. 

, 
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1Qde Afsnit. 
\ 

MOSEFUND FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. SAMMENLIGNING 
MED OLDSAGFUND ANDETSTEDS. 

I de foregaaende Afsnit er der meddelt, hvad der vides om de forskjellige Arter af 

Begravelser, der forekomme i den ældre Jernalder, saavelsom om de af dem fremdragne Oldsager. 

Hvad der fra det omhandlede Tidsrum er fundet udenfor Grave, er højst ubetydeligt, jfr. 

nedenfor Tillæg XI. Markfund af brogede Perler have været hyppige, endog paa Steder, hvor der 

ikke vides at have været Begravelser, men det er vistnok sandsynligt, at disse Perler dog hidrøre fra 

forstyrrede Grave. Ligeledes er der af og til fundet en Spydspids eller en Fibula, en enkelt Gang 

ogsaa en knoppet Guldperle eller endog en Guldberlok, men ogsaa disse Sager kunne hidrøre fra 

forstyrrede Grave eller ere maaske lilfældigen tabte eller bortkomne for Ejerne. Nogle Fund af 

Sølvpenge fra den romerske Kejsertid ville blive omhandlede nedenfor i 13de Afsnit. 

Mere Interesse knytter sig til tvende Mosefund. Det er allerede ovenfor Side 33-34 

blev en omtalt, at der i Aaret 1822 i Bals myr ved Simblegaard i Klemensker Sogn er bleven fundet 

dels en Mængde forsmeltede Broncealderssager, navnlig Armringe og Hulcelter, dels et Antal Daggerter 

og Spydspidser af Jern, blandt hvilke sidste en er prydet med indlagte koncentriske Sølvringe ligesom 

nogle Spydspidser fra Vimose (Vimose Pl. XIV-5 og 15). Tidsforskjellen imellem Broncecelterne og 

den sølvindlagte Spydspids er imidlertid saa stor, at det næsten er utænkeligt, at de skulde kunne 

være nedlagte samtfdigt, og det er saaledes sandsynligst, at det er to forskjellige Deposita, som 

tilfældigt ere komne til at ligge i hinandens Nærhed i en saavel i Broncealderen som i Jernalderen 

hellig Sø 1), og at de derefter tilfældigen erc bl evne optagne omtrent ved samme Tid. Oldsagernes 

Art er ogsaa forskjellig; Cellerne kunne nemlig ikke anses som Vaaben men kun som Arbejdsværktøj, 

og de kunne simpelthen være blevne ødelagte og sænkede for at danne en Forsyning for deres Ejer 

i det tilkommende Liv, saaledes som det saa jævnlig er sket i Broncealderen (se foran Side 33). 

Jernsagerne ere derimod Vaaben og tilmed netop overensstemmende med dem fra de store sønder

jydske og fynske Mosefund, der ere Ofringer efter en Kamp mod en fjendtlig Invasion. 

Det andet Mosefund hidrører fra den saakaldte Rømeremose, nu Knarremose, ved 

Knarregaard, 3die V. G. i Rutsker, hvor der ligeledes i Aaret 1832 fandtes to forhuggede og sammen

bankede Broncekar, en Broncehank til et Kar, flere Stykker Randbeslag til Skjolde, to smaa firkantede 

1
) Dr. Undset lrnr i "Jernalderens Begyndelse i Nordeuropa" Side 347 forment, at hele Fundet var samtidigt, og 

navnlig at Jernsagerne maatte hidrøre fra en Broncealderen meget nærliggende Tid, eftersom Spydspidserne 
ganske vare arhejdede i Broncealdcrens Form og Døllens Hulning forlænger sig ud igjennem den ophøjede Ryg 
1:111gs Midten af Bladet heH ud til Spidsen. Spydspidser i Broncealderens Form ere imidlertid ingenlunde sjældne 
langt ned i Brandpletternes anden Afdeling, se f. Ex. Fig. 72; jeg har Yel ikke liavt Lejlighed til at iagttage, om 
Dø liens Hulhed i saadanne fortsætter sig helt ud imod Spidsel\o men jeg har dog bemærket, at den har strakt 

' 

sig et Stykke ud. i Bladet. Denne Oms.tærnlighed turde derfor rneppe være et tilstrækkeliµ-t BeYis for, at Spyd
spidserne fra Balsrnyr hcr1!tf1re Lil Overgang'ell fra Brnncealdernn. 

' 
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Broncebeslag til en Rem, Stykker af et sammenbøjet Jernsværd samt en Dopsko af Jern (Nordisk 

Tidsskrift for Oldk. III Side 311-12). Senere har Professor Engelhardt i Aaret 1866 sammesteds 

optaget Stykker af et damasceret tveægget Jernsværd samt en trekantet Fæsteknap af Bronce, hvis 

Ender ere formede som Andenæb (Aarb. 1868 Side 133). Af disse Sager· er det damascerede Sværd 

ellers ganske ukjendt paa Bornholm, en Sværsdopsko vides kun at være funden i en eneste born

holmsk Grav, og den trekantede Fæsteknap med Andenæb har overhovedet intet Magestykke paa Øen, 

medens samtlige Sager nøje stemme overens med, hvad der kjendes fra de sønderjydske og fynske 

Mosefund. Der kan saaledes næppe være Tvivl om, at Fundene fra Knarremosen ikke indeholde 

hjemlige bornholmske Sager, men at de ligesom Jernvaabnene fra Balsmyr ere Bytte, taget fra en 

fremmed indtrængende Fjende og derefter ofret til Hjemmets beskyttende Guder. 

Naar saaledes vort Kjendskab til Bornholms ældre Jernalder saa at sige udelukkende beror 

paa Gravfundene, er det heldigt, at disse netop fra denne Periode foreligge i en saa rig 

Mangfoldighed. 

Sammenligner man Gravfundene fra Bornholm med dem fra det øvrige Danmark, frem

byder sig betydelige Forskjelligheder netop for den ældre Jernalders Vedkommende saavel i Henseende 

til Gravformer som i Henseende til Oldsager. I Jylland og Fyn med Langeland saavelsom i Sønder

jylland har Ligbrændingen holdt sig langt ned i Jernalderen, og Brandpletter ere ikke sjældne, men 

Urnegrave have dog været langt hyppigere. Paa Sjælland, Møn, Lolland og Falster synes Ligbrænding 

derimod saa at sige slet ikke at have fundet Sted i Jernalderen (og vel endog kun i meget ind

skrænket Omfang i Broncealderen) 1). Først henad den ældre Jernalders Slutning, da ubrændt 

Begravelse bliver almindeligere saavel i Jylland og Fyn som paa Bornholm, indtræder der i saa 

Henseende til en vis Grad en Overensstemmelse over hele Danmark. Men paa Bornholm fortsættes 

derefter Ligbrænding~n fremdeles igjennem de fattige "andre Grave", og i Jylland vedbliver Ligbrænding 

og Urnebegravelse at benyttes af Menigmand lige til Hedenskabets Ophør (Aarb. 1881 S. 156), hvorimod 

der i Sjælland og paa de omliggende Øer ikkun findes meget faa Spor deraf. Med Hensyn til de 

ubrændte Grave kan endnu bt;mærkes, at medens Ligets Hoved paa Bornholm næsten altid ligger i 

') Blandt samtlige Fund fra den ældre Jernalder, som Professor Engelhardt har sammenstillet i Nydam Mosefund 
Side 48 og flg" er der fra Sjælland, Møn, Lolland og Falster ikke et eneste, hvor Ligbrand er konstateret. 
Ejheller i Dr. Miillers Skrift om en Tidsadskillelse mellem Fundene fra den ældre Jernalder (Aarb. 1874) har jeg 
kunnet opdage noget eneste Fund fra de nævnte Øer, hvor Lig brand var konstateret, og kun eet, hvor der 
angives at være ,en Antydning af Ligbrand" (Torkildstrup paa Falster; Aarb. 1874 S. 349 Note 3). I Engelhardts 
senere Afhandling i Aarb. 1877 S. 390 angives der to Tilfælde af Ligbrand. Selv har jeg nu boet i Sjælland 
siden Sommeren 1871 og havt Opmærksomheden henvendt paa alle Oldfund i hele Sorø Amt; jeg har konstateret 
ikke saa faa Gravpladser med Skeletter men ikke et eneste Exempel paa Ligbrand, der kunde hidrøre fra den 
ældre Jernalder. Hvad angaar B ronc ealder en paa Sjælland og hosliggende mindre Øer, er det vitterligt, at Ligbrand 
ofte viser sig i Gravhøjene, saavel (skjøndt sjældnere) i Centralgravene som ogsaa (og langt hyppigere) i de senere 
Begravelser, der ere nedsatte i Højenes Udkanter. Derimod ere Urnegravpladser fra Broncealderen meget sjældne 
og derhos ubetydelige; jeg kjender her i Sorø Aml kun to, nemlig paa Brændtebjerg ved Bromme og paa en 
lille Bakke ved Assentorp i Stenmagle Sogn; paa hvert Sted er der ikkun fundet en 12--16 Urner og paa 
Brændtebjerg tillige nogle faa Brandpletter fra Broncealderen. Man skulde da tro, at naar Urnerne ikke findes 
paa fælles Gravpladser, maatte de forekomme i stort Antal enkeltvis paa Markerne, men det er tværtimod yderst 
sjældent, at en benfyldt Urne eller en (Broncealders) Brandplet forekommer paa fri Mark. Ligbrændingen synes 
saaledes næsten udelukkende at have været indskrænket til de i Forhold til Befolkningens Antal og Tidens 
Varighed saa særdeles faa Grave, som kunne findes i Højene, altsaa til Storætternes Medlemmer og maaske deres 
nærmesle Undergivne. Ganske nylig, i Oktober 1885, er der i en naturlig Grusbakke ved Hejninge i Sorø Amt, 
hvor der tidligere var fundet en Del Skeletter samt en Jernkniv, bleven udgravet et Skelet med en Spiralarmring 
af Bronce ~g et Par Ørenringe af Broncespiraler, hvilke Gjenstande af Museet ere betegnede som hidrørende fra 
,en sildig Tid af Broncealderen". Her haves altsaa en Broncealders Skeletgrav udenfor Høj og tilmed paa en 
Gravplads, hvis Benyttelse er fortsR.t i Jernalderen. Ugsaa paa Vagtbanken paa Halsskov ved Korsør er der i 
1881 fundet Broncealders Skeletgrave uden Høj. 



8;1mmenlig11ing merl <let ovrigc Daumark. 

nordlig Hetni ng, er flet Om vend le sæclvnnligl i Sjælland, saaledes at Hove< let dersteds i I fogden 

ligger i Syd, og clet synes, som om man i Jylland og Fyn har fulgt samme Skik som i Sj::elland 

(Aarb. 1881 S. 13G i Noten samt Aarh. 1877 S. 374). 

Med Iknsyll til Oklsagerne rr cl et meget nrn;rkcligt, at Gravgodset fra Bi~rndpletternes 
fvJrste Afdeling næsten synes ganske at mangle i del ønigc Danmark. 111Je!lem Bronceal<lerssagerne 

og de romerske Fibulaers Fremtneden kjendes, saa viclt mig vitterligt, kun nogle ganske enkelte 

Gravfund fra det øvrige Hige. Enten maa altsaa Broncealclereu have vedvaret der uncler hele den 

første Afdeling af Brandpletterne, altsaa et TiclsnnH af vel el Par Aarlrnrnlrecler efler Jernalrlerens 

Begyndelse paa Bornholm, hvilket ingenlurnle er rillleligt, dkr <le romerske Brnllcdibulaer man være 

komne til Bornholm et Par Aarhnndrerler senere end lil det øvrige Darnn:U"k, hvilket heller ikke er 

rimeligt, eller endelig maa Gaadens Løsning s<1gcs i, al den fattige Gravskik, som ved Jernalderens 

Begyndelse herskede paa Bornholm, har ud.~trakt sig til del øvri~·e Hige og der Ya~ret endnn fattigere, 

saa at (;ravenc have været a!Jc:olut hlul!Pde for Oldsager. Ddte sillslc ;\ltcrnativ lyder ejhcller 

ganske plausibelt, men det tmcic• dog vel vuc•re clel sandsynligste af de nævnte Lre, - og flere 

1\ltcrnalivcr kan cler na~ppe opstilles. Dd synes endog, som om Fattigdommen strækker sig noget 

ud over Bramlpletlcrncs fø1sle Afdeling; paa Bornl1olrn veclhlive nemlig Oldsagerne fra den første 

Afdeling al vise sig lamge efter, at de romerske Bronccfibulaer vare komne tilstede, men ejheller 

denne Overga11gstid synes at have eflcrlarlL Oldsager i Gravene udenfor Bornliolrn, medens tværtimod 

de f'aa skete Urnler:-:øgPlser af størrn Gravpladser allid vise en Blanclillg af anden og tredie Afdelings 

Oldsager, cl er vidner om, at Tiden ikke kan ligge fjernt fra Brnnclplctlcrnes seneste Periode 1 ). Fra 

den Tid af, <la Oldsager overhovedet filldes i de øvrige danske Provinser, slemme de i det Hele 

temmelig nøje overens med de bornholmske med Undtagelse af Lerkarrene, der synes at være seerlige 

for hver enkelt Provins. Af andre Oldsager kan en enkelt Ad findes andetsteds i Higet og ikke 

paa Bornholm, f. Ex. Broncekar med to Hankebøjler, Spillebrikker etc., og en enkelt Art kan findes 

paa Bornholm og ikke andetsteds, f. Ex. de p(:rleprydedc Haarbaam1, men disse Forskjelligheder erc 

ikke rnegd væsentlige. Derimod kan det bemærkes, dele; at cle uhnt:ndle Grave i Sjælland og Fyn 

saa at sige alLlrig have indeholdt Vaaben, om end Skeleltet viser, at en Mand er blev en bcgra vet 

der, dels at de nævnte "Grave, naar de overhovedet have indeholdt Oldsager, ofte have værei 

') Paa (len store GraYpla(!,; i Mollega:tnlsmarken Yed Broholm i Fyn er <ler i 3Nl umlersogtc Grave, (leb lJcnfyldLe 
Urner, <lels Br:mdpletlcr, fu]l(let i AIL ;i6 Fibulaer, nernlig af Typerne 

B c F (~ li Obe~ternmt:lige 

Jern 
., 1 1 2 " 

Broncc •". 21 2 2 4 1 '' " 
Solv 2 2 

Tils:1111111cn ';!(j " •) N lG 0 .-, 
----.,- .__,_ 

2!) 12 

Al' rle som Jmamlfonuelle anfo1·Le Filmlae1· (Type B) lrn1·c derhos i det 1Vli11dste t l1;11·l den brede korte Form, 

som Fig. 1:34 mhiser, og som pa:i Bornl1ollJJ kun er fonden i Hr:111<lplctl.n ;1f tredie Af"<lcli11g·. Fot"irnldet er altsaa 
eulen '2!! :1J :rnden Afdeling irnod 12 af tredie eller u1a;i,ke endog h111 af';!;, ;1f anden imorl Hi af tredie. 

Af Vaahen er der pa:1 f1r;tYpladscn ilckLm fundet en Spydspids og· et Øxehlatl foruden en Spore. 
ForonigL J1;11"e de y:csentligste Fuml 1·ærct: :H spi1l·;e, 2 l1alvrnnde og 7 lrnlv111;1:rncforrnc<le Knive. JO Saxe, 

1 Gnld-Fing·crring, 2 Guldbel'lokkcr, 2 Brnncc-Hæ11~·cdopper, U Rem,;pamdcr, 1 Sol dm•gt.e, 3\1 Fm11l af Gbs- og 
Mosaikpcrle1·, 1 do. af R;1vpcrlcr. 1 do. af glaoercdc Lerperlcr. l do. af Spillehrikker, 7~> Retlckarnrne af Ben, 
4 tlo. ar ;Jern, ri .\!øg1c>1·. 3 NipL:Pngcr. 2 Drikkeli<JrnclJe,;J;1g·, I Spindc".;l.on, 2 I-ll·æ,;.;cstene, 4 Bronce-Kasserollet', 
t Brn11~·e-icr 1 ;1rnln' lfruncek;t t', N (;1;1,.;k<t"r. 21i!J Ur:i nm1er ~g· l!J7 ;indre Lerkar (se Ka111n1cri1erre Selicsteds 

"Forti1b1ni111kr og Olcls;1ger fr:i EgtH'tt ou1 Brnl1ulm" IN/I', Side l:rJ-1G7, og "Archrnologi,.;ke Undersogelser" 18N·1, 
Sirle (i~J-108). 
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udstyrede med en Pragt og Rigdom, som der ikke er fundet Mage til paa Bornholm. Halsringe af 

Guld, store Sølvbægere og Glaskar med Sølvbelægning eller med Afbildninger af romerske Gladiator
kampe vilde man forgjæves søge paa de bornholmske Gravpladser. 

Sammenlignes Oldsagerne fra Bornholms ældre Jem alder med dem, som ere optagne af 

de store Mosefund i Sønderjylland og Fyn samt Nørrejylland, da er der vel en kjendelig Lighed 

tilstede imellem Mosefundenes Indhold og Sagerne fra de yngste Brandpletter saavelsom fra de 

samtidige eller senere ubrændte Grave; men denne Lighed træffer egentlig kun Oldsagernes Stil og 

Karakter i det Hele, medens der i det Enkelte er saare væsentlige Forskjellighcder. Blandt Vaabnene 

indeholde samtlige Mosefund en saadan Mangfoldighed af Pile, at det er tydeligt, at Buer og Pile 

have udgjort en væsentlig Del af Bevæbningen, medens den fuldstændige Fraværelse af' Pilspidser 

paa Bornholm ligefsaa sikkert turde vidne om, at disse Vaaben ikke have hørt med til den der

værende Befolknings sædvanlige Krigsudstyr. Ringbrynjer og Hjelme ere ogsaa fundne i Moserne 

men mangle paa Bornholm. I Vimosefundet, som regnes for et af de seneste Mosefund, er der 

underligt nok forekommet enæggede Sværd, der temmelig nær stemme overens med de ældste Sværd 

fra Brandpletterne, medens de øvrige Sværd fra Mosefundene, navnlig alle Sværd fra de ældre af 

disse, ere tveæggede 1). Disse tveæggede Sværd ligne vel i Formen i det Hele de bornholmske tve

æggede Sværd, men de ere smedede med en Kunstfærdighed (Facetter, Damascering etc.), der vidner 

om, at de ere udgaaede fra andre Værksteder end dem, hvorfra Bornholm har faaet sin Forsyning. 

Dopsko og Sidebesl,ag til Sværelskederne ere saare hyppige i Mosefundene, medens der fra de born

holmske Grave kun haves en eneste Dopsko til en Sværdskede (Risehøj) og· kun nogle ganske faa 

Sidebeslag. Trekantede Slutstykker paa Sværdfæsterne lejendes paa Bornholm først hen i Mellem

jernalderen. Spydspidserne ere vel som de bornholmske dels lancetformecle, dels forsynede med 

Modhager; de førstnævnte have imidlertid ofte forneden paa Bladet en bredere Udvidelse, som hidtil ikke 

er kjendt paa _Bornholm. Til Beltespænderne fra Mosefundene haves enkelte Sidestykker fra Bornholm, 

navnlig fra Baunegaard, hvor der ogsaa er fundet en Prydelse med Bronceknapper paa Beltet som 

Vimose Pl. XL Af Fibulaer har der vist sig ikke faa i Mosefundene: 60 bøjleformede foruden nogle 

skiveformede i Thorsbjerg, 9 bøjleformede i Nydam og 11 do. i Vimose; deres Antal tyder paa, at det 

har været temmeligt sædvanligt, at Krigerne have baaret saadanne, hvilket paa Bornholm i ethvert 

Fald maa have været saare sjældent. Formerne for de bøjleformede Fibulaer stemme vel nogenlunde 

med de bornholmske, men ser man nærmere til, er der næppe mere end to eller tre Former, der 

virkelig ere identiske med de bornholmske. Dobbeltknapper ere fundne i Mængde, navnlig i Vimose (60), 

men forekomme aldeles ikke i Jernalderen paa Bornholm. Endelig har der i Mosefundene jævnlig 

vist sig Prydelser med Dyrefigurer eller Fuglehoveder, som paa Bornholm kun forekomme i et eneste 

Gravfund fra den ældre Jernalder (Fingerringen fra Baunegaard) og ellers først optræde i Mellem

jernalderen og senere. Mosefundenes Sager gjøre saaledes, naar de gjennemgaas i det Enkelte, et 

fremmed Indtryk, endog langt mere end Gravfundene fra de øvrige danske Provinser. De ere vel 

kjencleligt nok udg·aaede fra den samme Kultur, som de Sager, der findes paa Bornholm, men 

Udviklingen har været forskjellig, og Stedet, hvorfra de Krigere ere dragne ud, hvis Vaaben og 

BrugsgjensJ;mde findes i Mosefundene, har næppe været det Sted, over hvilket Bornholm har 

modtaget sin Indførsel af fremmede lndustriprndukter. En Bestemmelse ·af Mosefundenes Tidsforhold 

til de bornholmske Oldsager vil saaledcs vanskelig kunne træffes, men i det Hele og uagtet Tilstede-

1 ) Skulde dette ikke y:erc en 1oka1 Fors kj e 1 og vise hen til, al den Krigerskare, hvis Va:tben ere blevne sænkell~ 
i Vimoscn, er udgaaet fra en anden Egn af Ø,;!ersølandene end Lle Skarer, hvis Vaabcn ligge i Nydam og Thors
bjerg Moser'( 
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værelsen af nogle baandformede Fibulaer i Thorsbjergfundet gjøre de dog nærmest Indtryk af at 

svare lil en sildig Tid af den æk1re Jernalder, hvor Mellemjernalderens germaniske Ornamentering 

allerede havde gjort sig stærkt gjældende, om end de for .Yiellemjernalrleren særlig karakteristiske 

Former, navnlig for Fibulaerne, endnu ikke vare fremlraadte. 

Vil man opsøge Kilderne eller Forbi 11 e cl er n e for r1e bornholmske Oldsager fra den 

ældre Jernalder, for saa vidt de ikke, saaledcs som f. Ex. Lerkarnme, mm1 anses som indenlandske, 

vil man ganske vist have at rette Opmærksomheden paa den lige overfor Øen ved den sydlige Kyst 

af Østersøen liggende Landstrækning, som atter vil have faaet sin l<'orsyning eller sine Mønstre ved 

Handelen langs ad cle store Floder, navnlig Oderen, fra hvis Killler der har været en let Forbindelse 

med et Tilløb til Donaufloden og derved ogsaa merl Sydtyskland og Alpclandene. 

llte Afsnit. 

GRAVFUND FRA MELf ,EMJERNALDEREN. 

Fra det trerlie til det sjette Aarhurnlrede efter Kristus blev hele Mellerne11ropa og Sydeuropa 

hærget af rle forfænlelige Ilystelscr, der i Historien betegnes som d('!I ,;tore Folkevandring. Væbnede 

Folkr:masser trængle frem fra Øst og Nordost og overvældede dl: tidligere lkhm:re. Ilde Folkeslag 

fm·s>andt, opslugte af de indtnengr~rnle Fjenders Mængde; arn1re hl evne fonlrevne fra deres Boliger 

og rnaatte vandre bort, udbrerlernle' Ødelæggelsen i vidern Kredse for selv al tiltvinge sig d Hjem i 

deres Naboers Lande; de fleste maatte rnorltage fremmede Hern~r, under hvis Hænder den gamle fra 

Homerstalcn modtagne Civilisation blev kuet og forstyrret. I Syden vm det især gotiske Folk, rler 

saaledes tnengte sig frem, men i Nordtyskland foregik der ved samme Tid en mægtig Indvandriug 

af slaviske Folk, hvis Betydning i Forhold til den hele Folkebevægelse endnu langtfra er bleven 

tilstrækkelig opklaret. Ved Folkevandringens Begyndelse synes Slaverne ikke at være nnaede videre 

end netop Lil Østersøens sydøstlige Hjørne, omtrent det nærv::erende Østpreussen; ved Bevægelsens 

Slutning naaede de langs hele Sydkysten af Østersøen lige indtil Femern og Kielerfjord, medens de 

imod Syd strakte sig op langs med Elben og videre til Bøhmens sydlige og sydvestlige Grænser. 

Hele den nordøstlige Del af Tyskland var saaledes falden i deres Hænder. Hvad der var blevet af 

den store gotiske Befolkning, som tidligere beboede disse vidtløftige Landstrækninger, derom melder 

Historien saare Lidet. De Fleste ere vel dragne eller trængte bort imod Syd og Sydvest og· derefter 

komne til Syne iblandt de Germaner, der banede sig Vej ind i Homerriget. Andre kunne være 

blevne trængte imod Vest og have sluttet sig til eller vel endog dannet Hovedbestanddelen af de ... 
angelsaxiske Hærskarer, som i det fjerde og· femte Aarhundrede fra Elblandene styrede over imod 

England. Endelig er det i høj Grad rimeligt, at Kystboerne langs Østersøen og ved ..IJ.e i denne 

udmundende Floder have søgt at tilhempe sig et nyt Hjem i Landene nord for Østersøen. De store 

l\fosefuml paa den jyclskc Halvø, paa Fyn og paa Bornholm (Balsmyr og Knarremosen), der efter , . 

" 

" 
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Oldsagernes Udvisende netop maa hidrøre fra Folkevandringstiden, ere vistnok Vidnesbyrd om disse 

Forsøg paa at bosætte sig i de danske Lande, men de vidne tillige om, at disse Forsøg i det Mindste 

tildels ere blevne afslaaede, idet de Fremmedes Vaaben og Udrustninger ere blevne erobrede og 

ofrede til Stedets Guder. Se W orsaae: Nordens Forhistorie efter samtidige Mindesmærker 1881 S. 1Sl8. 

Kunde man skrive Folkets Historie med nogenlunde U dførlighed, vilde disse Tilbageslag 

af Folkevandringens Bølger ganske vist være epokegjørende Begivenheder. Nu glide de derimod 

temmelig sporløst forbi, idet deres Indvirkning paa Oldtidsminder og Oldsager i det Mindste for 

Bornholms Vedkommende næppe er kjendelig. Større Betydning har det, at omtrent ved samme 

Tid, da den romerske Overlegenhed mere og mere synker sammen, udvikler der sig i Sydtyskland en 

ny Smag og Stil, der vel i Begyndelsen laaner sine Grundformer fra dem, som vare overleverede fra 

Romertiden, men efterhaanden mere og mere fjerner sig derfra. Smykkerne blive større, Prydelserne 

dybere indskaarne, Forgyldning bliver hyppig, Indlægning med slebne Granater viser sig·, og nye 

Former optræde efterhaanden; men det mest betegnende Træk turde dog være, at der danner sig 

en ny Ornamentik, jdet allehaande Motiver af Dyreriget, Hoveder af Dyr, Fugle og Mennesker, 

Slangekroppe, hele Figurer af Fugle eller Krybdyr etc. benyttes til Udsmykning af Brugsgjenstandene. 

Se i det Hele Dr. S. Muller: Dyreornamentiken i Norden i Aarb. 1880. 

Denne nye Ornamentik udvikler sig imidlertid ingenlunde hurtigt. Den er selvfølgelig 

tidligere tilstede syd for Østersøen end i de danske Lande og viser sig derfor allerede paa de i 

Mosefundene hengjemte Sager, der vare fratagne fremmede Hærskarer, ligesom ogsaa paa de uden

landsfra indførte Sølvkar og andre Pragtstykker, som ,enkeltvis forekomme i sjællandske og· fynske 

Grave, hvis Oldsager forøvrigt endnu have Præget af den ældre Jernalders Stil. Paa Bornholm, hvor 

Antallet af saadanne langvejsfra indførte Pragtstykker synes at have været langt ringere, komme den 

nye Stil og de nye Moder derimod først sent frem, og den nye Tids Sager forblive længe blandede 

med Former, der tilhøre den ældre Tid. 

Under disse Omstændigheder kan det være meget tvivlsomt, fra hvilket Punkt man skal 

regne den nye Tids, Mellemjernalderens, Begyndelse paa Bornholm, og det kan ligeledes ofte være 

tvivlsomt, om et enkelt bestemt Fund, en enkelt Grav eller en Samling af Grave bør anses som 

tilhørende Mellemjernalderen eller den ældre Jernalder. Som Regel har jeg fulgt at strække den 

ældre Jernalder saa langt ned, indtil de nye F'ormer ere blevne sædvanlig·e; men meget muligt kan 

det være, at enkelte Grave eller Fund derved ere komne til at henregnes til den ældre Jernalder, 

uagtet de have været samtidige med eller maaske endog yngre end andre, der ere blevne henregnede 

til Mellemjernalderen. 

Materialet til vor Kundskab om Bornholms Mellemjernalder vil med nysanførte Forbehold 

findes anført nedenfor i Tillæg IX og XI. Det vil deraf ses, at der er undersøgt 163 Grave paa en 

stor og mærkelig Gravplads ved Bækkegaard i Østerfars Sogn, en Snes Grave langs Kysten sydost 

for Melsted, to paa Møllebakken sydvest for Gudhjem og nogle enkelte Grave andetsteds i Østerlars 

og Rø Sogne. Derhos haves der en Mængde tildels kostbare Mellemjernalderssager fra spredte Markfund. 

Gravenes Art og Indretning. 

Ved Slutningen af den ældre Jernalder var baade Ligbrænding og Begravelse af ubrændte 

Lig i almindelig Brug paa Bornholm Begge Gravskikke vedvare ind i Mellemjernalderen. 

De brændte Ben fandtes ved den ældre Jernalders Slutningstid undertiden nedlagte ( 

Lerkar men hyppigere henstrøede i tynde mørke Muldlag eller spredte under eller imellem Stenene i 
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Brolægninger eller flade Stendynger. De vare ved de sidstnævnte Arter af Begravelser i Hegelen 

tilstede i meget ringe Mængcle, og ofte kunde de slet ikke findes. Fra Mellemjernalderen ere benfyldte 

Lerkar blevne fundne i den sydlige Del af Gravpladsen ved Mclsted (se vecl Melsted 17), og i Toppen 

af den Gravhøj, hvor den ubrnmclte Grav Melsted 13 var nedlagt, fandtes ogsaa to benfyldte Lerkar, 

af hvilke i det Mindste det ene ifolge sin Form maa have hidrørt fra Mellellljernalderen. Ligeledes 

maa vel de Lerkar mec1 "Aske", der ere fundne i Udkanterne af Gravkullen vecl Gudrningegaard, 

anses for at vmre nedsalte i Mellernjernalr1erm1, og det Samme gjælder vistnok ogsaa om det Lerkar 

med "Aske og sort .Muld", der synes at have nerct nedsat i Toppen af Gravkullen Nr. l paa 

Møllebakken ovenpaa Dækstenen over en ubnendt Grav. Endelig han' Centralgravene i tre Kuller 

ved Bækkegaard (Bækkegaard 80, 81 og 83) vEcret benfyldtc Lerkar ganske som i nogle af Kullerne 

paa Bjerget ved Gudhjem. I et Muldlag ved Sydenclen af Gravpladsen ved Kannikegaard (Kannike

gaard 3G5), er der, som tidligere berørt, fundet et Stykke af en Sølvfibula fra Mellemjernalderen 

(Fig. 306), og dette Muldlag saavelsom de omliggende lignende Grave maa saaledes vistnok være at 

anse som hidrørende fra rlcnne Tic1salder. Brolægninger, der have den største Lighed med de "andre 

Grave" fra den ældre Jernalder, ere fundne i hctydelig Udstrækning paa den sydostligste Del af 

Gravpladsen ved Kysten syrl for Melsted. Under enkelte af dem er der fundet ubrændte Grave, 

under de øvrige Intet; det er saaledes ikke klart, om de ha ve dækket over ubrændte eller brændte 

Ben; men Ligheden med de "andre Grave" fra den ældre Jernalder gjør det sandsynligt, at ikke faa 

af dem have været Dække over brændte Ben. 

De hrændte Begravelser fra Mellemjernaldere~ have ligesom de tilsvarende Begravelser fra 

. Slutningen af den ældre Jernalder været meget fattige. Der er, afset fra Møllebakken 1 og Knarre

gaard 2 1), kun en eneste Gang fundet en kjendelig Oldsag i en saadan Grav, nemlig det foran 

anførte Stykke af en Sølvfibula i Kannikegaard 36G (Fig. 306). Netop denne Fattigdom gjør det 

tillige saa ovennaade vanskeligt at faa Oplysning om deslige Grave. Naar de ryddes af Ejerne og 

der ikke fremkommer Oldsager, erfares der Intet derom. Det er derfor ikke muligt at vide noget 

Sikkert om, i hvilket Omfang Ligbrændingen er vedhleven at benyttes ned igjennem Mellem

jernalderen. Himeligvis er den cfterhaanden gaaet af Brug; ved Bækkegaard fandtes som anført kun 

3 brændte Grave fra Mellemjernalderen, medens over 160 ubrænclte Grave ere konstaterede dersteds; 

men rigtignok synes Bækkegaard væsentlig at have været en Gravplads for formuende Folk og 

afgiver derfor intet afgjørende Bevis med Hensyn til Menigmands Gravskik. 

De ubrænclte Grave fremtræde ligeledes i Former, der ere velbekjemlte fra den ældre 

Jemalders Slutningstid. Grave under flad Mark ere fundne syd for Melsted, hvor f. Ex. Graven 

Nr. 18 uden nogensomhelt Betegnelse paa Overfladen var begrænset ved to kantstaaende Endestene, 

mellem hvilke Rummet var opfyldt med Haandsten, ganske som ved mangfoldige Grave fra den 

ældre Jernalder. Andre have været dækkede med en Brolægning tæt under Overfladen (Melsted 19 

og 21) eller med en svær Sten ligeledes under Markens Overflade (Melsted 17 og 20 samt Lensgaard) 

') !VIolleliakken 1 maa C'ikkcdig anse,; ,;om en uhnPndL Gnw. N:mr der har :itaact et Lerkar rnell "Aske og· sort 
lVfol,d" ovenpaa en f];ul Sten i Mi(lten :tf Graven, nrna rlell.e, som oven berørt, lyde:; som en i en senpre Tid af 
!VIellem,jernalderc11 midt i Gnwcns Top nedrnL liramdt Begravelse. Oldsagerne, der ere fundne pa:t Kullens Bund, 

~ stcmrnc nøje overens med dern i den tæl derrnd lig'g'emle ubrn~ndte Grav Nr. 2, og se!Yc Kullen og Gravens 
' Imlretuing syne,'i ligclel1es g:rnske at !1aye svaret til de sæchanlige Gravkuller for uhrct•ndt Lig. 

I Grnyen syd1'est for Knarreg:~.rd (Knarreg:w1·d 2) er der vel fundet ,enkelte hvide brændte Ben
stykker" i eu lille Slenhunke, men da der sammesteds fandtes et Broncehesl:ig :;iddende pa:1 T1'æ, bliYer det 
meget usarnlsynlig1, at Lighrærnli11~· h:u' fundet SteJ; de br:endte Ben m:rn Ycl s:ctalcdcs :ml.age:; "ir enten at vrere 
imlkornne senere eller mnaske snarere at hidniro fra en ældre Ce11tralgr:1v fra Høsetide11, som tildels er bleyen 
forslynet ve cl Aubri11ge!se11 af Graven fra l\lellemjernalderen. 

' 
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eller med en oval Stenlægning af hovedstore eller større Sten ovenpaa Marken (Melsted 22). Den 

almindelige Skik, ~ del Mindste ved Begravelse af nogenlunde formuende Personer, synes imidlertid 

at have været den, at der opkastedes en 5 til 8 Alen (M. 3 til 5) bred, ikkun 1/2 til 3 / 4 Alen (cm. 30 

til 50) høj Kulle over Graven omtrent i Form som de gamle Røser, en Gravform, som ogsaa er 

kjendt i Slutningen af den ældre Jernalder (Baunegaard, Risehøj og især Bjerget ovenfor Gudhjem). 

Kun sjældent ere disse Kuller dannede af sammendyngede Sten (Melsted G, 7 og 1G samt Gudminge

gaard). Af og til er Kullen af Jord, hvilende paa en flad rund Brolægning, der dækker Oldsagerne 

(Melsted 2, 3, 5, 8). I Regelen er der hverken Stendynge eller Brolægning·, men Kullen, som forøvrigt 

bestaar af Jord, kan da indeslutte en firkantet Ramme af Mandslængde sat af kantstaaende Sten 

eller en rund Krans af svære endestaaende Sten med en aaben Plads i Midten af 21/2 til 3 Alens 

(M. 1,5 til 1,v) Brede. Ofte indeholder Kullen kun enkelte nedsatte svære Sten og endnu oftere slet 

ingen, saa at den helt igjennem lige til Gravens Bund best:·mr udelukkende af Jord. Paa adskillige 

af Kullerne ved Bækkegaard skal der ifølge Udsagn af Gaardens Folk have staaet oprejste Sten af 

indtil 3 /4 Alens (cm. 50) Højde; ved min Ankomst til Stedet vare de imidlertid borte, men Hullerne 

·1 Toppene af Smaahøjene paavistes mig. Endelig ere nogle Mellemjernalders Grave fundne nedsatte 

i Toppen eller i Siden af ældre Gravhøje eller Røser (Melsted 12 og 13 samt maaske Knarregaard 2). 

Bunden i de ubrændte Grave er i Regelen fonden i c. i1/4 Alens (cm. 80) Dybde under 

Kullens Top eller Overfladen. Undertiden har Dybden ;været noget ringere, sjældent større. Bunden 

har aldrig været stenlagt; nogle faa Gange (Bækkegaard 44 og 139, jfr. ogsaa Møllebakken 1) er der 

fundet flade Stenplader ovenpaa Oldsage1ne men aldrig under dem. Tre Gange (Bækkegaard 34, 73 

og 101) hlev der paa Gravens Bund fundet et 2 til 3 Alen (M. 1,3 til 1,9) langt Gulv af tommetykke 

Bræder, tilsyneladende Egetræ; i den førstnævnte Grav fandtes Oldsagerne ovenpaa Bræderne, i de 

to andre under dem. Ofte, navnlig i Kvindegrave, har Bunden været bestrøet med et tyndt Lag af 

fint, hvidt Sand, og ovenpaa dette er der da for det Meste fundet et ganske tyndt (ikkun linietykt) 

sort trævlet Lag enten over hele Bunden eller kun paa den nordvestlige Del deraf; rimeligvis har 

det været et paa Bunden udbredt (uldent) Klæde. Af Ligets Paaklædning er der ellers ikke fundet 

Spor, undtagen hvor den havde været i Berøring med Bronce eller Jern, men der har baade uldent 

og linned Tøj været ~jendeligt nok. Fibulaerne ere i Regelen fundne bedækkede med vævet Tøj 

ogsaa paa den udadvendte Overflade; altsaa maa Liget have været dækket med eller indsvøbt i et 

Klæde, der har omgivet Dragten med de derpaa siddende Smykker. 

De lange firkantede Grave have alle ligget omtrent i Nord og Syd. Ved Gravene med 

rund Stenkrans har det været vanskeligere at bestemme Orienteringen, da Skeletterne, navnlig i 

Gravene ved Bækkegaard, næsten altid have været fuldstændig opløste. Det er imidlertid adskillige 

Gange lykkedes ved Bækkegaard at finde Rester af Tænderne, og disse have. da ligget nordligt eller 

nordvestligt i Graven. To Gange, Bækkegaard 88 og 90, viste Tændernes Stilling derhos tydeligt, at 

Hovedet havde hvilet paa den højre Side. I Kvi n cl eg rave n e ved Bækkegaard fandtes Smykkerne 

næsten altid i den nordvestlige Side af Graven, og de laa derhos saaledes samlede i en Klump, at 

det maa anses for at have været almindelig Regel, at Liget har ligget paa Siden (højre Side), saa 

at 'Skuldersmykkerne ved Jordens Tryk ere bragte til at falde sammen med Halssmykkerne. Denne 

Smykkernes Beliggenhed tyder ogsaa paa, at Hovedet rnaa have ligget imod Nord eller snarere noget 

fremadbøjet imod Nordvest. Armbaand og Haanclledsringe plejede at findes 6 til 10 Tommer (cm. 16 

til 26) syd for Halssmykkerne, og en lille Kniv havde i Regelen sin Plads midt i Graven ved Ligets 

Beltested. I Cravene Melsted 8, 18 og 22 viste Fibulaernes Beliggenhed derimod, at Liget maa have 

ligget udstrakt paa Ryggen; Graven Nr. 22 indeholdt fire Fibulaer, de tre ved Siden af hverandre 

med den største i .Midten, den fJerde nogle Tommer sydligere.~ I Mandsgravene ved Bækkegaard 
~ 
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plejede Sværdet at ligge omtrent midt i Graven med Spidsen mod Syd, Sydost eller Sydvest; 

Skjoldbulen plejede at staa sydligt ved Sværdets Od; Spydspidser laa nordligt med Odden i Nord, og 

Bidsler havde deres Plads i Nord ost. V cd Melstcd laa Skjoldbulerne ved Siden af Sværdene (ligesom 

ved Daunegaard). Maaske have ogsaa Mændenes Lig hvilet paa Siden i Gravene ved Bækkegaard, 

men paa Ryggen i Gravene ved Melsted. 

Af de i Alt undersøgte 187 ubræm1te Grave fra Mellemjernalderen 1), nemlig l ved 

Gudmingegaard i Rø Sogn, 1 ved Lensgaard, 1 paa Døgebjerg, 2 ved Knarregaard, 2 paa Møllebakken 

sydvest for Gudhjem, 20 sytlost for Melsted og rno ved Bækkegaard, have Graven sydvest for Knarre

gaanl, 7 Grave ved Melsted og 37 Grave ved Bækkegaard, i Alt 45, været kjendeligc som Mandsgrave 

ved Vaahen, Bidsler eller Hvæssestene. Gravene ved Gudmingegaard og Lensgaard, paa Døgehjerg, 

syd for Knarregaard og paa Møllebakken, 10 Grave ved Melsted og 5~ Grave ved Bækkegaard, i 

Alt 75, kunne ifølge deres Indhold af Perler, I3roncefibulaer eller Spindestene anses som Kvindegrave. 

Nr. 2 og 3 ved Melsted indeholdt baade l\fandsgods og Kvindegods (maaske ere ved hvert af disse 

Fund Oldsagerne fra to forskjelligc Grave blevne sammenblandede). Nr. 5 ved Melsted samt 20 Grave 

ved Bækkcgaard, i Alt 21, have kun indeholdt Knive, Spænder eller andet Gods, der har kunnet 

tilhøre baade Mænd og Kvinder. 44 Grave ved Bækkegaard have været ganske tomme (og det 

Samme gjælder om ikke ganske faa Steder ved l\lelsted, hvor der synes at have været Grave men 

Intet er fundet, hvorfor de ikke erc blevne qptcgnedc ). 

Oldsager. 

Cravgodscl i Mellemjernalderens Grave findes i det Hele velbevaret, for saa vidt ikke Tid 

og f<'ugliglt<•li har smuldret del. Af forsrdlig Ødelæggelse er der i de ubnendte Grave kun fundet 

et eneste Spor, idd nemlig et tveægget Sværrl i Mclsted 6 var sammenrullet og overbmdt, medens 

to enæggede Sv;erd i samme Grav vare ubeskadigede. Ved bræuclte Den er der, som foran berørt, 

kun fundet en eneste kjcndclig Oldsag, Sølvfibulaen i Kannikegaard 365, og den var beskadiget 

baacle ved Sønderbrydning og ved Ild. 

Vaabengrave. 

Vaahengrave have været forholdsvis hyppige. Iblandt de her omhancllecle 187 ubrændte 

Grave have ikke mindre end 44, altsaa 2:v;2 Procent, indeholdt Vaahen. 

Sværd en• f1mdne i 38 al' disse Crave. Tveæggede Sværd ere forekornne alle de 

() Grave udenfor Bækkegannls Cravplnds, som overhovedet have indeholdt Sværd, men kun 2 af de 

iJ2 Svæ~ave ved Bækk~gaarcl. ~aar nu hcnst~s li.I, at Gravene ved Bækkcgaard, saaledes som det 

nedenfor nærmere skal blive paav1st, maa cmtages for at være de yngste af dem alle, saa tyder det 

anførte Forhold imellem Svamlene stærkt paa, at Benyttelsen af tveæggede Sværd, som var bleven 

1) Graven syrhe:-d. fot· Knarregnard sami Kr. 1 paa lVloll\lmkken crc rne(lreg·nede som ubrmmlle: se fornn Side 154 
Koien. nr::i vene :NI'. 1, IO, 11, 15 og I~)(; ved lVlebted ere furhigaaede som formentlig hen!Jorcrnlc til (len yngre 
J(:nrnlder; derimod !t:ir jeg· ikke ndskill de cukcltc Grnvc ved Bækkeg:1.ard, sorn naa ud over den yngre Jen;1-
aldcrn GnPn.-'e. Grnyen ~t·. I!)~, 1 etl K:mnikeg:i:trcl med de <lr:igcpry(lede Fibulaer er ikke medtag,'n lier; det er 
n:l rimeligt, al den forst er hlen•n netllagl i l\follcrnjernaldere11, og m:wsl,e gjældcr del Sarruue om cle omliggeJtde 
J\llap(lsgT:JYc Kr. 191i, 197 ng l\l7 h. men iJ'olge (leres Beligg·enhcd paa K:rnnikcgaanls ,;to re Gra qilads har jeg fore
trukket al belrnmlle dem i Forbindelse med de øvrige uhrændte Grave dersteds (se foran Side 137). 

... 



r 

Oldsager fra Mellemjernalderen. Mandsgrave. 157 

Fig. 307b. 1/2. 

Fig. 311. •;._ 

111 I. I I· ,, 

!i ') 

Fig. 312. 1
/•. 

Fig. 310. '/•. 

Fig. 309. '/•. 

Fig. 307 a. '/•. Fig. 308. '/•. 

Fig. 307. Tveægget Sværd. Fig. 308--10. Enægge<le Sværd. Fig. 311-12. Spy<lspidser. 

L. 
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s;w nlminclelig hen:ul Slutningen n [ (len n:hlre Jernaklcr, har ku lrn inercL i Tir:gymlds(~Jl af l\Telkrn

jcmal!leren og <lerefler atter er nfLagen. De tv!:rcggerle Svænl l 1a ve va:l'd store o;,i,· sLerke Vaahen 

med en Længde af 2\F,2 til 3t Tom11H'l' (('m. 77 lil 8\1) og en ll1·1·de, llt:r vmiel'er fr;1 15/s til 21/4 Tcimme 

(cm. 4,2 til IJ,9) og i Hcgclcn er om Lrcnl 2 Tommer ( l'.rn. ,'J,2 ). Lre1igrlc·n af Fre,.;tet bar va·ret It· I il 

5 To1rnner (cm. 10," til I :3). Fire Gange (~lelstccl 3, 12 og 19 og Bækkegaanl G~J) Jiar clcr paa En cl en 

af Fæsiel være anbragt en trekantet ellei· pyramidal Knap af Bronce, der undertiden har været 

forsølvet eller fortinnet (Fig. 307 b ). Nederst paa Fæ;,:td er der et Pm Gange fundet utydelige 

Spor af en Parerstang (især Bækkegaarcl 121) eller en lille Pia< le nf Ben. I Melsted 17 fandtes et 

lille krummet Sølvheslag, der maaske hnr siddd neder:-;t paa Fæstet. J<; næ g g c rl e Svænl ere fundne 

1 Gang verl Melstcd og '.-ll Gange ved Bækkcgaard. Kun 9 af rlem have vrr·rc·t ovf'r en Alen (cm. G:i) 

lange; et var endog :i8 Tommer (M. l) laHgt. Alle cle ønige have været korte, de fleste endog 

under 19 Tommer (cm. GO); et var kun 15 Tommer (cm. ;~rn,2) og to Jnm L'J1/2 Tmnnwr (cm. 10,:i), 

iberegnet F:rsterne. Formen af Klingen er næsten alt~cl som Fig. :im} 1m:d dr:n cjcm1onunclige 

Skikkelse af Spid,c;en, at Æggen er trnkken tilbage og Odelen nnhragl i Rygliniens Forlængelse (jfr. 

Rygh Fig. M)8-i'JOO). ~"æslerne have ofle havt clen skrant tilløbende Form som Fig. ;100 udviser, 

men lige saa hyppigt har Grebtnngcn ikke. en saaden Brerlc forneden. Fæstet er oftest anbrngt i 

Ryg·gens Fodæng·else eller dog næ1· ved Ryglinien, og det er a lti(1 lige, ikke krummet .c:om ved de 

enæggede Sværd fra Branrlplelterne. Længden af Fæsterne er noget forskjellig, eftersom Sværdene 

cre længere eller kortere; paa de korte Sværd er Fæstet kun 31 / 2 til 4 Tommer (cm. 8 til 10,,,) langt; 

paa de lange Sværd kan det være indtil 6 eller endog 7 Tommer (cm. 15,1 til 18,s) langt, men en 

snadan Længde, at der kunde være Pinds til store Knopper foroven eller forneden paa Fæstet, 

saalecles son1 ved Svænlene fra Vimose, forekommer ikkun sjælden paa Bornholm. Fæsterne vise 

næsten allicl Spor af Beklædning med Træ; et Par Gange har der vist sig Levninger af smaa 

Bronceprydelser. - Saavel de enæggede som de tveægg(xlc Sværd have altid været nedlagte i en 

Skede af Træ; et Par Gange har Skeden været af Birkehark eller dog beklædt dermed. Et lille 

Bronceheslag til den øverste Del af Skeden synes at være forekommet en enkelt Gang (l\Iclstecl 17); 

derimod har ingen af Skederne været forsynet med Dopsko 1). - 1<>1 Cang (Bækkegaard 121) er rler 

fumlet to Sværd i samme Grav, nemlig et stort tn:::eggd og et mindre erm~ggd, og en amlc:n Gang 

(Melsted G) fandtes endog tre Svænl i samme Grnv, nemlig et langt tvea:gget og Lo korte enæg·gelk 

Sværdenes Fornwr erc <le samme, som allerede kjendes fra Slnti ii ngl:n af rlen :rltlre J<~malcler, dog 

at de ejendomml'!ige korte euæggcde Sya;rcl først ere hlenw n1111iJl(ldige i 1\lellc111jcmnhleren. Formerne 

i det Hele stamme ganske vist fra dem, der have vnTct lwnyttede l1f G1•r111a11errie v<•<l Hornerrig·ets 

Gncm:cr, og nnvnlig virks <le korte~ Sværcl (Scramasnxi eller Cn!lri vali<li) at km: vrcrd i Brug der. 

Exempler pm1, nt en J\famls Liµ· har været leclsag·C'l nf to Syac·1·d, l'i 1 wæggct og el enægget, 

kjendes ogsaa fra det syrlvestlige Tysklaml (Lim1<msc.JnniU: "Die vaL<·rliimliscl1en Allerthl'mwr in 

Sigmaringen" Side 9). 

En enægg·et Dag ged rncd en !J Tornmer (cm. 2:i,:i) lang Klinge er forekommen i Bække-

gaard 147. 

Spydspidser have ligesom i Slntningen af clen ældre Jernalder just ikke været hyppige. 

Der er !\melet 8 ved l\folsted, 2 ved K nnrregaarcl og ikkun 7 ved Bækkegaarcl, cleriblamlt to, forinden 

' 
') Dopskn er knn furnkn 1·ed et (l.1·e;qrgrl) Srn'rd i f\iselinj, <ler er oml.alt un<kr <fon K'!<lre .fonrnhler Side H2. 

En Dopsko Lil en Kni1· l;1a i KYimle:;nwen :fr. :l p:ia Molkk1kken 1·ed Hudl1jcm. og en slone llopsko, der rnaaskc 
kan have ltøl'! 1il d Sy:cnl. er fnrulr11 loct p:ta M:1rken i ~;erlte(l<:ll :11' Hoµ·('li.ierµ· rnd ::11'1!<> S. n. i O,.;lerl:1rs. 
EllN,; Yide" C':tntlnrn1e llop,.;kn ikke :it l'<>'l't' fo1·ekomnf' p.1:1 lloml1ol111. 

" 

• 

• 
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vore Gravninger hegyndte. De fleste af dem have været meget lange og smalle (jfr. Fig. 31 J ), endog 

indtil en Længde af 17 Tommer med en Brede af ikkun l1/2 Tomme (cm. 4·4,s X 4), andre have havt 

almindelig Lancetform, atter andre have været meget bnede i Forhold til Længden (Fig. 312), f. Ex. 

81/2 Tomme lange og 31/4 Tomme brede (cm. 22,2 X 8,4). Kun en ·eneste Spydspids (Melsted 21) 

har havt Modhager. Fire Gange er der forekommet to Spydspidser i samme Grav. Naglen igjennern 

Døllen har jævnlig paa begge Enqer været prydet med store hvælvede Broncehoveder (Fig. 311 ). 

Fig. 314. 1/1. 

Fig. 313. 1/,. 

Fig. 317. 1/,. FiK. 315. '/•. 

Fig. 318. 2
/,. 

Fig. 320. 1/1. 

Fig. 313. Øxeblad. Fig. 314-15. Skjoldbuler. Fig. 316. Knap prtrt et Skjoldsøm. Fig. 317. Skjoldhaandtag. 

Fig. 318-20. Beltebeslag. 

To Ø x e b 1 a cl e haves fra Melsted; det ene har sædvanlig Øxeforrn med en nedefter forlænget 

Æg (Fig. 313; Melsted 17); det andet er en fin og smuk Øxeharnmer, men dens Form tyder snarest 

paa en senere Tid, hvorfor den nærmere omhandles nedenfor ved den yngre Jernalder (Fig. 365). 

Skj ol db uler ere forekomne 4 Gange ved Melsted og 10 Gange ved Bækkegaard. Formen 

har været orntJant som en Halvkugle (Fig. 314); ingen af dem har havt Tap; derimod have Bulerne 
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i Melsted 17 og 19 været prydede paa Midten med en flad c. 1 Tomme (cm. 2,6) bred fortinnet. 

Bronceknap (Fig. 315; jfr. Knappen paa den prægtige Skjoldbule hos Montelius Fig. 420). Kraven, 

som en enkelt Gang har været omgiven med en smal Broncekant, har undertiden ogsaa været prydet 

med lignende Knapper; se Fig. 315 samt den fortinnede Knap Fig. 31G, som forinden vore Under

søgelser var fonden i en Vaabengrav ved Bækkegaard. - S kj o ldhaand tag ene have undertiden 

været udstyrede med en særegen Omhu; et af dem har været 16 Tommer (cm. 42) langt, Bække

ganrd 31; et andet, Melsted 17, var 11 Tommer (cm. 28,1) langt og havde været fastgjort til Træ

skjoldet med Nagler, som bare flade Knapper af fortin11et Bronce (Fig. 317). 

Sporer ere aldeles ikke forekomne. Derimod er der 2 Gange ved Melsted og 4 Gange 

ved Bækkegaard fundet Bidsler; den ene Gang (Bækkegaard 40) blev det optaget helt og fuld

stændigt og viste sig da at hestaa af to store Jernringe, forbundne ved en Stang· med Led paa 

Midten samt forsynede paa hver Side med en 6-8 Tommer (cm. 16-21) lang, flad Jernskinne til 

Anbringelse langs ad Hestens Hoved. I Bidslerne er der fire Gange fundet tydelige Levninger af 

uhrændte Hestetænder, og paa en Bidselring fra Rækkegaan'l 32 sidder enclnu Emailen af Tændernes 

Overflade. Faktum er all.saa uhivlsomt konstateret, at Hestens Hoveri har fulgt deus Herre i Graven; 

til Kroppen har der næppe været Plads, og den har vel ogsaa kunnet faa en bedre Anvernlelse vcd 

Begravelsesgildet. Om et Bidsel i Kvindegraven Melsted 16 se nedenfor. 

Liv b e It er have været tilstede i Gravene Melsted 13 og 17 og synes at have havt megen 

Lighed med det, der er fundet i Baunegaard 11 fra den ældre Jernalder (Fig. 270). Et Par fortinnede 

firkantede Beslagstykker med trappeformet ophøjet Midte har rimeligvis værd anbragt paa ethvert 

af disse Belter; se Fig. 318 (jfr. Worsaae Fig. 417 og Montelius Fig. 424, der dog maaske ere Beslag 

til Sværdskeder). Endvidere er der i et Fund, Melsted 2, hvor Mandsgods og Kvindegods var 

sammenblandet, forekommet et pragtfuldt forgyldt Broncespænde til et Belte samt et ligelecles 

forgyldt firkantet Brom:ebeslag, der ogsaa rnaa have siddet paa Bcltet (Fig. 31 ~)). Efter Fundets 

Beskaffenhed er det ikke klart, om de have hørt til en Marnis eller en Kvindes Dragt, men da et 

næsten aldeles lignende Sæt Belteprydelser er fundet paa Gotland i en Vaahengrav (Montelius Fig. 4,31 

og 432 med den tilhørende Anmærkning), maa de formentlig anses for at have været Mandsgods. 

Et Par lignende mindre Spænder ere fundne i Mandsgraven Mclsted 17. Og fra den ubestemmelige 

Grav Melsted 5 haves det Fig. 320 afbildede mærkelige ringformede Spænde med en Krans af Dyre

hoveder med lange Snabler. 

En Vægtskaal og noget Beslag til et Tra:skrin synes at være furnli1e i Mclsted 17. 

I Mclsted 17 er der fremrleles furnld en Sax ga11ske ar samme F'orm og Størrelse som de 

sædvanlige Saxe fra Kvindegrave. 

En Kniv findes næsten i enhver Mandsgrav, undertide11 to <~lier endog fil'e. Enkelte Knive 

ere saa store, at de kunne have været Vaaben, f. Ex. Melsted 17, hvor Knivens Klinge var 7 Tommer 

(cm. 18,3) lang, men de allerfleste ere kun smaa. Træbeklædningen paa Skafterne er i Regelen 

kjendelig; en Gang mener jeg at have fundet en Kniv med Benskaft. \ 

Et Par Gange er der i Vaabengrave fundet smaa Jernnaale indstukne i Træ" Det er 

rimeligst, at de have været Syle. 

Endelig forekommer der jævnlig i Mandsgrave en lang firsidet Hvæssesten af Skifer, i 

Regelen temmelig raat udkløvet. I Bækkegaard 1J 6 fandtes ikke mindre end 3 Hvæssestene. 

Smykker have næppe hørt til nogen Mands Gravgods. Det er imidlertid konstateret, at 

Perler af og til ere forekomne i Mandsgrave. Jeg har selv iagttaget, at en eneste stor smuk Mosaik

perle er fonden i Mandsgraven Bækkegaard 84 i Fylden ovenover Liglaget (en lignende fandtes i 
Fylden over den tomme Grav Bækkegaard 127), samt at der i Graven Bækkegaard 121 fandtes en 

1 
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enkelt gul Lerperle fastrustet paa den nederste Side af et Sværd. I Graven Melsted 13 skal der 
endvidere efter Finderens Forklaring været fundet adskillige røde Lerperler, hvoraf 6 endnu ere i 

Behold. Endelig er der i Vaabengraven Melsted 21 fundet en meget smuk og fin lille Sølvfibula som 

Fig. 272 liggende umiddelbart op til en af de derværende store og grove Spydspidser. Man maa vel 

snarest antage, at disse Smykker ved Gravenes Tilfyldning ere af tilstedeværende Kvinder blevne 
kastede ned i dem som Gaver til de Afdøde 1). Og muligt ere K vindesmykkerne i det blandede 

Gravgods i Gravene 2 og 3 ved Melsted samt maaske ogsaa i Nr. 16 sammesteds komne tilstede paa 

samme Maade, jfr. ovenfor Side 41 om lignende Fund af enkelte Kvindesmykker (Tutuli, Haandleds

ringe, Fingerringe og Fibulaer) i Broncealderens Vaabengrave. 

Kvindegrave. 

Fibulaer. Ved Udgangen af den ældre Jernalder vare Fibulaerne af Typerne A til E 

allerede ganske forsvundne. Ved Overgangen til Mellemjernalderen forsvinder endvidere den smukke 
Type H med den opadbøjede Bøjle og den langt fremskydende Naaleholder, af hvilken Form der 

forekom saa mange smukke Varieteter netop i de yngste Grave fra den forrige Periode. Ligeledes 

forsvinde de sjældnere benyttede Typer G med tynd Bøjle og bred trekantet Spids, K bestaaende af 
en rund Skive omgiven af mindre Skiver, samt L den emaillerede, rimeligvis hjulformede Fibula fra 

Bukkegaard. Derimod fortsættes Typerne F og I ind i den yngre Tid. 

Hvad først angaar Type I, den ligearmeae 

Fibula (Fig. 149), der tidligere er forekommen 1 Gang 

i en Brandplet, 1 Gang i en Strandgrav og i 3 Exem

plarer i Kuller paa Bjerget ved Gudhjem, da kommer 
den temmelig uforandret igjen i 2 Exemplarer paa 

Møllebakken og 1 Exemplar i Bækkegaard 30; derefter 
forsvinder den, men en Udvikling af den kommer frem 

i den smukke Type N, den næbformede Fibula. Senere 

hen i den yngre Jernalder vise sig paany ligearmede 

Fibulaer, men i en væsentlig forandretSkikkelse(TypeS). 

Fig. 321. 1/1. Fibula af Type F :i. 

Type F havde allerede i Slutqingen af den ældre Jernalder begyndt at antage en noget 
forandret Skikkelse, idet Naaleholderen undertiden dannedes af en lodret nedadgaaende Plade og 

der anbragtes en Tap bagud ovenfor Bøjlen (Bjerget ved Gudhjem 14, Bukkegaard 1, jfr. Kannike

gaard 325 og tildels Kannikegaard 187 og 326). Efter Overgangen til Mellemjernalderen blive disse 
Modifikationer sædvanlige, og Fibulaen viser sig da i Regelen omtrent i en Form som Fig. 321, der 

kunde betegnes som F 3. I denne eller lignende Skikkelse er den forekommen 1 Gang paa Møllebakken 

og 4 Gange ved Melsted, hver Gang enkeltvis, samt i tre Exemplarer i Graven ved Bøgebjerg; en 
lignende Form synes at være funden i Bækkegaard 35, hvorimod den smukke Sølvfibula i Vaaben
graven Melsted 21 snarest maa henføres til Formen F 2. Men ved samme Tid U'dvikler der sig af 

denne Type en ny Række af Fibulaer, som høre til de smukkeste og mest karakteristiske, som 
Mellemjernalderen har at opvise, nemlig: 

1
) I JAahengraven i Risehøj (Tillæg VII C 3) fandtes ogs:rn en enkelt Perle liggende vecl S~-ærdet. Der rnr en 

Jernstift ig,jcnnem den; men om dette er tilstrækkeligt til at vise. Ht den virkelig· lrnr vrPret fastgjort pHH Sværd
skeden, tor jeg ikke sige. 

11 
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Type lVI, den brede bøjleformede Fibula, hvor der bagved Bøjlen er anbragt en. 

halvrund eller firkantet Plade, og hvor Spidsen foran Bøjlen har modtaget en bred Udvidelse, er 

Fig. 325. 

Fig. 323. 

Fig. 324. 

Fig. 327. 

Fig. 322. Fig. 32'1. 

Fig. 322-2(). 1/t. Brede b0jleforrncde Fihulner (Type M 1). Fig·. 327. 1/2. Do. 11H'l1 Knap (Type M 2). 

allerede forberedt i Slutningen af den ældre Jernalder ved den Fig. 274 afbildede Form fra Kannike

gaanl 32;), En y<lerligerc Overgangsform fra en tidlig ~Iellernjcrnaklersgrav er afbildet Fig. 322. I 

sin fn lclc U<l vikling, som Fibn lacn vis<~!' sig i TcguingPrne Fig. 32:i--27 og navnlig i ,fo fanetrykt<' 

1 
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Afbildninger paa den kolorerede Tavle er den et meget pragtfuldt Smykke, maaske det smukkeste, 

som Oldtiden i Norden overhovedet har efterladt. Som Tegningerne udvise, har den to Hovedformer, 

·alt eftersom der paa Bøjlen er anbragt en skiveformet Knap eller ikke. 

Formen M 1 er forekommen paa Møllebakken i 4 store indtil 4 Tommer (cm. 10,0) lange 

Exemplarer af Sølv med pragtfuld Forgyldning samt Indlægning med Niella (se Fig. 323 og 324 samt 

den farvetrykte Tavle) og i Melsted 8 i 2 Exemplarer af Bronce, henholdsvis 31/4 og 23 /4 Tomme lange 

(cm. 8,5 og 7,2), ligeledes med prægtig Forgyldning (Fig. 325 og 326). Endvidere er en meget smuk 

Sølvfibula omtrent af Form som Fig. 326 fremkommen ved et tilfældigt Fund paa 11 te S. G.s Grund 

i Rutsker (Mus. C 120); i de tre Fuglehoveder paa Bagpladen vare Øjnene dannede af smaa blaa 

Glasstykker. Den simplere Form i uprydet Bronce (Fig. 322) er funden i 1 Exemplar ved Mclsted 

og 1 i Graven paa Bøgebjerg. Ved Bækkegaard have deslige Fibulaer aldeles ikke vist sig. 

Fig. 328. 

Fig. 329. Fig. 330. Fig. 331. 

Fig. 328~31. 1/1. Næhformede Spænder (Type N). 

Fig. 332. 

Fig. 333. 

Fig. 332~33. 1/1. Fugleformede Spænder (Type 0). 

Formen M 2 med en rund Knap paa Bøjlen er forekommen 1 Gang ved Melsted og 

6 Gange ved Bækkegaard, altid enkeltvis som Halssmykke. Alle syv Exemplarer har været pragtfuldt 

forgyldte og derhos indlagte med slebne Granater saavel paa Bagpladen og paa den brede Spids som 

paa Knappen; paa det ovenfor Fig. 327 samt paa den kolorerede Tavle afbildede Exemplar er der tillige 

paa Midten af Knappen saavelsom paa den runde Skive yderst paa Spidsen indlagt en hvælvet 

Plade af Elfenben, og paa Midten af hver af disse Plade' har der paa en Broncestilk været anbragt 

en lille Dop, som ved Optagningen hensmuldrede. Størrelsen har varieret fra 2114 X 3/4 Tomme til 

41/2 X i1/2 Tomme (cm. 5,9 X 2 til 11,s X 4). 
Type N, den "næbformede" Fibula (Fig. 328-31), er en Udvikling af den ligearmede 

Fibula, Fig. 149, idet den Traad, som forbinder Spiralens Ender, er bleven gjort bred og flad og ,,,, 
dernæst er sammenvoxet med Bøjlen. Fig. 328 viser et ved Melsted fundet Exemplar, hvor Sammen-

voxningen endnu ikke er foregaaet men den brede Traad ligger løs under Bøjlen. Type N er en 
L 1 * 
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Form, der hnr været meget yndet pna Bornholm og som sjælden er funden udenfor Øen. Den er 

forekommet i U Exem11larer ved Melsted (deraf 3 som Fig. 328 med løs Bøjle), 22 ved Bækkegaarcl 

(foruden 2 som tidligere vare fundne dersteds) og 8 paa andre Steder. 

Type 0, den "fug le form ede" Fibula, er vel ogsaa nærmest beslægtet med de bøjleformede, 

særlig med de ligearrnede. Den er forekommen i 6 Exemplarer i 3 Grave ved Bækkegaard; se 

Fig. 332--3:3. Paa nogle af dem er der anbragt Forsølvning eller Fortinning paa Vingerne; paa 

andre er der lagt Forgyklning i de imlskaarne Fordybninger. To enkeltvis fundne smaa langagtige 

Spænder med smuk ~~orgyldning i Fordybningerne (Bækkegaard 77 og 106) have maaske havt en 

noget lignende Form, inden de smuldrede bort. 

Fig. 335. Fig. 336. 

Fig. 334-36. 1/1. Knapformede Spænder (Type P). 

Fig. 338. 1/2. 
Fig. 339. 1/i. 

Fig. 337. 1/1. 
Fig. 337-~3\l. Pladeformede Spænder (Type Q). 

Af helt anden Arterede "knapformede" Fibulaer, Type P ;:i: runde, bagtil hule 

llronceskiver af 1 til 11/2 Tommes (cm. 2,6 til 3,9) Tværmaal med rigt ciseleret Overflade. For det 

Meste er der afbildet fire Slanger, der i Forening danne et afrundet Hagekors (Fig. 334); der kan 

ogsaa være tre Slangefigurc1· ( "Triskele" ; Fig. 33i'i) eller en Mængde Smaacirkler med en Prik i hver 

(Fig. 336). Ofte ere de smukt forgyldte i cle · indskaame Fordybninger. Der er forekommet 

2 Exemplarer cleraf ved Melsted, 1 ved Knarregaard og 13 ved Bækkegaard. Desuden haves i Museet 

to smukke knapfonnede Fibulaer, der i sin Tid erc fundne ved Gravning paa Nylars Præstegaards 

Mark (Mus. l\488), samt en, der er funden i Toppen af Kinhøj i samme Sogn (Mus. C 123). 

Andre Spænder ere "p 1 ad eformede", bestaaende af en firkantet (Type Q 1) eller aflang 

(Type Q 2) Bronceplade forsynet med Spiral og Naal paa Bagsiden. De ere i Hegelen prydede med 

alldrn:irnle Slm1gefignn'r og af og til Corgyldlc i Fonlybningerne. De firkantede (Fig. it37) erc funilm~ 

' 

I 



Oldsager fra Mellemjernalderen. Kvindegrave. 165 

i 17 Exemplarer i 13 Grave, alle ved Bækkegaard, foruden en meget stor Plade, 5 X 21/ 2 Tomme 

(cm. 13 X 6,5), som tidligere var optagen sammesteds (Fig. 338). De aflange (Fig. 339), der ere udførte 
i gjennembrudt Arbejde og alle mere eller mindre synes at have havt Form af et S, ere fundne 

1 Gang ved Melsted og 4 Gange ved Bækkegaard, altid enkeltvis. 

Endelig følger (Type R) Rækken af de "skaalformede" eller "ovale" Spændert). De 
ere kjendeligt nok alle udgaaede fra en Form omtrent som det Fig. 340 aftegnede Spænde fra 

Fig. 340. 1/1. Drageprydet Spænde (Type R 1). 

Fig. 341. '/" Fig. 342. 2/s. Fig. 343. 1
/" 

Fig. 344. 1/1. 

Fig. 341--44. Smaa skaalforrnede Spænder (Type R 2). 

Kannikegaard 195, hvor Spændets Overflade fremstiller Figuren af en Frø eller et andet Krybdyr, og 

hvor dybt indskaarne Streger angive Rygraden, Ribbenene, d'.: fire Lemmer med Hofter og Skuldre 
samt Hovedet med store runde Øjne. Efterhaanden modificeres Figuren, men Ryglinien og Ribbenene 

vedblive meget længe at være tydeligt kjendelige, ligeledes Øjnene (se Fig. 343 og 344 ovenfor) samt 
endvidere Hofter og Skuldre, der imiCUertid lidt efter lidt forandre Form, saa at de blive vanskeligere 

--~,/'----

1) Jfr. Montelius: Om de ovala Spånnhucklorna i Kungl. Vitterhets Akademiens Månadshlad for 187a S. 177-194 og 
1877 s. 461-484. 
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at gjenkjende. For- og Bagbenene ses endnu paa Fig. 341 tilligemed et Stykke plettet Bugskind ved. 

hver Side, ligeledes paa Fig. 344. Paa Ryggen af Spændet Fig. 344, der forøvrigt meget minder 

om det gamle Spænde Fig: 340, er der afbildet en paa Ansigtet liggende Menneskefigur. I Løbet af 

den yngre Jernalder blive derefte1~ Fremstillingerne paa de ovale Spænder saaledes forandrede, at 

ethvert Spor af det oprindelige Krybdyrbillede ganske forsvinder og hele den buede ovale Flade 

dækkes med fantastiske Dyrefigurer i den irske Ornamentiks Stil (jfr. Fig. 367-68), medens tillige 

Spænderne blive gjorte større og massivere. Af Spænderne, der ere fremkomne ved Undersøgelserne 

paa Bækkegaards Gravplads, er der imidlertid, foruden 1 tidligere og 1 senere indsendt, ikkun eet 

Par (Bækkegaard 156), som ifølge Størrelse og Ornamentering ubetinget maa henføres til den yngre ; 

Jernalder, men endnu et Par (Bækkegaard 1i'i9) synes ifølge Ornamentering og Fundforhold ogsaa at 

maatte henregnes dertil, skjøndt de ikke have nogen betydelig Størrelse. De øvrige ovale Spænder 

fra Bækkegaard, 24 i 13 Grave, ere fra 21/4 til 31/2 Tomme (cm. 5,9 til 9,1) lange. De ere i Regelen 

fundne parvis. Desværre have de næsten alle været saa tynde og fortærede af Ir, at kun ganske 

faa have nogenlunde kunnet bevares. Et af dem viste Forgyldning i Fordybningerne paa Overfladen. 

Udenfor Bækkegaards Gravplads ere smaa ovale Spænder ikke fundne ved vore Undersøgelser. 

Derimod har Museet fra ukjendt Findested paa Bornholm i 1885 modtaget det mærkelige Fig. 344 

afbildede Spænde med en Menneskefigur. Det er 21/2 Tomme langt, i1/s Tomme bredt (cm. 6,5 X 3,5), 

og det hører saaledes til Klassen af de "smaa" ovale Spænder, altsaa formentlig til Mellemjernalderen, 

uagtet det allerede bærer kjendelige Spor af irsk Ornamentering. 

Samtlige hidtil bekjendte Fibulaer fra Mellemjernalderen ere af Bronce med Undtagelse af 

sex brede bøjleformede (fire fra Møllebakken, en fra Kannikegaard 365 og en markfunden) samt 

en smal do. fra Melsted 21, som ere af Sølv. Broncefibulaerne have næsten altid Naal af Jern, og 

navnlig gjælder dette om samtlige Fibulaer fra Bækkegaard, hvor Forholdet har kunnet konstateres. 

Udenfor Bornholm ere de brede bøjleformede Fibulaer saavel med Knap som uden Knap 

forekonme enkeltvis over hele Norden, tildels i meget pragtfulde Exemplarer (W orsaae Fig. 427 -429; 

Rygh Fig. 254---262; Montelius 440-445); næbformede Fibulaer ere afbildede hos Montelius FigA38-439 

(fra Skaane og Gotland), et fugleformet hos Montelius Fig. 446 (fra Øland), et knapformet hos 

Montelius .Fig. 437 (fra Gotland) samt maaske hos Worsaae Fig. 414, et aflangt pladeformet hos 

Worsaae Fig. 413 og et do. hos Rygh Fig. 265. De smaa ovale Spænder gjenfindes kun hos Mont~lius 

Fig. 434 og 435 i to Exemplarer fra Øland; jfr. dog Rygh Fig. 640-642 og Lorange i Bergens 

Museum S. 179. 

Foruden Fibulaerne er der af og til ved Bækkegaard fundet rigt prydede Broncepladei· 

(Fig. 345-47), som ikke ere forsynede med Naal rnen med en gjennemboret enkelt eller dobbc~Jt 

Kam bagpaa, og som vistnok have været bestemte til Paasyning paa Klæderne. To Gange ere 

de fundne parvis, og en Gang fandtes sex i samme Grav (Bækkegaard 64), prydede med Afbildninger 

af Mandshoveder og andre ciselerede Ornamenter samt Forgyldning i alle Fordybninger. Til samme 

Øjemed har man rimeligvis anvendt to meget smukke Sølvbeslag (Fig. 348), s_om ere fundne i 

Møllebakken 2; de ere rigt prydede med Forgyldning og med ciselerede Dyrehoveder; bag paa er 

der anbragt Nitnagler til at fastgjøre dem. 

Endvidere er der ved Bækkegaard tre Gange (Nr. 106, 153 og 158) fundet gjennemborede, 

kredsrunde, paa den ene Side hvælvede Skiver af Mosaik eller malet Glas (Fig. 349) med Spor 

af et Stykke Jerntraad, hvormed de have været fastgjorte, sarnt en lille Bronceknap over Gjennem

boringen. De ere fundne i umiddelbar Nærhed af Perlehalsbaand og have saaledes rimeligvis været 

Halssmykker. Fremdeles er der i Bækkegaard 64 sammen med de nysnævnte sex Bronceplader fundet 

en ganske lille, meget stærkt ciseleret og i Fordybningerne forgyldt Prydelse i Form af en rundpullet 

• 

• 
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Hat. Den syntes at være af Sølv men var altfor opløst til at kunne bevares. I Bækkegaard 20 

fandtes en smukt prydet Knap af Bronce. Hængesmykker er derimod hidtil ikke forekomne i Mellem
jernalderens Grave paa Bornholm. 

Sammen med Fibulaerne findes meget ofte N aale af 11/2 til 3 Tommers Længde (cm. 3,9 

til 7,s) forsynede med et Hoved. For det Meste ere de af Jern, dog have tre været af Bronce. En 
Haarnaal af Sølv er funden i Møllebakken 1. 

Spiral-Armringe af tynde, smalle, paa Ydersiden noget hvælvede Broncebaand ere 

forekomne i 7 Grave ved Bækkegaard, altid enkeltvis. De have vist sig i indtil 4 Omgange men 

have altid været saaledes opløste af Ir, at de strax ere faldne i Smaastykker. Hyppigere ere Bronce

Armringe, som kun danne een Omgang og derhos ere aabne i den ene Side. Der er kjendeligen to 

forskjellige Arter deraf. De fleste (12 i 10 Grave) ere temmelig tynde, enten trinde eller halvrunde, 

af nogenlunde samme Tykkelse i hele Omkredsen og kun prydede med nogle indslagne Streger eller 

Fig. 348. 

Fig. 346 og 347. 

Fig. 349. 
Fig. 345. 

Fig. 345-47. Bronceplader til Paasyning Fig. 348. Sølvsmykke til do. Fig. 349. K?ap af Glasmosaik. 

(Alle i 1/1 Størrelse). 

Firkanter langs ad Udsiden (Fig. 350). Andre (4 i 4 Grave; Bækkegaard 105, 132, 156 og 159) ere 

meget sværere, derhos langt bredere og tykkere ved den ene Side end ved den anden og tillige 

prydede med dybt indskaarne Streger eller Fordybninger i Bølg·eform (Fig. 351 ). De findes kun 

sammen med skaalformede Spænder, og navnlig blev den sværeste af dem fonden i den Grav (Nr. 156), 

hvoraf de meget store skaalformede Spænder bleve optagne. Alle Armringene i een Omgang bør 

formentlig anses som Haandledsringe, da deres Tværmaal synes at være for snævert til at passe 

til sejve Armen. - To Fing·erring·e af Bronce ere fundne ved Melsted og en lille Guldring i 

MølleLakken 2; den sidstnævnte har maaske ikke været et Smykke men kun en Værdigjenstand 

(Pengering; jfr. Kannikegaard 151). 

To Sæt meget mærkelige "Hægtespænder" ere-·forekomne i Melsted 16, hvert bestaaende 

hovedsagelig af en Bronceplade, hvis Ende er nedadbøjet til en Krog, og en anden Bronceplade, der 

ender med en Øsken passende til Krogen. Ovenpaa Pladerne har der ligget Enderne af en Rem 
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af tykt Tøj, og ovenpaa Remmen har der paa hver Side siddet to hule, forgyldte Bronccknapper; 

se Fig. :352. Disse Spænder, som desværre ere meget beskadigede, vides ikke at være fundne 

andetsteds i D~mmark men synes at forekomme jævnlig i Norge (Rygh Fig. 268 og 269, Loraniic: 

Bergens Museum 1875 S. 108 og Undset: Norges ældre Jernalder S. 148). 

I samme Grav Melsted 16 er der fundet et Bidsel ledsaget af store Hestetænder. Man 

skulde derefter næsten antage, at det var en Mandsgrav, men da den tillige har indeholdt to Perler 

og to Spindeskiver, er det vel rimeligere, at den virkelig har været en Kvindegrav, skjøndt det 

ingenlunde er umuligt, at Kvindesagerne kunne være nedkastede ved Gravlægningen (se foran S. 161). 

Knive have været meget hyppige ogsaa i Kvindegrave (Fig. 353-54). I 45 saadanne 

Grave er der fundet 49 Knive, for det Meste med et langt Træskaft og et kortere Blad. De pleje 

al findes midt i Graven, hvilket vil passe til, at de have været baarne i Beltet. En smuk Bronce

Dopsko til en Knivskede er fonden i Møllebakken 2; den svarer temmelig nær til Afbildningen i 

Fig. 350. 2 /s. Haandledsring. 

Fig« 352. 1/1. Hægtespænder. 

Fig. 355. 1/1. 
Brnnceper!e. 

Fig. 356. 1/2. 
Træperle. 

Fig. 351. 2/3. Haandledsring. 

Fig. 353. 1/2. Kniv. 

Fig. 354. 11" Kniv. 

Kragehul Mosefund Pl. 1--18. - Saxe af sædvanlig Form ere fundne i Lo Kvindegrave; den ene 

(Knarregaard 1) var indlagt i et Futteral af Træ. - En Hedekam af sædvanlig Form, gjort at 

Hjortetak med Broncenagler, er fund en ved Gudmingegaard. - N øg 1 er, der vare saa hyppige i 

Brandpletterne, ere aldeles ikke fundne i de hidtil undersøgte Grave fra Mellemjernalderen paa 

Bornholm (se dog Bækkegaard 112), ligesom heller ikke i de ubrændte Grave fra den ældre Jernalder. 

- Spindeskiver af Sten eller brændt Ler ere forekomne i 12 Grave; en Gang var der to i 

Graven. - I Kvindegraven l\Ielsted 18 fandtes et Toiletapparat bestaaende af tre paa en Broncering 

hængende Bronceredskaber, af hvilke dog kun en 2 Tommer (cm. 5,2) lang, ganske smal Niptang er 

tilstrækkelig kjendelig. En lang smal Niptang er ogsaa fonden i Melsted 20. - J Kvindegrave ved 

Bækkegaard fandtes endvidere nogle vifteformede Sammenstillinger af smaa flade Jernstokke, 

omtrent 3 Tommer (cm. 8) lange (Bækkegaard 16, 23, 95, 112 og 140), fremdeles nogle smaa aflange 

ved den ene Ende tilspidsede og til en Hage ombøjede Jemplader (Bækkegaarcl ::JO og 74) samt 

j 
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smaa Jernkjæder, hvilke nogle Gange ere fundne fastgjorte til Hovedet af Jernnaale. Alle disse 

Gjenstande maa efter deres Beliggenhed i Gravene have hørt til Klædedragten og have været anbragte 

paa eller i Nærheden af Brystet; men videre Forklaring kan ikke gives derom. 

Perler ere fundne i saa stor Rigdom og Mangfoldighed, at ingen anden Periode, i alt 
Fald med Undtagelse af Ravperlerne i Stenalderen, kan blot tilnærmelsesvis opvise noget Lignende. 

De talrige Perlefund danne ligefrem et karakteristisk Særpræg for Mellemjernalderens Gravpladser; 
næsten enhver ubrændt Kvindegrav fra denne Tid har indeholdt Perler. Det sædvanlige Antal er 

30 til 40, men syv Gange er der fundet over hundrede, een Gang endog 179. Naar Antallet har 

været meget ringe, vil dette, for saa vidt angaar Bækkegaards Gravplads, i Regelen hidrøre fra, at 
Graven tidligere havde været aabnet ved Stenbrydning. Af de 59 Kvindegrave ved Bækkegaard er 

der bleven optaget c. 2580, tilsammen vejende 6 Pd. og dannende en Snor af over 25 Alens (M. 15,1) 

Længde, Alt foruden de tidligere eller senere indsendte c. 120 Perler og de mange, der vare gaaede 

til Spilde ved Stenbrydningen. I de 18 Kvindegrave paa andre Gravpladser er der fundet 660 Perler. 

De synes næsten altid at have været benyttede som Halsbaand. Paa Grund af Ligenes Henlæggelse 
paa Siden ere Perlerne for det Meste faldne sammen til en Klump, men i adskillige Grave er det 

dog lykkedes at se dem liggende regelmæssigt i Rad ved Siden af hverandre undertiden i flere 
parallele Rækker. 

I Oversigten over Perlefundene i Slutningen af Tillæg X har jeg betegnet henimod 170 

som Mosaikperler, men Grænsen for, hvad der skal henføres under dette Navn, er ingenlunde 
sikker. Der er vel neppe fundet mere end 40-50 Perler, som udelukkende have bestaaet af sammen

smeltede Stifter, enten i det smukke dambrædtformede Mønster af røde, hvide, gule og blaa Firkanter 

eller i andre Mønstre af en noget grovere Beskaffenhed. Men dernæst er der fundet mange, hvor 
der i en Grundmasse af Glas eller smeltet Sten er frembragt Hulheder, der ere udfyldte med en 

Stjerne sammensat af fine Stifter eller med et andet flerfarvet Mønster eller endelig kun med en 

ensfarvet Masse af anden Farve end selve Perlen. Lægges disse til, vil omtrent det paa Over
sigten anførte Tal fremkomme. Men endvidere er det ved nærmere Undersøgelse fundet, at i mange 

af dem, som ere betegnede som "malede", er den paalagte Masse af anderledes farvet Glas trykket 
saa dybt ind i Perlen (jfr. foran S. 131), at man med Føje kunde betegne det som en Mosaik

indlægning. I Mosaikperlernes Mønstre hersker der en broget Forskjellighed, saa at der sjældent 

findes to, som ere hinanden ganske lige. Paa en af Mosaikperlerne fra Bækkegaard er der med gul 

Farve indlagt et Hagekors og paa en anden en Stjerne med mange Straaler. Jfr. forøvrigt i det 
Hele foran S. 129-131. 

De Perler, der ere betegnede som malede (uden dyb Indlægning), haves i et Antal af 
c. 350; fremdeles haves c. 830 af ensfarvet blaat Glas, c. 230 af grønt, c. 16 af broget, c. 260 af 

mælkehvidt uigjennemsigtigt, 60 af lysegult uigjennemsigtigt og c. 90 af andet Glas; fremdeles 6 
meget store af sleben Bjergkrystal (fundne 3 og 3 i Gravene Bækkegaard 50 og 132), noget over 
500 af orangegul Lermasse og næsten lige saa: mange af mørkerød Lermasse, 140 skiveformede og 

20 berlokformede af Rav og 24 af massiv Bronce. Glasperlerne, navnlig de blaa, ere af meget 
forskjellig Form, runde, lange, flade, firkantede, glatte eller riflede; Lerperlerne ere mere ensformigt 

run~og glatte, dog at der blandt dem findes dels nogle kantede dels nogle lange, ved den ene 
Ende tilspidsede (Slutstykker i Perleraderne?). Bronceperlerne er af Størrelse som en lille rund Nød 

og for det Meste prydede med Stregemønstre (Fig. 355) eller indslagne Smaacirkler. De forskjelligste 
Slags Perler findes ofte blandede i samme Grav; dog er det kjendeligt, at Mosaik- og Glasperler 

pleje at følges ad, og at der, hvor de forekomme i Mængde, ikke plejer at findes noget synderligt 
Antal af Lerperler og omvendt. Gravene med Glasperler have i Regelen været de rigeste, dog ere 
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de prægtige store forgyldte Fibulaer tre Gange forekonrne sammen med et langt overvejende Antal 

af Lerperler. En Tidsforskjel med Hensyn til Benyttelsen af de forskjellige Arter af Pel"ler lader sig 

vanskeligt paavise, undtagen for saa vidt som det er kjendeligt, at Ravperler overhovedet vare 

gaaede af Mode ved den Tid, da Gravpladsen ved Bækkegaard benyttedes, og at de berlokfonnede 

kun ere forekomne i to Grave (Bøgebjerg og Melsted 3), der begge have et forholdsvis tidligt Præg. 

Ogsaa kan det bemærkes, at Lerperlerne kun sjældent ledsage de skaalfonnede Spænder men hyppigt ' 

de næbforrnede og saaledes synes at have været mest benyttede i en tidlig Periode, skjøndt de 

ingenlunde senere gik ganske af Brug. 

Foruden de foranførte Perler er der nogle Gange (Møllebakken 1 og 2) forekommet Per 1 er 

af Sø 1 v eller sølvholdigt Guld, dels runde dels dobbeltkegleformede, af det fra den ældre Jernalder 

bekjendte knoppede Arbejde. De ere kun dannede af ganske tyndt Metalblik men støttede ved en 

indvendig Udfyldning med Træ. Endvidere er der ved Bækkegaard jævnlig fundet Levninger af 

store Perler af Træ med et tyndt Jernrør igjennem paalangs og en lille Jernplade for hver Ende 

(Fig. 356). At det har været Perler, og at de have været anbragte i Halsbaandene imellem de 

øvrige Perler, er konstateret ved, at de ere sete liggende Side ved Side med disse i Perleraderne. 

Et Par Gange er der fundet Spor af en ydre Broncebelægning paa Træperlerne, men i Regelen ikke; 

maaske have de været malede. 

Ligeledes er der ved Bækkegaard imellem Perlerne af og til forekommet smaa Bro n c e -

spiraler, sammenrullede i Form af aflange Perler. Nogle hule Spiraler af Sølv, der ere fundne 

i Melsted 8 og Møllebakken 1, have maaske ogsaa været bestemte til Anbringelse i Perlehalsbaandene. 

At Perler nogle enkelte Gange ere forekomne i Mandsgrave, maaske som Gaver nedkastede 

ved Gravlægningen, er allerede foran berørt (S. 1G1 ). 

Ligeledes er det foran bemærket, at der af Ligenes Klæder meget hyppigt er fundet smaa 

Stykker bevarede, baade linned og uldent Tøj, hvor Berøringen med Meta! har beskyttet dem. Der 

er imidlertid ikke forekommet noget Stykke af en saadan Størrelse, at det har kunnet give Begreb 

om Klædedragtens Skikkelse. I Graven Bækkegaard 132 var en Haandledsring dækket af et tæt Lag 

af fine bløde Haar, der syntes at hidrøre fra fint P e 1 svær k (jfr. ogsaa Bækkegaard 5). 

Lerkar. 

Af Gravene udenfor Bækkegaards Gravplads have 5 Mandsgrave, 7 Kvindegrave og 1 

ubestemt Grav indeholdt Lerkar; i en Mandsgrav fandtes 5 Kar 1), i en Kvindegrav 3 Kar og i en 

anden Kvindegrav 2 Kar; i de øvrige Grave fandtes kun et enkelt Kar; 3 Mandsgrave, 9 Kvindegrave 

og 2 blandede vare ganske blottede for Kar. Paa Bækkegaards Gravplads var der blandt samtlige 

ubrændte Grave ikkun 11, der indeholdt Lerkar, og af disse var der endda 5, hvor Karrene eller 

Skaarene deraf kun fandtes i Fylden ovenfor Oldsaglaget, saa at der kun bliver 6 tilbage, hvor 

Karrene have staaet paa Bunden. Den Skik at nedsætte Lerkar i Gravene har altsaa vel holdt sig 

igjennem hele Mellemjernalderen men dog kun i ringere Omfang end i den ældre Jernalder, og det 

er kjendeligt, at den er langt svagere ved Bækkegaard end i Gravene ved J\Ielsted og paa de øvrige 

Steder udenfor Bækkegaards Gravplads. 

1
) Det er tvivlsomt, om l\ifanc!sgraven l\!Ielsted 21, som imlehoklt 5 Kar, rettelig hør henfoJ"es til Mcllemjernalderet1. 

De to Spydspidser havde ganske den ældre Jernalders Forme1", ug den lille (neclb.slede '?) Sølvfilrnla synes ligeledes 
at tilhøre den ældre Jernaldel'. HimeligYis ligger Graven (ligesom GrnYene i Risehøj og 1·cd Bukkegaarc!) nelop 
i Overgangstiden mellem de to Periocler. 

1 
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Med Hensyn til Karrenes Form hersker der ikke nogen bestemt Regel, men hankeløse 

vaseformede Kar synes dog at være forholdsvis hyppige, og i det Mindste sex Gange have saadanne 

høje hankeløse Vaser havt den særegne Prydelse, at der omkring Udbugningskanten har været 
anbragt tre eller tre Gange tre smaa Knopper. 

Oversigt over de vigtigere Oldsager i ubrændte Grave fra Mellemjernalderen. 

Stedet 

Knarregaard 2 ...................... . 

Melsted 2 ....................... . 

3 ................ "........ 1 

6 .................... "..... 1 

7 •.......................... 

12 .......................... . 1 

13 ... ' ............ . 

17 ...•............. 

19.""" ... "." "" .... " 1 

21 ....... . 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

Mandsgrave. 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

Tilsammen 6 2 10 4 2 10 3 

Bækkegaard 7 . . . . . . . . . . . . . " ..... . 

13 .................... . 

15 .........•........... 

22 ..................... . 

25 ..................... . 

27 .......•.............. 

28 ...•..•....... ". ". 

31 .............•........ 

32 ........•......•...•.. 

3·i ...•.................. 

37 ..................... . 

39 ".""." .... " .... . 

40 ..................... . 

46 .........•............ 

48 .. " .. """." ... ". 

49 ....................• 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

52.................... 1 

57 ..••.•.•.•••••••.•••• 
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Knap af malet Glas. 

Knap af' Mosaik. 

I de 21 ubestemmelige Grave, nemlig l ved :Yielsted og 20 ved Bækkegaard, er der fumlet 

22 Knive, et mærkeligt Broncespænde (Fig. 320), et Jernspænde, en Jernring, nogle store Jernsøm 

og to Lerkar. I forstyrrede Grave ved Bækkegaard er der tillige fundet Beslag til et Træskrin og 

et ganske mærkeligt Broncebeslag med Aabninger i Form af retvinklede Kors. 

Af de 44 tomme Grave ved Bækkegaard har kun Nr. 127 nogen Interesse, for saa vidt 

som der i Fylden fandtes en smuk Mosaikperle. 

Oldsagernes og Gravenes indbyrdes Tidsforhold. 

Til Bedømmelsen af Oldsagernes indbyrdes Tidsforhold vil man lettest finde en nogenlunde 

sikker Vejledning ved foreløbig at fæste Opmærksomheden paa de forskjellige Former af Fibulaerne. 

De smalle bøjleformede Fibulaer, dels af Type F med tynd krum Bøjle og lang lige 

Spids, dels ligearmede af Type I, forekomme allerede i den ældre Jernalder og maa altsaa i Mellem

jernalderen høre til de tidligste Former. De brede bøjleformede (Type M) ere vel ikke tilstede 

i den ældre Jernalder, men de have dog en Forløber i Fibulaen Fig. 27 4, fra Kannikegaard, og 

derhos er et forbrændt Stykke af en Sølvfibula, som utvivlsomt har tilhørt Type M, fundet langt 

ude i de sydligste Terræner ved Kannikegaard (Kannikegaard 365; Fig. 306), altsaa paa samme 

Gravplads som den ældre Jernalders Grave. Ogsaa Knappen paa Bøjlen af Type M 2 er antydet paa 

ældre Fibulaer (Kannikegaard 187; Fig 273). Derhos viser den hele Skikkelse af Type M tydeligt nok, 

at den er en Udvikling af de ældre bøjleformede Fibulaer. Dette gjælder ogsaa om de næb forme cl e 

Fibulaer (Type N), hvis Udvikling fra et bøjkforrnet, ligearmet Forbillede saa mærkeligt. oplyses ved 

l 
I< 

• 
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Overgangsformen Fig. 328, hvor Sammenvoxningen imellem Bøjlen og den imellem Spiralens Ender 

anbragte Forbindelsestraad endnu ikke er bleven fuldbyrdet. Alle disse Former maa altsaa anses 

som forholdsvis tidlige. Paa den anden Side staa de o v a 1 e e 11 er s k a a 1 formede Spænder i saa 

nært Slægtskab med Spænderne fra den yngre Jernalder, at de ordentligvis maa henføres til en 

forholdsvis sildig Periode af Mellemjernalderen. Hvad angaar de øvrige Spænder, kan det bemærkes, 

at de fugleformede (Type 0) og de aflange pladeformede (Type Q 2) kun ere fundne sammen 

med bøjleformede eller næbformede men aldrig med ovale Spænder, at de firkantede p 1 ad e -

fo r mede (Type Q 1) ere fundne 6 Gange med hine og kun 1 Gang med disse, og at de knap -

formede (Type P) ere fundne 4 Gange sammen med næbformede og 4 Gange med ovale Spænder. 

Rækkefølgen, hvorefter de paagjældende Spænder have været i Brug hos de bornholmske Kvinder 

l\1ellemjernalderen, vil altsaa være nedenstaaende: 

først: smalle bøjleformede (F og I), 

dernæst: brede bøjleformede (M), næbformede \N), fugleformede (0) samt aflange og fir-

kantede pladeformede (Q), 

derefter: knapformede (P), 

derefter: smaa ovale (R) og 

ende 1 i g: store ovale, der dog væsentlig tilhøre den yngre Jernalder. 

Kastes herefter et Blik paa de i Oversigten over Kvindegravenes Indhold anførte Grave, 

da bliver det klart nok, at Kvindegravene ved Gudmingegaard, Lensgaard, Bøgebjerg og Knarregaard 

samt paa Møllebakken ved Gudhjem og paa Gravpladsen syd for Melsted samtlige maa anses for at 

høre til en forholdsvis tidlig Periode, idet der i disse Grave er fundet 10 smalle og 9 brede bøjle

formede samt 22 næb formede men ikke et eneste skaalformet Spænde, men at derimod Gravpladsen 

ved Bækkegaard, hvorfra der kun haves 2 smalle og 6 brede bøjleformede (afset fra et .stort" 

ligearmet) samt 24 næbformede Spænder ved Siden af 30 ovale, maa være bleven benyttet i en 

forholdsvis sildig Tid 1 ). 

Af de i Kvindegravene forøvrigt forekommende Oldsager ere Plader til Paasyning 

6 Gange fundne sammen med næbformede eller bøjleformede Spænder, 2 Gange med pladeformede, 

aldrig med ovale; Spiral-Armringe 5 Gange med førstnævnte Spænder og ejheller nogensinde 

med ovale; tynde Ha and 1 eds ringe 1 Gang med næb formede, 4 Gange med pladeformede og 

3 Gange med ovale Spænder, men de svære Ha and 1 eds ri n g e med Bølgeprydelser altid kun med 

ovale Spænder. Perlernes Forekomst er allerede foran bleven omtalt. Spindestene forekomme 

fortrinsvis i de tidligere "Grave. 

Hvad angaar M~;mdsgravene, kan man næppe have Betænkelighed ved at anse dem som 

omtrent samtidige med de Kvindegrave, der findes paa samme Gravpladser. Under denne Forud-

1) Hvad angaar Bækkegaards Gravplads, hvor et saa stort Antal Grave er undersøgt og et saa rigt Materiale af 
Oldsager er tilyejebragt, viser der sig en saadan jævn Overgang imellem de enkelte Graves Indhold. at man uden 
Betænkelighed kan anse den for at have været i uafbrudt Benyttelse igjennem et vist Tidsrum, og (afset fra 
Brandpletter og en stor Røse) ikkun i dette, saaledes at samtlige der forekommende Grave fra Mellem
jernalderen kunne betragtes som tilhørende dette Tidsrnm. Ses imidlertid hen saavel til Gravpladsens Størrelse 
og Rigdom som til den kjendelige Forskjel i Indholdet af de ældste og de yngste Grave dersteds, kan Tidsrummet 
for dens Benyttelse ikke have været ganske kort men maa have strakt sig igjennem adskillige paa hinanden 
følgende Menneskealdre, altsaa vel mindst et Aarhnndrede eller halvandet. 

Gravpladsen syd for Melsled synes derimod efter de hidtil kjendte Fund og afset fra nogle 
gamle Røser kun at have været benyttet i en tidlig Periode af Mellemjernalderen og derefter atter i den yngre 
Jernalder. Netop den Tid, som er stærkest repræsenteret ved Bækkegaard, synes ikke at have efterladt sig
Grave ved Melsted. 
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sætning· kommer man, som allerede ovenfor antydet, til den Erkjcndclse, at de tveæggede Sværd, 

der ere saa overmaade hyppige ved Melsted og saa sjældne ved Bækkegaard, maa være gaaede af 

Brug paa Bornholm i Løbet af Mellemjernalderen. Skjoldbulerne ha ve alle en omtrent halvkugle

formet Skikkelse uden Spids, men den særegne Prydelse med en Bronceknap paa Toppen er kL~n 

forekommen ved Melsted. Beslag til Livbelter ere ogsaa kun forekomne ved Melsted (jfr. Baune

gaard 11 fra den ældre Jernalder). Om Forekomsten af Lerkar se foran. 

12te Afsnit. 

GRAVFUND FRA DEN YNGRE JERNALDER SAMT FRA 
KRISTELIG TID. 

Mellemjernalderen glider paa Bornholm saa jævnt og næsten umærkeligt over i den yngre 

Jernalder, at der for Bornholms Vedkommende næppe er Føje til overhovedet at gjøre noget Hoved

afsnit ved denne Overgang. Man plejer som karakteristiske Særegenheder for den yngre krnalder 

at anføre dels Benyttelsen af de store skaalformede eller ovale Spænder, dels Optagelsen af irske 

Forbilleder i Ornamentiken i Stedet for den g·ermaniske Stil, der havde hersket i Mellemjernalderen 

(se Dr. Mullers ,Dyreornamentiken i Norden". i Aarb. 1880); men de Forskjelligheder, som derved 

fremtræde i de bornholmske Oldsager, ere ikke større end Forskjellighederne imellem de ældste og rlc 

yngste Former indenfor Mellemjernalderen eller imellem Oldsagerne fra de ældste og de yngste Brand

pletter. Som Forholdene i Virkeligheden vise sig, er det paa Bornholm saare vanskeligt at paapege, 

hvor Mellemjernalderen ophører, og hvor den yngre Jernalder begynder; og naar en Gravplads 

(Bækkegaard og Melsted) indeholder Grave fra begge Perioder, bliver det jævnlig næsten et vilkaarligL 

Skjøn, hvor Grænsen skal drages. 

Gravenes Art og Indretning. 

Den sædvanlige Gravskik i den yngre Jernalder har paa Bornholm sikkerligen været 

Jordfæstelse af ubrændte Lig, og det turde endog næsten være tvivlsomt, om Ligbrænding kan paavises 

der saa langt nede i Tiden. I det foreliggende Materiale haves kun tre Fund, der kunde tyde derpaa. 

Det ene bestaar i nogle i Aaret 1879 indkomne Stykker af en meget prægtig Haandledsring af Sølv, 

som angives at være funden 40 Aar tidligere ved Klintebakken i Aaker "i en Røse tillig·emed en 

Urne med brændte Ben". Muligheden deraf lader sig ikke benægte, men Beretningens Paalidelighed 

svækkes ved den meget lange Tid, der er forløben imellem Fundet og Beretningens Afgivelse. 

Endvidere er der i Graven Bøgebjerg 4 fundet først Rester af ubrændte Ben, men dernæst 1 Alen 

(cm. 68) r\ybere en stor Bra mi plet med brænrltc Ben og ovenpaa Brandpldt.en en Ringnaal af Brnnee. 

l 
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Endelig er der i den lille Jordkulle litra d paa Røsepladsen ved Sortegaard i Ibsker (se Tillæg ITI B 

Nr. 33) fundet den Fig. 379 afbildede Sølv-Fingerring med indslagne Trekanter tilligemed tre Glasperler, 

nogle Jernsøm og en flad Snirkel af Broncetraad, Alt liggende i et graasort Muldlag paa Kullens 
Bund blandet mange spredte brændte Benstykker. Ringen selv var kjendeligen beskadiget ved Ild. 

Disse Fund ere imidlertid enestaaende, medens der haves en Mangfoldighed af ubrændte Grave fra 
dette Tidsrum. 

I deres ydre Form have de ubrændte Grave fra den yngre Jernalder vist sig meget 

forskjellige. De i Mellemjernalderen sædvanlige lave Jordkuller ere ogsaa benyttede i den yngre 
Jernalder (Lillevang, Melsted, Saltuna, Søndregaard og Sigtegaard), men i Regelen indeholder Kullen 

en firkantet Stenkiste eller rettere en firkantet Ramme af svære kantstillede Stenplader uden Dæksten 
og· uden Bundsten, hvori Liget har været nedlagt, ofte paa Siden og noget krumbøjet, i en Dybde 

af ikkun 12-20 Tommer (cm. 31--52), undertiden i et beskyttende Lag af sejgt Ler. Retningen af 

Stenrammerne er omtrent fra Nord til Syd med Ligets Hoved nogenlunde imod Nord. Ovenpaa 

Kullerne har der jævnlig ligget en Række af temmelig svære runde Sten i Kreds omkring Toppen. 
De store firkantede Stenrammer forekomme dernæst ogsaa paa flad Jord uden nogen omgivende 

Kulle, og de rage da i Regelen med deres Kanter og Spidser indtil 1/2 Alen eller 1 Alen (cm. 31-63) 

op over den omgivende Overflade (Bøgebjerg, Lillevang C). Jorden indenfor og udenfor Rammen 

ligger i samme Højde, og Levningerne af Skeletterne findes derunder i en Dybde af ikkun en halv 

Alen (cm. 31). Paa Strandklipperne sydost for Lillevang ved Gudhjem have Grave fra -den yngre 
Jernalder været omgivne med store ovale Ringe med Længderetning fra Nord til Syd, dannede af 

opstillede Stenblokke, indenfor hvilke der laa en fladthvælvet Dynge af Haandsten. Under Dyngen 

laa Begravelsen, undertiden dækket af flade Sten plader. Paa den anden Side synke Kullerne af og 
til ned til en ganske flad, næsten umærkelig Forhøjning, undertiden dækket af en Brolægning, 

hvorunder Oldsagerne findes i ringe Dybde (Bækkegaard 156 og 159). 

Hertil slutter sig fremdeles en meget mærkelig og langs Øens Østkyst hyppig forekommende 
Art af Grave, nemlig de flade Stenlægninger. De forefindes i Regelen samlede i stort Antal. 

Paa Bøgebjerg i Østerlars Sogn har der formentlig været omtrent fyrretyve, i Lillevang c. halvtredie 
Hundrede eller flere, nord og nordvest for Gudhjem mindst et halvt. Hundrede og ved Saltuna over 

et halvt Hundrede. I Almindelighed bestaa de af en firkantet Indfatning af Haandsten henlagte paa 

den flade Jord og kun svagt nedtrykkede deri; nu ere de fastholdte af Grønsværen og jævnlig helt 

dækkede af denne. Denne Indfatningsramme er omtrent 4 Alen lang og 2 Alen bred (M. 2,5 X 1,25) 

med Længderetning fra Nord til Syd eller lidet afvigende derfra. Indenfor Indfatningen finder man 
enten simpelthen en firkantet eller aflang Brolægning over· Midten af Graven eller ogsaa Haandstene 

henlagte i en Stjerne eller et andet Mønster, undertiden med nogle lidt større Stene i Midten. I 

Stedet for en firkantet Indfatning forekommer der ogsaa af og til en oval Stenring og indenfor denne 

en lignende mindre Ring eller en· oval Brolægning paa ~i-ravens Midte. De omstaaende Grundrids, 
Fig. 357--64, ville give en Forestilling om nogle af de hyppigst forekommende Mønstre. 

Hvor Stenlægninger ere iagttagne, ligge de næsten altid tæt sammensluttede, saaledes at 

de danne hele Rækker i Vest og Øst, og tillige findes da flere Rækker parallele med hverandre (se 
Kartet over Lillevang i Tillæg X B 1 ). Under den stenlagte Overflade træffes Undergrunden allerede 

i en Dybde af nogle Tommer indtil en halv Alen. Ben ere fundne 6 Gange (Lillevang 1, 5 og 9 

samt Melsted 10, 11 og 15); de vare ubrændte og laa 6 til 10 Tommer (cm. 16-26) under Overfladen; 
desuden ere Oldsager iagttagne adskillige Gange, og de have ligeledes altid ligget i en meget ringe 

Dybde, for det Meste kun 6 Tommer (cm. 16) under Jorden. Af brændte Ben eller af Kul og sort 

Muld er der aldrig opdaget noget Spor, lige saa lidt som af Kister eller Hammer af kantstillede Stenplacler. 
J:l 
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At disse Stenlægninger virkeligen ere Grave, lader sig ikke betvivle; Oldsagerne vidne 

noksom derom. Og at de have indeholdt ubrændte Skeletter, maa anses som lige saa sikkert, ikk~ 

blot fordi der nogle Gange er fundet ubrændte Benstykker, men ogsaa fordi Oldsagerne for det Meste 

ligge i Gravene netop i saadant Stedsforhold til hverandre, som de maatte indtage, naar de vare 

anbragte paa den Afdødes Klædedragt. Haarnaale pleje al ligge nordligt i Graven, de store ovale 

Spænder noget sydligere og Armringe og Beltespænder midt i Graven eller tværs for Midten. 
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Fig. 357. Fig. 358. Fig. 359. Fig. 3GO. 

Fig. 362. Fig. 363. Fig. 364. 

Fig. 357 -364. Stenlægninger i Lillevang ved Gudhjem. 

Undertiden ligge de store Spænder paa Siden eller med Hulningen opad, og turde dette (ligesom ved 

Bækkegaard) være et Tegn paa, at Liget er bleven henlagt paa Siden, hvorefter Smykkerne i Tidens 

Løb er skredne ned og tildels væltede om. 

Mærkeligt er det, at man skulde have begravet Lig med en saa ringe Jordbedækning, og 

det er derhos næsten utroligt, at Stenlægningen, hvis den var bleven anlagt strax efter Begravelsen, 

skulde kunne ligge saa regelmæssigt og fladt, som den ligger, uden at synke efter, naar Legemet 

opløstes og sank sammen. Muligt er det, at man strax har dækket Graven med en Jorddynge og i 

en senere Tid, flere Aar efter, har borttaget Jordbøjen og· dækket den jævnede Plads med Sten

lægningen. .Men hvilke Muligheder man end i saa Henseende vil tænke sig, staar det Faktum fast., 

T 
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at Gravene, som de nu foreligge, kun ere nogle faa Tommer dybe. Hermed kan det ogsaa jævnføres, 

at Gravene ved Bækkegaard Nr. 156 og 159, der formentlig hidrøre fra den yngre Jernalder, kun 

havde en Dybde af 10 Tommer (cm. 26), medens de ældre Grave der paa Pladsen i Regelen vare 

i1/4 Alen (cm. 7 8) dybe. 

Det Materiale af Gravfund, som haves til Raadighed for den yngre Jernalders Vedkommende, 

er ikke meget betydeligt. Der er vel undersøgt c. 70 Kuller, Stenrammer og Stenringe samt over 

120 flade Stenlægnin~er, men de allerfleste Grave og navnlig Stenlægningerne have været aldeles 

tomme. Oldsager ere kun fundne i 2 lave Kuller ved Bækkegaard 1), 8 store Stenrammer og en 

Stenlægning paa Bøgebjerg ved 28de S. G. i Østerlars Sogn, 8 Kuller ved Søndregaard, 2lde V. G i 

samme Sogn, 9 Kuller og 10 flade Stenlægninger i Lillevang sydost for Gudhjem, 4 Stenringe paa 

Klipperne syd for Lillevang, en Kulle, 3 Stenlægninger og en Grav af ukjendt Form (rimeligvis 

Stenlægning) paa Gravpladsen sydost for Melsted Fiskerleje 2) samt 6 Kuller, en Stenlægning og et 

Par ukjendte Grave (rimeligvis Stenlægninger) nordvest for Saltuna Fiskerleje paa Grænsen af Østerlars 

og Østermarie Sogne 3). Hertil komme endnu nogle enkeltstaaende og tilfældige Fund fra forskjellige 

Steder; se nærmere paa Oversigterne nedenfor Side 184-86. 

Oldsager. 

Som de ovenstaaende Angivelser allerede antyde, have Vaaben været temmelig sjældne i 

den yngre Jernalders Grave. Der er kun fundet to velbevarede Sværd (Saltuna 4 og 8); de vare 

begge enæggede og havde tilbagetrukken Od ligesom de enæggede Sværd fra Mellemjernalderen. 

Stykker af et Sværd ere derhos fundne under en Stenlægning 

paa Bøgebjerg. En Spydspids af ejendommelig Form, bestaaende 

af en næsten 4 Tommer (cm. 10,5) lang Jernstok og et kun 

21/4 Tomme (cm. 5,s) langt lancetformet Blad haves fra Saltuna 8. 

Derhos maa den Fig. 365 afbildede Øxehammer vistnok hidrøre 

fra den yngre Jernalder; den er fonden i en Grav sydost for 

Melsted (Melsted 15 c), men Gravens Beskaffenhed er ikke nærmere 

bekjendt. En Skjoldbule er fonden i en Kulle ved Saltuna, 

og to andre synes at have været tilstede henholdsvis i en Sten-

Fig. 365. 1/o. Øxeharnmer. 

ramme paa Bøgebjerg og under en Stenlægning i Lillevang. Bidsler ere fundne i en Kulle ved 

Søndregaard, i en Stenramme paa Bøgebjerg og i en Stenring paa Klipperne syd for Lillevang; i to 

af disse Grave laa der Hestetænder ved Bidslet, saa at Hestens Hoved maa antages at have været 

nedlagt i Graven. Hvæssestene haves fra to Grave ved Melsted; den ene af dem var smukt 

tilhuggen med et Hul ved den ene Ende. Knive have været meget hyppige. 

Af Spænder til Sammenhæftning aJ Klædedragten (Fibulaer) synes der i den 

yngre Jernalder kun at være bleven benyttet tre Former. De hyppigste og tillige de anseligste og 

prægtigste ere de store skaalformede eller ovale Spænder. 

') I Bækkegaard Nr. 156 fandtes store skaalforrnede Spæmler. I Nr. 159 sammestetl:o; vare Spæmlerne vel mirnlre, 
·men tleres Form saavelsom Gravens Skikkelse og ringe Dybde taler sherkt for en Ligestilling med Nr. 156. 

2
) I Melsted 1 fandtes skaalformede Spænder og i Nr. 15 c en Øxehammer, der ubetinget maa være yngre encl 

Mellemjernalderen. Nr. 10, 11 og 15 syntes at være Stenlæg·ninger ganske som de i Lillevang. 
") I Kullerne og Stenrammerne ved Saltuna er der vel kun fundet Vaahen og Knirn, men selve Stenrarnrnerne, der 

ragede med Spidser og Kanter bøjt ud af Jorden, viste en sa.a paafaldende Lighed med, hvad der var iagttaget 
paa Bøgebjerg, at der næppe kan være Tvivl om. at de maa have neret samtidige med Gravene dersted:o;. 

12* 
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Det er ovenfor Side 165 paavist, hvorledes disse Spænder slamme fra en ældre Fibulaform, 

hvor en hvælvet Plade er dannet i Skikkelse af et Krybdyr med Ryg og Ribben, For- og Bagben, 

Hoved og Øjne, samt hvorledes denne ældre Form er kjendelig igjennem hele Mellemjernalderen, idet 

de der forekommende (smaa) ovale Spænder stadig vise Spor af de oprindelige Former, navnlig 

Ryglinie og Ribben, Hofter og Skuldre samt derhos ofte de store runde Øjne. I den yngre Jernalder 

forekommer der endnu jævnlig Spænder, hvor Grundformen er kjendclig, saasom det nedenfor Fig. 366 

afbildede Spænde fra Stenlægning 2 i Lillevang, hvor Hyg og· Ribben tydeligen ere angivne. Men 

tillige fremtræde Spænder med en ny Ornamentering, hvor de oprindelige Former ganske ere 

forsvundne. Fælles for alle skaalformede Sp.ænder fra den yngre Jernalder er den nøjagtigt ovale, 

temmeligt højt hvælvede Skikkelse samt Anvendelsen af fantastiske og forvredne Dyrefigurer til 

Prydelse af Overfladen i en Stil, som ifølge Dr. MiUlers Afhandling om Dyreornamentiken i Norden 

(Aarb. 1880) nærmest maa anses som irsk. Undertiden er denne Ornamentering kun anvendt i en 

Bort omkring Spændets nederste Hand, undertiden dækker den hele Spændet. Meget hyppigt er 

Fig. 367. 1
/" (Type R3). Fir:;. 368. 1/>. (Metl Dækplade ovc1· Midtc11). 

Fig. 366. 2/3. (Type R 2). 

Fig. 366-68. Ovale (skaalformetle) Spænder. 

Overfladen inddelt i skjævt firkantede Huder med fremstaaende Knopper i Hjørnerne (jfr. Fig. 3G7), 

men ogsaa mange andre Mønstre forekomme (se i det Hele Montelius: "Om de ovala Spånnbucklorna" 1). 

De paa Bornholm fundne Exemplarer ere alle af Bronce med Jernnaal; men Prydelser med Sølv, 

navnlig med flettede Sølvtraade langs ad de smalle Baand imellem Ruderne, ere flere Gange 

bemærkede. Andetsteds er det ikke sjældent, at de ovale Spænder have en dobbelt Skal, saaledes 

at den underliggende er glat og uden Prydelser, medens den overliggende er gjennembrudt og stærkt 

forsiret. Af disse meget prægtige og pyntelige Spænder vides der imidlertid kun at være fundet fire 

paa Bornholm (Kulle ved Kofodgaard, hvor Dækpladen er bortkommen, Kulle 1 ved Melsted, ukjendt 

Grav nord for l\lelsted samt et Markfund ved 21 de S. G. i V estermarie), dog at endnu to Spænder 

1
) Montf'!in-.;: ,.Orn de om.la Spiiunlmcklorn:1" i Kungl. Vittcrhr+'. Hislnri:i Ol-!' A111.i1ivitPJ:., Akndrrnicns Mim:itlshlad 

lt-:7:: S. 177--1!14 •W 1S77 S. 4·(il-4S4. 
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(Bækkegaard 156; Fig. 368) have en gjennembrudt Dækplade over Midten af Ryggen og altsaa danne 

en Overgang til de dobbeltskallede 1 ). 

De skaalformede Spænder fra den yngre Jernalder ere i Regelen store, omtrent 4 Tommer 

lange, lidt over 2 Tommer brede og henimod 1 Tomme høje (cm. 10,5 X 5,~ X 2,s); de forekomme 

indtil en Størrelse af 43/s X 21/2 X 1 Tomme (cm. 11,5 X 6,5 X 2,6) men kunne undertiden stige ned 

til 31/4 X i3/4 X 3/4 Tomme (cm. 8,5 X 4,6 X 2). Meget jævnlig findes de parvis og ere da undertiden 

forbundne ved en lille Broncekjæde; det er dog ikke sjældent, at de forekomme enkeltvis; en Gang 

er der fundet tre sammen (nord for Melsted), men det er ikke umuligt, at to Graves Indhold her 

kan være bleven blandet. Der kjendes nu foruden Spænderne fra Me~emjernalderen i Alt 34 saa

danne Spænder fra Bornholm, hvoraf dog 8 have været saa opløste, at de ikke have kunnet bevares 2). 

De ovale Spænder synes paa Bornholm udelukkende at findes i Kvindegrave, medens de andetsteds 

ogsaa hyppigen ledsage Skeletter af Mænd. 

I Forbindelse med de ovale Spænder, navnlig hvor de forekomme parvis, findes ikke 

sjældent et stort ligearmet eller trefliget Spænde, ganske som det ifølge en Bemærkning af Montelius 

er sædvanligt i Sverrig (Side 15-16 i Særtrykket af Afhandlingen af 1873). 

, Ligearmede Spænder kjendes allerede fra Slutningen af den ældre Jernalder og 

Begyndelsen af Mellemjernalderen (Fig. 149). Men de Skikkelser, hvori de nu optræde i den yngre 

Jernalder (Type S), ere saa forskjellige fra de tidligere, at de vel næppe kunne anses for at være 

afledede _fra disse, tilmed da der maa ligge adskillige Menneskealdre imellem de tidligeres fuldstændige 

Ophør og de nyes Fremkomst. Formerne ere temmelig varierende (Fig. 369-72), dog vil der for 

det Meste paa Midten findes en Ophøjning som en Krone, undertiden i gjennembr;udt Arbejde, og 

hcnimod Enderne er der ikke sjælden anbragt Dyrefigurer. Ganske lignende Spænder ere hyppige 

i Sverrig; se Montelius Fig. 564, 566 og 567. I Norge ere de sjældnere; se Ryghs Bemærkninger ved 

Fig. 658-662 samt Lorange: "Bergens Museum" 1875 S. 193. Paa Bornholm ere de fundne i 

6 Exemplarer i Bronce, altid enkeltvis og aldrig i nogen kjendelig Mandsgrav. 

Trefligede eller kløverbladformede Spænder (Type T) vides paa Bornholm kun 

at være forekomne i to Kvindegrave (Bøgebjerg 6 ·og Søndregaard 4) samt i et Markfund. De ere 

alle af Bronce, men det som Fig. 37 4 afbildede har været stærkt forgyldt. Lignende Spænder ere 

1) De skaalformede Spænder optræde ofte paa Bornholm i en saadan Skikkelse, at man kan være i Tvivl om, fra 
hvilken Tid de hidrøre. Som almindelig Regel kan man vel gaa ud fra, at en kjendelig Overensstemmelse med 
den oprindelige Dragefigur og en Omkreds, som slutter sig til denne og altsaa ikke er ganske oval, vise hen til 
en tidlig Periode, samt at en ringe Størrelse, en flad Hvælving og en tynd Skal ligeledes angive en tidlig Tid, 
medens paa den anden Side Tilstedeværelsen af en gjennembrudt Dækplade Cdobbeltskallede Spænder"), betydelig 
Størrelse, nøjagtig oval Form, høj Runding, massiv Metalskal, Fraværelse af Antydninger af Dragefiguren samt 
·endelig irsk Ornamentik tyde paa en sildig Tid. Men det er ikke sjældent at finde rnech-mtte Indicier forenede 
paa samme Spænde. Adskillige smaa Spænder fra Bækkegaard have forneden en bred Bort af irske Ornamenter 
og tillige nøjagtig oval Form, høj Runding og massiv Skal. Og paa den anden Side have adskillige store Spænder 
fra den yngre Jernalders Gravpladser endnu Ribben og andre kjendelige Spor af Drngefiguren. f. Ex. Spændet 
Fig. 366. Det mærkelige Spænde med Menneskefiguren, Fig. 344, minder i sin Helhed meget stærkt om den gamle 
Dragefigur, men ser man nærmere til, danner hver Halvdel af det tillige et særligt Ornamentdyr efter irsk 
Mønster. Et bestemt og afgjørende Kriterium for Grænsen imellem Mellemjernalderens og den yngre .Jernalders 
skaalformede Spænder kan næppe angives. 

2
) De store ovale Spænder ere fundne i hele Norden og desuden paa alle Steder, hvor Nordboer i den yngre 

Jernalder færdedes som Vikinger, Kolonister eller Handelsmænd, baade i England, Skotland, Irland og Normandiet 
med omliggende Øer samt i Finland, Livland, Kurland og paa enkelte Steder i det indre Ruslaml. Da Dr. Montelius 
skrev sin foran citerede Afhandling i Aaret 1873 kjendtes der 412 saadanne Spæncler fra Svenig, 400 fra Norge, 
15 fra Island og 30 fra Danmark udenfor Bornholm. Ifølge Ryghs Bemærkninger til hans Norske Oldsager 
Fig. 640~657 kjendtes der i 1885 fra Norge 666 ovale Spænder fra 404 Fund. 
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jævnlig furn1ne andelsleds i hele Nonien; se \V orsaae Fig. M5 og· !~Hi, :\Ionlelius Fig. 55:2, Hygh 

Fig. ti70-ti74 og Lorange: "Bergr~ns Museum" S. 165. 

El smukt Bel Lespændc~ (Fig. 375) haves fra en Stenlægning (Lillevang 1), ~mn ved el 

skaall'ormel Spænde, en llaanc1lec1sring og 9 Perler formentlig tilslrækkeligl er karakteriserd so111 eu 

Fig. 369. Fig. 370. 

Fig. 371. Fig. 372. 

Fig. :~GD--72. 1/1. Lige:mne<le Spn'nrler (Type S). 

Fig. 373. Fig 374. 

Fig. 373-71. '/i. Trellige(le Spændc1· (Type T). 

Kvindegrav. En tyk Broncering med Tværstriber, der rimeligvis ogsaa har hørt lil el Spænde, er 

fund en i Kvindegraven i Søndregaarcl 4. Den svarer ganske til Spam<1PL \V orsaae 412 (Mus. :VILXX 11 ), 

som ogsaa bidrørnr l'ra Bornholm. 

r 
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Fremdeles er et stort og smukt ringformet Broncespænde af den Art, hvor Naalen 

kan forskydes langs ad Ringens Omkreds (Fig. 376), fundet under Stenlægning 10 ved Melsted 

ledsaget af en Perle og en Kniv, men i samme Grav fandtes tillige en Hvæssesten, som ellers ikke 

plejer at forekomme i Kvindegrave, saa at det vel maa anses som uvist, om en Mand eller en Kvinde 
har baaret dette Spænde. I Sverrig og Norge synes saadanne Spænder .fortrinsvis at findes i 

Mandsgrave. Dette Ringspænde er det eneste, der er fundet paa Bornholm. Andetsteds i Norden 

synes de at være temmelig hyppige; se Worsaae Fig. 410 og 411; Montelius Fig. 586, 588, 590, 591, 

Rygh Fig. 675-689 og Lorange: "Bergens Museum" S. 131 etc. 

Fig. 377. 1/2. 
Haamaal. 

Fig. 375. 1/2. Beltespænde. 

Fig. 376. 1/2. Ringspænde. 

Fig. 379. 1/i. Sølv
Fingerring. 

Fig. 380. 1/i. Broncenøgle. 

Fig. 381. 2
/•. Jernnøgle . 

Fig. 378. 1/2. 

Ringnaal. 

. Store Naale af Bronce eller Jern med en Ring igjennem Hovedet ("Ringnaale", Fig. 378) 
ere forekomne i 4 Grave, af hvilke ingen har været kjendelig som Kvindegrav. Maaske have de 

været Mandsgods. Haarnaale med Hoveder dannede af fladt udslagne Spiraler (Fig. 377) haves 
fra 3 Grave, af hvilke den ene (Stenlægning 8 i Lillevang) ved en Spindesten var karakteriseret som 

en Kvindegrav. 
Haandledsringe af Brcince haves i 13 Exemplarer; tre Gange ere de fundne parvis, 

ellers enkeltvis. De høre alle til den svære Art med dybt indskaarnc Prydelser enten i Bølgeform 
(Fig. 351) eller i Form af et S; de synes kun at forekomme i Kvindegrave. En meget prægtig 
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Haandledsring af Sølv angives at være funden sønderbrudt ved en Urne med brændte Ben ved 

Klintebakken i Aaker. Som allerede S. 176 bemærket er imidlertid dette Fund temmelig tvivlsomt. 

Derimod er den Fig. 379 afbildede Fingerring af Sølv med indslagne Trekanter funden ved 

brændte Ben under Kulle d ved Sortegaard. 

Et lille Hængesmykke af gjenncmbrudt Arbejde, dannet af en kredsrund, l Tomme 

(cm. 2,6) bred Bronceskive, er optaget af Kulle 3 i Lillevang. Desværre var det stærkt medtaget af 

Ir. Det er det eneste Hængesmykke, der kjendes fra nogen bornholmsk Grav fra den yngre Jernalder. 

N øg 1 er ere fundne i 4 Kuller i Lillevang. De ere ikke saalcdes som de fra Kannikegaard 

dannede som Dirker; men have som vore nuvætende Nøgler en tværs udstaaende, tildels temmelig 

kunstig Kam (Fig. 381). En af diem var en Bulnøgle. Nøglerne pleje at findes under Hoften eller 

Laarbenet ved den højre Side. Den Fig. 380 afbildede Broncenøgle, der ifølge sin Form synes at 

maatte hidrøre fra den yngre Jernalder, er ikke funden i nogen Grav men paa en forstyrret Brand

plctsplads. Rimeligvis rnaa den anses som et tilfældigt Markfund. 

En stor smuk Ravperle, som fandtes under det sydostlige Hjørne af Stenlægning 8 i 

Lillevang, kan ifølge dens Beliggenhed i Graven ikke have været anbragt paa Klædedraglen men 

har sandsynligvis været en Spindes t c n. 

Perler ere forøvrigt fundne i 24 Grave. En Gang var der omtrent 100, men ellers har 

Antallet kun 3 Gange været 20 eller derover; 8 Gange bar der kun været en eneste Perle i Graven, 

og mindst 9 Kvindegrave have aldeles manglet Perler. Det er kjendeligt, at den rige Benyttelse af 

Perler, der var saa fremtrædende i .Mellemjernalderen, nu er aftagen meget stærkt. Efter deres 

Beskaffenhed slemmede Perlerne forøvrigt overens med de ældre Fund. 

Lerkar ere kun bemærkede i 3 Kuller og under een Stenlægning, altid enkeltvis. Det 

var grove Kar fyldte med den omgivende Jord. 

Hestetænder ere fundne i 3 Kuller og under :Q Stenlægninger. Ben af en Hund synes 

al va;re fundne i en Kullc i Lillevang. 

Til Oversigt over samtlige her omhandlede Fund meddeles eftcrstaaende Fortegnelser. 

Mandsgrave. 
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Kvindegrave. 

~ 
~ ~ 

~ 

"""' """' = ~j) 

"' = = 
Gravens ~ ~ ~ j '" ~ ~ 

Stedet "' ~ = ~ -;-'n Desuden E """' ~ = ArL ~ "" "'- ""' "' ""' 
.,, 

~ "' """ " ~ = 
~ "" = 3 ,,_ 

Bækkegaard 156 ....•......•...... Kulle 2 1 8 
159 .................. do. 2 20 

Bøgebjerg .. ··········· ......... Stenramme 2 
3 ............. ········· do. 2 11 
6 ...................... do. 2 5 

Nord for Gudhjem ....... ······· .. ukjendt 12 
................ do. c.100 

Lillevang 2 ....................... Kulle 2 Lerkar . .. 
.:) ......... ·············· do. 1 1 Hængesmykke ;if Bronce. 
4 ....................... do. 1 1 
5 ....................... do. 1 
6 ....................... do. 1 
1 I Slenlægning 9 Bellespænde . .. .. .. . . ········ ....... 
'2 .... .......... ·······. do. 2 31 

3 ....................... do. 1 

4 ....•••...........•••.. do. 2 

6 ....................... do. 1 
7 ····· .... ··········· ... do. 1 
8 ....................... do. Spindesten af Hav. 
9 ....................... do. 2 1 6 

10 .. " ............. ······ do. 

Syd for Lillevang 2 .. " ... """" SLenring 2 2 c. 40 Spænde af ukjendt Form. 

4 .... " ...•..••. do. 1 

6 .. """" .. ". do. 
" 

I 
2 

Nord fo1· Melsted ............... ukjendt 3 1 ukj. 
Sydost for Melsted 1 .............. Kulle 2 

Søndregaard 4 ......•............. do. 1 4 Tværslrih. Broncering, Lerkar. 

5 ..... ""." ....... do. 1 16 

9 ...................• do. 2 2 

Siglegaard ........................ ukjendt 2 

Saltuna 6 ........................ Kulle 4 

. . ... ... ..... ;,, ........ ukjendt ukj . 

Kofodg:1ard ....................... Kulle 

lste V. G. i Rutsker ... ·········. ukjendt 

Sorlegaard cl ....... ·············. brændt 3 Sølv-Fingening,Broncesni rkel, 

Jernsøm. 

Markfund ........................ Tværstribet Broncespænde. 

Tilsammen .••. 34 6 3 13 3 I c.300 I 12 5 
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Stedet 

llogebj erg 2. 1~ og 5 .•.....•.... 

Lillevang 1, 10, 12 og 13 ....... . 

Syclost for Melsted 10, 11 og 15 .... . 

Sømlregaard 1, 2. 3 og 8 . . . . . . . .. . 

Saltuna 1, 2, 3 og 5 ............... . 

7 ...............•..•.•...•. 

Aaki1·keby Klint (r) •.....••....•••.. 

Ubestemte Grave. 

Gravenes Art 

Stenrammer 

Kuiler 

Stenlægninger 

Kuller 

do. 

Stenlægning 

brændt? 

Ol1ls ager 

2 Ringnaale, 2 Knive. 

1 Jernnaal, 3 Knive, Hundelien. 

1 Ringspa~mle, 1 almindeligt Spamde, 3 Knive, 1 Hv:t~ssesten. 

2 Perler, 1 Lerkar, Hestetænder. 

4 Knive. 

3 Knive, 1 Hvæssesten, 1 Lerkar, Hestetænder. 

1 Hingnaal. 

Haamlledsring af Sølv. 

Grave, der formentlig hidrøre fra kristelig Tid. 

I Forbindelse med Gravene fra Hedenskabets Slutningstid skal her endnu omtales to 

Smnlinger af Grave, der synes at høre til Tiden efter Kristendommens Indførelse. Detaillerede 

Oplysninger derom ville findes i Tillæg X. 

Paa Ryggen af Slam reb jer g i Bocli lsker Sogn, hvor saa mange Slægter lige fra Bronce

alderen havr~ efterladt deres Grave, er der fundet en Samling af lave Kuller af 7 til 10 Alens (M. 4,5 

til G,s) Tvænnaal omtrent i Størrelse og Form som Kulleme fra Jernalderen. I alle de undersøgte 

Kuller var der Spor af Trækister, rler havde været sammenholcHe ved store Jem søm. Kisternes 

Længden~!ning havde væ1·et fra Vest til Øst, og Ligenes Hoveder havde ligget i Vest. I næsten 

enhver af Gravene fandtes en lille Kniv og i tre af dem tillige en smukt tilhuggen, lang, smal 

Hvrnssesten med et Hul igjennem den ene Ende. Desuden fandtes der i fire af Gravene et grovt 

Lerkar fyldt med almindelig Jord. 

Noget anderledes vare Fod10ldene ved Munkegaard i Povlsker Sogn, hvor en lav rund 

Sandbakke, der i en tidligere Tid havde været benyttet som Brandpletsplads, blev funden tæt belagt 

med ubrændtc Begravelser ligeledes indesluttede i Resterne af lange Tnekister sammenhold te ved 

Jemsøm. Ogsaa her havde Kisterne havt Længderetning fra Vest til Øst, og Ligenes Hoveder 

havde været lagte i Vest. I de allerfleste Grave fandtes en Kniv men forøvrigt ingen andre 

Oldsager end nogle brom:ebelagte Træstykker, der maaske kunde hidrøre fra Trækar. Ved HovGdet 

af cl Skelet laa et tykt Træstykke, der syntes at have været henlagt som Hovedpude. Lerkar 

fandtes ikke. 

Gravenes Orientering fra Vest til Øst med Hovedet i Vest er en bestemt og almindelig 

kristelig Gravskik, medens det hele Jernalderen igjennem var en lige saa bestemt Sædvane paa 

Bornholm al anlægge de ubrænclte Grave fra Nord til Syd med Ligets Hoved i Nord. Ogsaa Benyttelsen 

ar Trækisler vil ifølge Erfaringer fra Undersøgelserne paa Bjørkø i Mælaren være et stærkt Tegn 

paa, at Gravene hidrøre fra kristelig Tid. 
Paa Sbmrebjerg er endnu den gamle Skik at dynge en Jordkulle over Begravelsen bleven 

bibeholdt, lig<'som ogsaa Hensæltclsen af Lerkar i Gravene tyder paa, at Hedenskabets Traditio11er 

ikke have været ganske forsvurnlne. Disse Grave maa derfor vistnok ansættes til en meget tidlig 

Periode af Kristent.id(;n ligesom de fna Gravhøje i det øvrige Danmark (.Jcllinge ), der have indesluttet 
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Lig af kristne Mennesker. Ved Munkegaard, hvor Kisterne stode under flad Mark som paa en 

Nutidens Kirkegaard, har man vistnok været noget mere fremme i Tiden, men de medgivne Knive 

synes dog endnu stedse at minde om, at Hedenskabets Forestillinger ikke laa meget fjernt. Begge 

Gravpladser give derimod ved den fuldstændige Mangel paa Smykker Vidnesbyrd om, at den i 

Hedenskabet saa sædvanlige Udstyring med Kostbarheder var bleven anset som overflødig strax efter 

Overgangen til den nye Tro og de nye Forestillinger om Livet efter Døden. 

·-·--·-

13de Afsnit. 

MARKFUND FRA JERNALDEREN, 
DERUNDER HUSPLADSFUND SAMT MØNTFUND. 

l det oldnordiske Museums og det Kongelige Møntkabinets Fundprotoko\ler findes anført 

en Mangfoldighed af Fund, som dels ere optagne paa Jordens Overflade dels fremkomne ved Gravning 

i Mark eller Mose uden nogen kjendelig Forbindelse med gamle Begravelser af menneskelige Levninger. 

Se nærmere nedenfor Tillæg XI. 

Af Mosefund fra Jernalde1·en er der, afset fra en smuk Spydspids med Indlægning af 

Sølv (formentlig paa Døllen), som i sin Tid er fund en i Øl ene Mose i Øs termarie Sogn (Mus. G499), 

og som maaske kan være et tilfældigen tabt Vaaben, ikkun forekommet de to, det ene i Balsmyr 

Mose ved Simblegaard i Klemensker Sogn og det andet i Knarremose eller Rømeremose ved 3die V. G. 

i Rutsker Sogn, som begge ere omhandlede foran i 10de Afsnit Side 148-149. De hidrøre begge 

fra den ældre Jernalder men synes kun at indeholde V aaben, der ikke have været brugte af den 

bornholmske Befolkning men ere fratagne fremmede Fjender. 

Af de øvrige Fund udenfor Grave ere adskillige fremkomne paa gamle Huspladser. 

Foruden en formentlig Husplads fra Stenalderen nord for Hvide Odde ved Rønne (se foran S. 10) 

og foruden de gamle Ringborge eller Voldsteder paa forskjellige Steder af Øen (Tillæg XII B) kjendes 

der ikke mindre end 18 Steder paa Bornholm, hvor der er forekommet mere eller mindre sikre Spor 

af Bebyggelse, der ved de allerfleste vistnok kan henføres til Jernalderens sidste Halvdel; se nedenfor 

Tillæg XII A. De vigtigste af disse Pladser ere "Sorte Muld" i lbsker, en Ager nord for Engen 

"Sylten" sammesteds, en Bakkeryg ved "Smørenge" i Vestermarie Sogn samt en Mark ved Sandegaard 

i Aaker. De Oldsager, som ere fundne der, have dels været Stykker af Jernvaaben, især Spydspidser, 

maaske kasserede Sager, dels Perler, maaske tilfældig tabte, dels en Mængde Mønter og smaa Barrer 

af Guld samt nogle smaa firkantede Guldplader, de saakaldte Guldguhber (Fig. 38G-88). De kostharere 

Guldfund, navnlig hvor flere Guldsager ere fundne sammen, maa rimeligvis anses som hengjemte 

Skatte. Desværre ere de allerfleste af disse Guldfund bortkomne uden at indsendes til de offentlige 

Samlinger. Sølvskatte ere, afset fra et Par enkeltvis fundne romerske Denare1·, ikke forekomne paa 

nogen af de foran særlig anførte Huspladser; derimod synes en Samling af Sølvmønter at være 

fonden paa en Husplads ved Rabækkegaard i Ibsker (Tillæg XII A 9). 
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De egentlige Markfund falde ligesom Huspladsfundene i to bestemt adskilte Klasser. Til 

den ene høre næsten samtlige Gjenstande, som ikke ere af ;i:;delt Metal. For saa vidt de ikke 

hidrøre fra forstyrrede Grave, hvad vistnok jævnlig er Tilfældet, ere de næsten altid fundne enkeltvis 

og rnaa da anses som enten bortkastede eller tilfældig tabte Gjenstande, f. Ex. Vaaben (især Spyd

spidser), Perler, Spindestene, enkelte Broncefibulaer etc. De paagjældende Sager ere altid overens

stemmende med, hvad der kjendes fra Gravfundene. Rimeligvis maa ogsaa adskillige enkeltvis fundne 

Guld- eller Sølvsager, f. Ex. Fingel'I'inge, enkeltvis fundne Sølvmønter etc., der kunne forudsættes at 

være tilfældig bortkomne, henføres til sarnrne Klasse af Fund. Helt anderledes forholder det sig 

derimod, naar flere Gjenstande af ædelt Metal ere, fundne paa samme Sted; de maa da anses for 

at være nedgravne og hengjemte Skatte. Ogsaa enkeltvis fundne Gjenstande af ædelt Metal, is~:er af 

Guld, kunne være saaledes forsætlig hengjemte Skatte, navnlig naar de have en betydelig Værdi. 

eller naar de findes paa et særlig mærkeligt Sted, saasom ved en Kæmpehøj eller ved en stor Stl~n 

elc., hvor de let kunde gjenfindes af Ejeren. 

Meget ofte er der i disse Metalskatte fundet Møn ter (jfr. tidligere Fol'lcgnelser bo:,; 

Engelhanll i Nydam Mosefund S. 52 og Krage hul Mosefund S. ::21-22 saml hos l\Io11 telius: "Frirn 

Jemålderen" S. 8-11, 24-25 og 28). 

De jordfundne Mønter have paa Bornholm ligesom allevegne i Norden, for saa vidt de' 

hidrøre fra Hedenskabets Dage, henhørt til en af de følgende tre Klasser: enten have de værd 

romerske Sølvpenge fra Kejsertiden, Denarer, af omtrent 40 Øres Værdi (se nedenfor S. Hl5 Nole11), 

eller Guldmønter af omtrent 11 Kroners Værdi (Solidi) fra de vestromerske eller byzantinske Kejsere 
eller Sølvmønter fra Middelalderen. 

Af romerske Denarer haves der fra Bornholm kun et eneste større l<'und. Paa 

Knudsker Udmark er der fundet 217 Denarer, alle meget slidte, den ældste fra Nero, den yngste fra 

Seplimius Severus (Aar 193 til 211 ). De ere indkomne i tre Sending·er men ere rirnelig·vis alle fundne 

paa samme Sted, nemlig 12te S. G.s Fortov. Derhos er der i Borge Sø i Almindingen fundet 

16 Denarer fra Trajan til Commodus, alle meget slidte, samt paa syv andre Steder i Alt 9 Denarer, 

den ældste fra Trajan, den yngste fra Alexander Severus (Aar 222-235) 1). Mønten fra Trajan blev 

funclen med Sølvmønter fra det 10de Aarhundrecle og mange andre Sølvsager paa "Kongens Udmark" 
i Vestermarie Højlyng. 

Af Gu 1clso1 i cl i er der ved Solclatergaard i Aaker fundet 36, ved Saltholmsgaard i 

lbsker 29 og ved Kaasbygaard i Rntsker 14; forøvrigt er der ifølge Museets og Møntkabinettets 

Optegnelser fra 13 forskjellige Steder indkommet 23 og en Stump; tilsammen 102 og en Stump. 

Heraf m· præget (ee nærmere nedenfor i Tillæg XI): 

1 af Theodosius den Store (379:--395), 

20 af vestromerske Kejsere, nemlig: 

1 af Honorius (395-423), 

9 af Valentinian III (425-455), 

6 af Libius Severus (461-465), 

2 af Anthemius (467-472), 

1 af Glycerins (472-474), 

1 af Julius Nepos (474-475); 

og 

') Ifølge Montelius's Angivelser for Fundene pan Knudsker 17clrn:uk og i Borg·e Sø samt ifølge erhve1·yecle Oplys
ninger om (le øVl'ige Fuml vare de paagj:ehlencle :l4:l Denarer prægede som f(llger: 1 af ~ ern, 1 nf Dorn it i an, 
14 a.f Trajan, 20 af H:i.dri:m, 2 af sarnmes Hustrn Sabina, 51 nf Antoninus Pius, 10 af samme,; Hustrn Faustin:i 
clen Ældre, 7(i af Marcus Aurclius. 11 af sammes Hustru Faustina den Yngre, 1'.l af L. Verw', il af sammes 
Hustrn Luc i Ila, '35 af Cornmodus, ;1 af sarnmcs Hustru Criopina, 1 af Septim ius Severus, 1 af Diadumenianus 
(Opelius Macrinus) og 1 af Alexander Sevcrus. 
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77 af byzantinske Kejsere, nemlig: 

25 af Theodosius II (408-450), 

1 af Marcianus (450-457), 

22 af Leo I (457-474), 
1 af Leo II (474), 

Møntfund. 

18 af Zeno (474-191), 
2 af Basiliscus (475-477), 

1 af Leontius (484 -488), 
6 af Anastasius (491-518) og 

1 (Stump) af Justinus I (518-527), 
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hvorhos 5 ere barbariske Efterligninger af Guldsolidi ( 1 af Honorius, 2 af Valentinian III, 1 af 

Marcianus og 1 af Zeno ). I de store Møntfund ved Soldatergaard og Saltholmsgaard vare de yngste 
Mønter paa begge Steder fra Anastasius; ved Kaasbygaard var den yngste Mønt fra Zeno. 

Disse Mønter udgjøre imidlertid kun en Del og maaske endog kun en ringe Del af de Guld

solidi, der ere fundne paa Bornholm. I Møntkabinettets og Museets Fundprotokoller er der ikke anført 

noget eneste Fund som indkommet førend Aaret 1838. Hvad der er fundet tidligere, maa altsaa 

anses som bortkommet. Men allerede i Aaret 1756 bemærkede Thurah i sin Beskrivelse af Bornholm 

S. 66 og 83, ~t Sorte Muld og Smørenge vare bekjendte som Findesteder for Guldmønter (Sorte Muld 

skal ifølge Hubertz allerede i Middelalderen have været kaldet "Guldageren"). Senere haves der i 

Ant. Ann. IV S. 393 af 1827 en Angivelse af Thomsen (den senere Museumsdirektør), hvorefter de 

byzantinske Guldmønter den Gang udgjorde en "talrig Klasse" blandt de bornholmske Møntfund: de 

"begyndte med Arcadius (383-408) og syntes at ende med Anastasius; Mønterne fra Theodosius II, 
Leo I og Zeno vare de almindeligste". Alle de Solidi, som Thomsen saaledes omtaler, synes nu at 

v.ære forsvundne 1). Fremdeles vides det, at der omtrent ved Midten af dette Aarhundrede atter er 
fundet mange Guldmønter paa Sorte Muld , men at disse alle ere blevne indsmeltede. Og endelig 

haves der paa mange andre Steder endnu Erindring om fundne Mønter, der ikke ere blevne indsendte. 

En enkelt af dem (fra Valentinian III) og maaske en eller flere andre opbevares endnu paa Øen. 
Endnu hyppigere er der gjort Fund af middelalderlige Sølvmønter. Tages endog 

kun Hensyn til de Sølvskatte, der kunne være nedlagte forinden Kristendommens Indførelse omtrent 

Aar 1050, udgjøre de paagjældende Mønter endda et Antal af henimod halvfjerde Tusinde. I Mønt

kabinettets Protokoller findes anført et Fund fra Bolbygaard i Klemensker paa 901 hele og 102 halve 
Sølvmønter, et do. fra Munkegaard i Ibsker paa 866, et do. fra Enegaard i Nylars paa 859 samt 

mindst tyve mindre Fund. Iblandt de paagjældende Mønter har der været: 

1 Denar fra Trajan (se foran), 

60 danske, 
2 svenske, 

1864 hele og over 100 halve tyske, 

394 hele og 10 halve engelske, 

2 irske, 

2 franske, 
227 hele og 12 halve hollandske og belgiske, 

17 fra Lothringen, 

20 fra Schweiz, 

15 bøhmiske, 

3 polske, 
4 ungarske, 

3 italienske (prægede i Pavia af tyske 

Kejsere), 

4 byzantinske (fra det 10de Aarh.) og 
160 hele og mindst 60 Stumper med arabisk 

Indskrift 

foruden c. 570 ubestemmelige og en Mangfoldighed af Stumper. 

1 ) I Møntkabinettet fandtes den Gang ingen Solidus fra Bornholm. Derimod synes Biskop Munter, der jævnlig fik 
Oldsager fra Bornholm, at have været i Besiddelse af nogle bornholmske Fund af Solidi. I det Mindste er det 
oplyst, at den af Thomsen s~rlig omtalte meget sjældne Guldmønt fra Justa Grata Honoria har tilhørt Biskop 
Munter, og at den ved Auktionen over hans Samlinger blev solgt til Udlandet. Rimeligvis er det Biskoppens 
Møntsnmling, som Thomsen har kjendt, og som han sigter til i Ant. Ann., hvor han tillige angiver, at de fleste 
af de paag,i:ddcnde Gulumcmter hidrørte fra "Engen Syllen' ('l: fra den nord for Engen liggende Husplads ). 
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Jhlandt Møntrme med arabisk Indskrift (knflske Mønter, "Dirrherner" , af Værdi omtl'ent 

40 Øre) er der en fra Aal' 80 og en fra Aar 94. eller Ilegira (Aar 700 og 71:i efter Kristus), men 

rle fleste ere fra det 10cle A:irhumlrede, senest omtrent fra Aar 970. De ere dels fra Damaskus og 

Mesopotamien, dels og især fra de samanidiske Fyrster i Samarkand og· Bukara. Af de europæiske 

}[ønter ere, afset fra den romerske Sølvclenar, kun meget faa ældre end fra det 10de Aarhundrede, 

og de allerfleste hidrøre fra c1et 10de Aarhundredes sidste Halvdel eller Begyndelsen af det 11te. 

Foruden hvad der saaledes er bernret, vides adskillige meget betydelige Fund af Sølv

rnønter at være gaaede tabte. Der haves saaledes en samtidig Beretning om, at der omtrent ved 

Aaret 1720 skal væl'e fundet "nogle tusinde" kufiske Mønter i en .:VIose ved IIammershus 1). Endvidere 

haves Efterretning om tre store Fund af europæiske.Mønter (ved lste S. G. i Øslerlars, i32te S. G. i 

Bodilsker og Frostegaard i Aaker; se Tillæg XI), hvoraf kun ganske enkelte ere i Behold; Og endelig 

er det noksom betegnende, at af samtlige saadanne Møntel' er kun eet eneste Fund paa 1G kuflske 

og 29 tyske Mønter indkommet fra Bornholm til Møntkabinettet f0rcm1 Aaret 1840; det kan ikke 

have manglet paa Fund ogsaa før den Tid, men rle ere sporløst forsvundne. 

Med romerske Denarer, afset fra den, som forekom i et Fund af middelalderlige Sølvmønter, 

vides der ikke at være fumlet andre Oldsager. Med Guldmønterne fra del 1,de til det ()te Aarhunclrecle 

er del' aldrig fundet nogen Sølvmønt eller overhovedet nogen Sølvgjenstand lige saa lidt som Sager 

af Bronce etc. Derimod er del' ved Kaasbygaanl i Hutskel' tilligernerl Guldmønterne fundet nogle 

Ringe og Barrer af Guld, ved Sandegaanl i Aaker et Stykke af en stor Guldbrakteat samt nogle 

Guldbarrer og ved Saltholmsgaard i Ibsker en vn1glig Guldbarre. Langt hyppigel'e have rle middel

alderlige Sølvmønter været ledsagede af hctyrlelige Skatte; paa Kongt·ns Udmark i V estermarie Sogn 

fandtes foruden Mønterne 275 Kv. umø11tet Sølv, ved Euegaard i Nylars 1% Kv., ved :\lunkegaarcl i 

fbsker 128 Kv., vecl 22de S. G. i Hø l01· Kv., ved Hømerndal i Aakcr 80 Kv. ek. Guld er aldrig 

fundet sammen med Sølvmønter; og kun en enestc: Gang (Kaneg·:rnrd i Knudsker; Mus. C.181~l-21) 

er der sammen med nogle kufiske Mønter fonclet et Par Ilængcsmy kker af Bronce af en paa Bornholi 11 

ellers ukjendt Form samt nogle Perler; l'orøvrigt hestaa Fundene urlelnkkende af Sølv. 

De Guldsager, der hidrøre fra Mal'kfund eller Huspladsfund, hvad enten de ere fundne 

sammen med Guldmønter eller ikke, hcstaa, afset fra nog-le Guldperler og en Gulcllwrlok, der rimeligvis 

hidrøre fra forstyrrede Brandpletter, samt afset fra Fingerringe, som kunne være tilfaldige11 tabte, 

dels i forsmeltede Klumpel' og Barrer eller hamrede Stænger, ofle ombøjede i Hingfol'm (Pengeringe), 

dels i Armringe og Halsringe eller andre svære Smykker i Ringform, dels i tynde Hængesmykker 

(Brakteater), dels endelig i de tynde firkantede prægede Guldplader, som ere hkvne kaldte "Gulcl

gubber" (oprindelig en skaansk Benævnelse; Norcl. Tidsskr. f. Oldk. I S. 188). Fra Bækkegaard i 

Klemensker Sogn, hvor rler i Alt optoges Guldsager li! en Vægt af 164 Kv. (Væl'di 1701 Kr.), haves 

tre beskadigede Spiralarmringe (Fig. ::l82), dannede af glatte Guldstænger, og en beskadiget Fingerring 

omtrent som Fig. 268 fornden et Stykkr~ Guldlraad samt nogle Barrer og Pengeringe, fra 56de S. G. 

i Vestermarie en glat dobbelt Halsring (Fig. i38i1), fra Dalegaarcl i Olsker en ganske lignende dohbclt 

Halsring (nu udbanket til to lige Stænger) , fra ukjendte Findesteder en Haandledsring og en 

1) Tyskeren J. C. Dippcl. som l'rn 17 Hl til 17:l7 !told les fang· en paa Bornlwlm, lrnr unde I' ~a rn af Chrislianus 
Democl'itm; foJ'fattct el lille Skl'ift: "Cher Henn J:1.rnbs rnn Melk Co1mncntal innculam de Simul:1cri,; Ameis" 
(J: Gulrlguhherne). udgivet i Hamhorµ· l72~i. l 1lette Skrill !Je1l<lel' det S. H--1~>: "\Tocli vor 1yc11iµ·en Jahren ... 
h:d. lllan nicht wcit. rnn H:u11mc1·,;hus einigc taw;end ,;ilberne !\Hin~en in einem Torff-!\loor ausgegTahen . . . D:i,; 
Gewage war. \\"ic man mir hcrichtet. cinerley. urnl wic ein Stiick clcwon, so in lllcinc Hilmle gckommcn, auc:ffcist, 
eine ,;aracenic.:che oder tiirckische Miinze. m1f weklwr in alter Arn.hischcr Spracl1e ... ,;lchPt: Es ist kein :melerer 
Golt. ais iler Einzigc. Llcs.-;cn Prop I i et .Mahnmel". 
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Fingerring af snoet Arbejde, fra Nyker Sogn et Stykke af en glat Haandledsring med en Knop paa 

Enden og fra Kaasbygaard i Rutsker blandt Andet to beskadigede og forhøjede Spiralringe, der 
antages for at have været Mundingsbeslag til Sværdskeder (Fig. 384); de ere prydede med indslaaede 

Halvmaaner, hvori ophøjede Punkter ere anbragte. - Af Guldbrakteater i den sædvanlige Form 

som runde tynde Skiver haves der fra Bornholm ikkun to (Nylars og Pedersker) samt Dele af en 
tredie, meget stor, hvoraf et Par Stykker bleve fundne ved Bønne og et Stykke ved Sandegaard i 

Aaker. De bære alle Billedet af en Mand ridende paa et hornet Dyr og derover tillige en Hoset 
eller et Hagekors. Paa Brakteaten fra Nylars (Fig. 385) 1) er der endvidere under Figuren en Indskrift 

Fig. 382. 1/2. Fig. 386. 1/i. Fig. 384. 1/i. 

Fig. 387. 1/1. 

Fig. 385. 1/t. 

Fig. 388. 1/1. 
Fig. 383. 1/a. 

Fig. 382. Armring. Fig. 383. Halsring. Fig. 384. Mundingsring til en Sværdskede(?). Fig. 385. Brakteal. 

Fig. 386-88. .Guldgubber". (Alt af Guld). 

i ældre Runer. Det ved Sandegaard fundne Stykke laa sammen med byzantinske Guldmønter; de 
øvrige ere fundne enkeltvis. - Guldgubberne (Fig. 386-88) ere forekomne i stor Mængde paa 

Sorte Muld og paa Huspladserne ved Sylten og Smørenge, og det er rimeligt, at de samtlige hidrøre 

fra gamle Huspladser (de, der ere indsendte fra "Omegnen af Svaneke", Mus. 4714, ere rimeligvis 
fundne paa Sorte Muld eller ved Sylten, og de, som ere indsendte fra Skovrider Rømer, Mus. CMVIIl-IX 
og 4189-90, stamme vistnok fra Smørenge). Ikke en eneste af dem vides at være funden udenfor 

en gammel Husplads. Det er smaa firkantede tynde Stykker Guldblik af 1 /2 til 1 Tommes Længde 

1) Professor Stephens har velvilligt laant mig Tegningen Fig. 385. der hører til et endnu utrykt Skrift om de 
ældre Runer. 
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(cm. 1,s-2,6) og lidt ringere Brede. Der er i Regelen paa dem fremstillet en Menneskefigur 

(Fig. 38G) i en korL Kappe og en lang, forneden bmderet Kjortel samt Sko med Rosetter. V. Boye 

("Oplysende Fortegnelse over de Gjcmstande i det oldnordiske Museum, som ere forarbejdede af ædle 

Metaller," Kjøbenhavn 1859) anser Figuren for at forestille en Gejstlig og gjør opmærksom paa, at 

der paa deslige Guldplader af og til er afbilrlct et Kors eller en Kalk, hvorved Billederne f'aa en 

bistelig Karakter. Undertiden er der to Menneskefigurer paa Guldbladet (Fig. 388). Billederne ere 
næsten altid frembragte ved Prægning; kun et eneste angives at være graveret 1). 

Fig. 389. I /2. 

Fig. 392. 1/2. 

Fig. 389. Habring af' Sølv. Fig. 390-\l':l. H:x~ngesmykker af Splv. 

Sø 1 v fu n cl ene, hvad enten de ere ledsagede af Mønter eller ikke, bestaa hovedsagelig af 

store smukke Hals- og Haandleclsringe (Fig. 389) eller Stykker deraf. Ringene ere næsten altid 

gjorte af glatte Sølvstænger, enten saalecles, at en eneste, paa MicHen tykkere Stang udgjør hele 

Ringen, eller saaledes at to paa Midten tykkere Stænger ere snoede sammen og Vinklerne imellem 

1 ) Disse smaa firkantede Guldbillede1· haYc allcrellc ii(llig vakt Opmærksomhed og blevc omtrcnl 1720 he.'<kren1c af 
Hobtcneren .Taf'ob v. Melle i en Cormnent:itio (le ,.;imnlarris :mreis. Hertil knyttede s:rn Cliristianus Democrilu,.; 
(Dippcl) sin ovenfor i Anledning af ,Je kuliske Monter eilcrc!le Afharnlling :1f 172i:J. Senere omtales de i A11l. Ann. 
IV S. :-m4-\Ji:J og Nord. Tid:;skr. f. Oldk. I S. 187--88. llllenfor lioru!Jolm yiucs kun noµfo g:mskc fa:i Excmplnrc1 
<d \'H']'(' f'uwlne i Ska:me og i Norg-('. 
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dem udfyldte med Snore af tynde glatte Sølvtraade, eller at flere Snore, der hver fm sig bestaa af 

to eller flere Sølvtraade, ere snoede sammen (Fig. 389), eller endelig saaledes at flere Sølvstænger 

eller Sølvtraade ere flettede sammen (jfr. Worsaae 454 og 455). Undertiden ere Haandledsringe 

dannede som et fladt Baand, i hvilket der da plejer at være indslaaet trekantede Fordybninger med 

tre ophøjede Punkter i hver; en enkelt Gang kan der ogsaa findes Dyrehoveder anvendte som 

Prydelse paa Ringene. Endvidere forekomme jævnligt Hængesmykker af forskJellig Skikkelse, 

snart hammerformede (Fig. 390 og 391 ), der ere blevne ansete for at skulle forestille Thors Hammer, 

snart i Form af kristelige Kors, snart som Brakteater med mystiske Figurer, snart bestaaende af 

smaa Sølvpinde hængende paa en Ring (Fig. 391) eller en Mængde smaa Ringe hængende paa en 

større Ring (Fig. 392), snart endelig som Perler eller Berlokker. Adskillige af disse Hængesmykker 

ere rigt prydede med Filigran eller med kornet Arbejde eller med indslagne Trekanter, hvori der ses 

tre ophøjede Punkter. Fremdeles forekomme meget fine Kjæder af tynde flettede Sølvtraade, vistnok 

bestemte til Ophængning af Hængesmykkerne. Og endelig indeholde næsten alle Fundene en stor 

Mangfoldighed af Stykker og Stumper af snoede Ringe, Plader, Traade etc. ligesom ogsaa simple 

hamrede eller støbte Barrer. Selve Ringene og Hængesmykkerne ere meget ofte forhuggede eller 

forhøjede. Se i det Hele nedenfor Tillæg XI, navnlig ved Kongens Udmark i Vestermarie, Enegaard 

i Nylars og Munkegaard i lbsker Sogn. 

Det er øjensynligt, at de prægtige Sølvringe maa være blevne forfærdigede for at tjene 

som Smykker, men det er lige saa klart, ·at da de bleve nedlagte, vare de ikke bestemte til paany 

at bruges som Smykker, men kun ansete •som Værdimetal, som en Metalskat, ligesom de ledsagende 

Sølvmønter og Sølvbarrer. Ellers vilde ikke saa mange af Ringene være forhuggede eller sønder

brudte. Spørgsmaalet er nu, om de nogensinde have været brugte som Smykker paa Bornholm. 

Det er i saa Henseende et meget betegnende Faktum, at med Undtagelse af en tvivlsom Haandledsring, 

jfr. foran Side 176, ere de aldrig blevne fundne i Grave; og naar saa mange Grave fra den yngre 

Jernalder ere blevne undersøgte og mange af disse have indeholdt prægtige skaalformede Spænder, 

tildels med Sølvbelægning, vilde det være meget besynderligt, at de omhandlede Sølvringe ikke ere 

forekomne der, hvis de overhovedet have hørt med til de paa Øen dengang jævnlig benyttede 

Smykker. De fleste Sølvringe formenes at være af østerlandsk Arbejde og at være indkomne hertil 

ad den samme Handelsvej igjennem Rusland, som de kufiske Mønter have fulgt. Skulde det da ikke 

være det Sandsynligste, at de kun i deres oprindelige Hjemstavn have været Smykker, men at de 

ved at gaa i Handelen tilligemed Mønterne kun have havt samme Bestemmelse som disse, nemlig 

at tjene som Værdimetal. Hertil kommer endnu, at disse Ringe næsten aldrig forekomme uden netop 

i Foretting med Sølvmønter eller dog i større samlede Sølvfund; det er meget sjældent, at de ere 

fundne enkeltvis. 

Hvad der gjælder om Sølvringene kan maaske ogsaa gjælde om Guldringene. Vel ere 

ere ikke mange Guldsmykker fundne sammen med Guldmønter, men naar der ved Bækkegaard i 

Klemensker er fundet tre tildels forhøjede Spiral-Armbaand, en beskadiget Fingerring og fem hamrede 

Barrer, Alt af Guld med en Vægt af 164 Kv" da er det klart nok, at det ikke har været Hensigten 

opbevare disse Sager som Brugsgjenstande, men kun at hengjemme dem som en Metalskat. Sammen

holdes det hermed, at der ikke kjendes nogetsomhelst Spor til, at svære Smykkeringe af Guld have 

paa Bornholm i Mellemjernalderen været anvendte som Brugsgjenstande, bliver det i det Mindste 

meget tvivlsomt, om de overhovedet kunne anses for i den Periode at have været benyttede som 

Smykker der paa Øen. Kvindesmykker have de i alt Fald vistnok ikke været, thi man vilde da 

sikkerligen i det Mindste enkeltvis have fundet dem i Grave, hvor forgyldte og granatprydede Fibulaer 

samt kostbare Mosaikperler have vidnet saavel om Besidderindernes Higdorn som om, at der ikke bar 
1:3 



L94 Skattefund. 

skullet spares paa Gravgodset. Men om de rnuligen kunne have vrr'ret benyttede af Mærnl, lader sig 

ikke afgj0re efter bornholmske Fund ifølge den gjem1erngaaende Mangel paa Smykkesager i Mands

gravene. - Ejheller kan det efter de foreliggende Oplysninger bedømmes, om Guldringene ere af 

indenlandsk Arbejde, eller om de ere indførte færdige fra Udlandet. Ringene fra Kaasbygaard med 

indslagne Halvmaaner og deri anbragte ophøjede Punkter (Fig. 384) have i ethvert Fald et fremmed Præg. 

~'oruden Ringene og de mangfoldige Stumper og Stykker deraf samt de raa hamrede eller 

smeltede Barrer indeholcle Metalskattene en Mængde Hængesmykker. I Sølvfundene er det især 

Hammertegn eller Ringe med hængende Sølvpinde eller med en Mangfoldighed af Smaaringe (Fig. 390-92) 

eller Plader me<'l udgraverede Prydelser, tilclels i Korsform. Disse sidste maa ganske vist være af 

kristen Oprindelse og vrere indkomne hertil som Vær~imetal sammen med de mange Mønter fra 

europæiske kristelige Lande. Ogsaa Ringene med Sølvpinde eller Smaaringe rnaa formodes at have 

en fremmed Oprindelse, og det Samme maa vel gjælde om Sølvperler og Plader med Filigran og 

kornet Arbejde. Naar Sølvpeuge, navnlig kufiske :\Tønter, saa ofte findes gjennemborede med et Hul 

til Ophængning eller Paasyning, da hidrører dette sandsynligt fra deres Hjemstavn, idet det i Øster

landene den Dag i dag i mange Egne er sæd van ligt, at unge Piger hære deres Medgift paa Hovedet 

i Skikkelse af Mønter, der ere syede paa deres Huer. Det Samme kan maaske ogsaa gjæk1e om de 

enkelte kufiske Sølvmønler, der crc forsynede med en Øsken til Ophængning. Medens alle disse 

Hængeprydelser saaledes uden Betænkelighed kunne antages at være indkomne udenlamlsfra og kun 

som Dele af Sølvskatte og som Værdimetal, stiller Sagen sig tvivlsommere med Hensyn til Hammer

tegnene. Deres Form leder Tanken saa bestemt hen paa Thms Hammer; men ved den Tfrl, da 

de paagjældende Sølvskatte nedlagdes, ".ar Thors Dyrkelse og Hedenskabet overhovedet forsvundet i 

hele det germaniskc Mellemeuropa, og Hammertegnene kunne altsaa næppe hidrøre derfra, medens 

der ejheller kan være nogen Grund til at formode, at de muhamedanske Folk i Asien eller de slaviske 

eller finske Folk i t\uslancl skulde have forarbejdet Smykkee i Hamme1form. Paa den anden Side 

ere nogle af disse Hammertegn prydede merl indslagne Trekanter med tre ophøjede Punkter i hver, 

et Ornament, som ellers ikke findes paa nordiske Smykker men netop er almindeligt paa de østerfra 

indførte Sølvgjenstande. Hammertegnene vides aldrig at være blevne fundne i Grave, og paa Bornholm 

ere de kun forekomne i Skattefund imellem andre hengjemte Sølvsager, altsaa ikke som Brugsgjenstande 

men kun som Værdimetal. 

Som Hængesmykker af Guld maa fortrinsvis nævnes de prægtige Brakteater. Da 

de næsten udelukkende findes i Norden og derhos de paa dem fremstillede Figurer synes at have 

Hensyn til den nordiske Gudekreds, rnaa de antages at være forfærdigede og benyttede i de nordiske 

Lande. Jfr. Thomsen i Ann. f. norcl. Oldk. 1855 S. 265-347 med Atlas og Worsaae i Aarb. 1870 

S. 382. Om de imidlertid have været benyttede paa Bornholm, kan være tvivlsomt. Der er kun 

fundet tre paa Øen, og af dem var den ene sønderhugget og saaledes ikke længere Brugsgjenstand 

men kun Værdimetal. Kvindesmykker have de i alt Fald næppe været, eftersom de aldrig ere fundne 

imellem Smykkerne i Kvindegravene. Men maaske have de været baarne af Mænd og da navnlig· 

som Amuletter, hvortil rle ifølge deres mystiske Figurer vel særlig have kunnet været egnede. 

Byzantinske Guldmønter samt Efterligninger deraf ere andetsteds ogsaa jævnligen fundne indrettede 

til Ophængning ved paalodclede Øskener; men dette vides dog ikke at have været Tilfældet med 

nogen af dem, som ere fundne paa Bornholm. 

Af Gulclgubberne angives kun en eneste at have været forsynet med Øsken til Op

hængning; de ønige have ikke kunnet anvendes paa Klædedragten uden ved Paasyning, hvoraf der 

imidlertid ejheller findes noget Spor paa Guldpladerne. De synes, som oven anført, udelukkende at 

fim les paa de gamle Huspladser, og dette tyder stærkt hen til, at de kun have været benyttede i 
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Husene. Den Tanke ligger da nærmest, at de, hvis de ikke blot have været opbevarede som 

fremmede Kuriositeter (saaledes som et i Roms Ruiner hjemmehørende Stykke slebet Porfyr, der er 

fundet paa Huspladsen ved Smørenge), have været benyttede til Prydelse for Bohave, saasom for 

Træskrin, Husaltere, Højsædesstøtter eller Deslige. De ere vistnok alle af fremmed Arbejde, rimeligvis 

fra det byzantinske Rige. 

Metalskattenes Nedlæggelsestid samt Øjemedet med Nedlæggelsen. 

Det er allerede ovenfor berørt, at de paa Bornholm fundne Mønter fra Oldtiden alle 

henhøre til tre bestemte Klasser: romerske Sølvdenarer fra det 1 ste og 2det samt Begyndelsen af det 

3die Aarhundrede, vestromerske eller byzantinske Guldmønter fra det 4de, 5te og Begyndelsen af det 

6te Aarhundrede samt kufiske og vesteuropæiske Mønter fra Middelalderen, især fra det 10de og 

11 te Aarhundrede. 

Hvad angaar de romerske Sø 1 v denarer, kan der næppe angives nogen. bestemt Tid for 

deres Nedlæggelse. Ved Begyndelsen af det 3die Aarhundrede blev den romerske Sølvmønt slettere 1 ), 

og det synes, som om de senere Sølvmønter af den Grund ere blevne vragede af Nabofolkene, saa 

at de næsten aldrig kom i Omløb udenfor Romerrigets Grænser. De ældre Denarer vedbleve derimod 

meget længe at benyttes, og da de altid findes meget slidte, er det sandsynligt, at der er forløbet 

en lang Tid, inden de bleve hengjemte; men hvor lang denne Tid har været, kan ikke kjendes. Kun 

kan det antages, at de i Regelen maa være hengjemte, inden Guldet blev det almindelige Værdimetal, 

altsaa vel forinden Udgangen af det 5te Aarhundrede; og kun en enkelt Denar, som paa et eller andet 

Sted tilfældig havde overlevet Mellemjernalderen uden at indsmeltes, kan saa igjen komme til Syne 

i et yngre Skattefund, da Sølvet atter var kommet i Kurs som Værdimetal. 

De romerske og byzantiske Gu 1 dm ø n ter hidrøre vistnok for en stor Del fra de Afgifter 

eller "Gaver", som Kejserne maatte yde til de barbariske Folk for at afvende deres Indfald, men de 

maa dog ogsaa tildels være komne ud paa en anden Maade, idet de omhandlede Afgifter allerede 

vare ophørte inden Udgangen af det 5te Aarhundrede. Naar nu Tilgangen af disse Mønter aldeles 

standser med den første Fjerdedel af det 6te Aarlrnndrede, kan dette være foraarsaget ved, at den 

Handel, som bragte dem ud af Riget og videre nordpaa, pludselig er bleven afbrudt; men det er da 

meget besynderligt, at der ikke i deres Sted er bleven indført andre Guldmønter ad de Handelsveje, 

som fremdeles stade aabne, navnlig de frankiske Guldmønter, som udmøntedes af Merovingerne i 

Frankrig allerede i Løbet af det 6te Aarhundrede. Denne Omstændighed tyder stærkt paa, at 

Skattene allerede ere blevne nedlagte, forinden disse Mønter kunde naa hertil. Til det samme 

Resultat føres man ogsaa ved en Betragtning af selve Mønterne, der i Modsætning til Denarerne 

altid. have et nyt og friskt Udseende og altsaa ikke kunne have været meget længe i Omløb, forinden 

de hengjemtes. Der er saaledes en ikke ringe Sandsynlighed for, at samtlige disse Mønter ere blevne 

nedlagte i det 6te eller maaske tildels allerede i Slutningen af det 5te Aarhundrede . 

For de middelalderlige europæiske Sølvmønter er det i Regelen langt lettere at 

bestemme Nedlæggelsestiden. Navnlig naar der paa samme Sted er fundet et stort Antal af saadanne 

Mønter, kan man med temmelig Sikkerhed slutte, at de ere nedlagte ikke længe efter den yngste 

1 ) Ifølge Mornrnsens .Geschichte des riirnischen Mlinzwesens", Berlin 18GO, var Denarens Værdi i Republikkens Tid 
G,, Silbergroschen = fil Øre; under Nero nellsattes den til :i.1; Sbgr. = 50 Øre, muler Trajan til 4,c, Sbgr. = 40 Øre 
og nrnler Septirnius Severus til ikkun lidt over 3 ShgT. = 27 Øre. Fnt den Ti1l var over Halvdelen a.f Denarernes 
Vægt Kobber. 
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Mønts Prægningsaar, og dette vil i de allerfleste Tilfælde vise hen til, at X edlæggelsen er sket i 

Tiden fra Aar 1000 indtil Hedenskabets Ophør c. 1050. De kufiske Møn ter ville for det l\Ieste 

være fum!ne sammen med vesteuropæiske, og Nedlæggelsestiden kan da bestemmes ved Hjælp af 

disse. Findes kufiske Mønter alene, kunne de være nedlagte noget tidligere end de øvrige middel

alderlige Sølvmønter. 

Møntfundene udgjøre i og for sig en meget væsentlig Del af Skattefundene, og ved dem 

bestemmes endvidere Nedlæggelsestiden for de Skatte af umøntet Metal, som ere fundne sammen 

med dem, samt indirekte tillige Tiden for de Skatte, som vise Analogier med disse. Resultatet heraf 

bliver da, al de allerfleste Skattefund rnaa hen røres til ,tvende begrænsede Tidsrum, nemlig for 

Guldskattenes Vedkommende omtrent det 6te Aarhundrede og for Sølvskattenes Vedkommende Slut

ningen af det 10de og den første Halvdel af det 11 te Aarhundrede. 

Dette besyndel'!ige Forhold viser hen til, at der i de to nævnte Tidsrum enten maa have 

været en langt støne Masse Værdimetal tilstede end i de mellemliggende Aarhundreder, eller at der 

i de paagjældende Tidsrum maa have været en langt stærkere Anledning til at hengjemme Værdi

sagerne end ellers. Nu er det vel sikkert nok, at der ved Midten af .Mellemjernalderen har hersket 

en stor Velstand, og det er rimeligt, at Handelen med Rusland atter har bragt betydelige Formuer 

til Bornholm mod Slutningen af den yngre Jernalder. Men der nrna ogsaa ved andre Tider, navnlig 

i Perioden fra Midten af det sjette til Midten af det tiende Aarhumlrede, have været velhavende Folk 

paa Bornholm, som have ejet anselige Beholdninger af Værdimetal. Naar der nu fra denne lange 

Periode ikke findes kjendelig~e Spor til Nedlæggelse af Skatte, kan dette altsaa næppe forklares ved, 

at Skatte slet ikke have været tilstede, men kun ved at man da ikke har fundet Føje til at ned

grave dem. 

Øjemedet med Skattenes Nedlæggelse kan have været et religiøst; man har kunnet 

ville hengjemme dem, for at de skulde komme Ejeren til Gode i et tilkommende Liv, for at han ikke 

skulde komme tomhændet til Odin. Skattene maatte da anses for at være nedlagte for at blive 

liggende til evig Tid eller dog for aldrig mere at optages af noget Menneske. Paa den anden Side 

kunne Skattene ogsaa være blevne henlagte blot for midlertidig at skjules og bevares og med den 

Hensigt atter at optage dem, naar Ejeren fik Brug for dem. 

Antages det, at Nedlæggelsen af Skattene er sket i et religiøst Øjemed, lader det sig ikke 

forklare, hvorfor den har været indskrænket til to bestemte Tidsrum. Ogsaa i Mellemtiden maa 

Religionen have været den samme, og· altsaa synes Motiverne til Nedlæg,gelse af Skatte til Forsyning 

for det tilkommende Liv ligeledes at rnaatte have været uforandrede. Uden at miskjende Betydningen 

af det religiøse Hensyn og uden at benægte, at der af og til af saadan Grund kan være bleven 

nedgravet en eller anden Værdigjensland (f. Ex. Pengeringen i Kannikegaard 151), tror jeg, at man 

snarere bør søge Aarsagen til de fleste Skattefund i andre Omstændigheder. Det er ogsaa for 

senere og kristne Tiders Vedkommemle bekjendt nok, at visse Perioder have efterladt en langt større 

Mængde af hengjemte Skalle end andre, og navnlig at Ufredstider have foranlediget langt flere 

Nedlægninger end cle mellemliggende rolige Tider. Fra ingen Periode findes saa mange Mønter 

nedgravne i Danmark som fra den urolige Tid imellem Aar 1250 og 13::.>0, de saakaldte Borgerkrigs

mønter; derefter bar Heformationen foranlediget Nedgravning af mange til Kirker og Klostre hen

hørende Kostbarheder; og derhos er del bekjendt, hvor meget Sølvtøj der er fundet, navnlig i Jylland, 

som kan kjende;:; at være nedgravet under de tyske og svenske Troppers Invasioner i det 17 de Aar

hundrede. Det turde derfor være rimeligt, at de Perioder i Jernalderen, da der er bleven nedgravet 

Skatte, ligeledes have været Ufredstider, og at Skattene ere blevne hengjemte ikke for at forblive 

liggPn<l(• forglt:mte under Jmdcn lllen fm alt.er at optages, naar Ejeren havde en passemle Lejligher! 
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dertil, hvilken Lejlighed imidlertid saa ikke senere er indtraadt. Herpaa tyder det ogsaa, at Skattene 

saa ofte ere fundne nedlagte ved en stor Sten eller ved en Kæmpehøj eller paa en Husplads, altsaa 

netop paa Steder, hvor Ejeren let kunde finde dem igjen. Og endelig vilde det, hvis Skattene 

ordentligvis vare hengjemte til en Forsyning for det kommende Liv, være højst besynderligt, at de 

hovedsagelig ikkun indeholde Gjenstande med Bytteværdi og ikke Gjenstande til virkelig Brug, 

hverken Fibulaer eller andre gængse Smykker og ejheller Vaaben for Mændene. Ved de i Bronce

alderen af religiøse Hensyn foretagne Nedlægninger var det netop fortrinsvis Vaaben og Smykker af 

sædvanlig Art, som bleve hengjemte. 

Skattene turd: saaledes hoverlsagelig have været kontante Værdibeholdninger, som Handels

mænd eller andre formuende Folk have hengjemt for at bevare dem imod Ufred; og naar de netop 

have været nedlagte i visse bestemte og begrænsede Tidsrum, turde dette nærmest forklares ved, at 

der da enten paa Grund af fjendtligt Overfald eller paa Grund af indre Ufred har været større 

Anledning end ellers til at bringe sine Værdibeholdninger i et sikkert og for Andre ukjendt Skjul, 

indtil man atter uden Fare kunde tage dem frem. 

14de Afsnit. 

BEMÆRKNINGER OM MELLEMJERNALDEREN OG DEN 
YNGRE JERNALDER. 

4 Det er allerede ovenfor ved Begyndelsen af det 12te Afsnit anført, at der for Bornholms 

Vedkommende ikke er Føje til at gjøre noget Hovedafsnit ved den yngre Jernalders Begyndelse. 

Saavel Gravformerne som Gravfundene udvikle sig aldeles jævnt fra Mellemjernalderen nedad, og 

naar der i Markfundene er en saa stor Uoverensstemmelse, hidrører dette simpelthen fra, at der er 

forløbet et Tidsrum af omtrent fire Aarhundreder imellem den Periode, da Guldsagerne nedlagdes, 

og den Periode, da der senere paany blev Anledning til at hengjemme de kontante Værdibeholdninger, 

som den Gang bestode i Sølvsager. 

Gravformerne begynde med dem, der vare sædvanlige ved Slutningen af den ældre 

Jernalder, dels ubrændt Begravelse under flad Mark eller under lave Kuller, dels brændt Begravelse 

i benfyldte Lerkar eller mørke Muldlag eller under Brolægninger og flade Stenlag. Gravkullerne 

fortsættes lige ned til den kristne Tid, og det Samme synes ogsaa at gjælde om de ubrændte Grave 

under flad Mark, dog at disse i det Mindste i en vis Periode af den yngTe Jernalder antage den 

særegne Skikkelse af flade Stenlægninger, hvorunder Benene findes i en ganske ringe Dybde. De 

benfyldte Urner kunne forfølges langt ned i Mellemjernalderen men ere ikke konstaterede i den yngre 

Jernalder. Oldsagerne udvikle sig ligeledes jævnt fra de i Slutningen af den ældre Jernalder 

sædvanlige Arter og Former. 



Del l~t· rnn:rhligL, at adskillige Gravskikke og Oldsager fra Bronl'ealdcron, lll'l' 

havde været forsvundne i den ældre Jernalder, igjcn komme til Syne eller dennes Opl10r. Selve 

Gravkullerne ere en Gjentagelse af Bronceaklerens Høscr. Bautastenene synes at komme lt'J<'l1 

alll'rNle paa MellcrnjernalderPns Grave og optræde derefter i HH.eglig Størrelse i den yngre Jernalder,.: 

Huneslene. De benfyldte Urner, som i Broncealderen vare det aller sædvanligste Gravgjemme l'm 

brændte Ben, og som fuldstændig forsvandt i (len lange Brandpletstid, komme alkrede igjcn i 

Slutningen al' den ældre Jernalder og fortsættes derefter ned igjennem .Mcllemjcrnalcleren. Bronce

alclcrens Spiral-Armringe gjenfincles i .'.\Iellemjernalderens Grave og IIaandledsringcne baaclc i Mellem

jernalderens og i den yngre Jernalders. Endelig synes den Skik at nedkaste Kvindesmykker i 

Mændenes Grave at have hersket baacle i Broncealderen og· i· Mellemjernalderen. Aarsagcn til denne 

Tilbagevenden til Skikke og Moder, der i flere hundrede Am· havde været forglemte, tnrde endnu for 

Tiden næppe kunne forklares. 

Mecl Hensyn til Befolkningens Bolig c r i Jernalderens siclste llalnlcl kan del bema.:rkl·s, 

al (kr liaa flere af rlc undersøgte Hus pladser er fundel ganske rnæ1·kc-lige Hesll'r, dds Funclallll'll Ln 

ar svære Sten (Smørenge; mnaskc en KjaJder), dels Tnuslolper, dels Lernlykkcr, del' have værd 

I.rykkede fasl paa og imellem Trægrene, og som endnu efter at være hlcvne lmmlnede (vecl eu 

Ildebrand) bære Aflryk af saadnnne Grene; jfr. Husplaclsfnndene ved Ilintsegaard og Haba;khgannl 

i Jhsker i Tillæg Xll A ~r. 4" og 8. Husene have altsaa i det Mindste tildels beslaaet ar Slolpevn;rk 

rned lerklinede V ægge, omtrent saakdcs som det for halvhurn1recle Aar sic1en endnu var sæthan ligt 

ved Bønderhusene i Danmark. Ved Sanclegaarcl i Anker e1· der paa en Husplads fumlet en Firkanl 

al' svære, nøjagtigt lagk Sandstensplader; det har rimeligvis været et Stuegulv; og maaske liat· en 

paa Sorte Muld funden Brolrcgning ligelL~des tjent til Gulv under et Hus. Flere af Huspladscm<~ 

have en Størrelse af et Par Tønder Land eller endog Mere (Smørenge) og tyde altsaa paa, at flere 

l'ller mange Familier have lmvt Boliger i hverandres umiddelbare ~ærhed som i en Landsby. 

Bohavet i Husene er forsvundet med Undtagelse af nogle enkelte K værnsteuc og en 

Mangfoldighed af Skaar af Lerkar samt nogle Beslag til Træskrin. At der maa have \·ærel stme 

Skabe eller aflnasede Forraadskarnre, fremgaar af de fundne Nøgler. 

Føcleva1·erne have dels været Korn, som formaledes paa Haandkncme, hvoraf Hesterne 

ct·t· fundne paa de gamle Huspladser (rnan har altsaa brugt Mel, om det ond ikke derfor er bevist, 

al man har bagt Brød), dels Proc1ukleme af Kvægad. :;\[arvkløvede Ben al' Oxer og Svin samt ar 

Faar eller Gjeder findes i overordentlig Mængde paa Huspladserne. Derimod synes Jagt efter vilcl<~ 

Dyr ikke al have ydet noget væsentligt Bidrag til Husholdningen; der er hidtil ikke fumlet Hjorte

takker paa nogen Husplads. 

Af' den <1aglige Husgjerning CT der for :Mændenes Vedkommende ikke fundet Spor; 

de hm'e vel ogsaa færdedes mesl paa deres Agre og Græsgange. Kvinderne maa næsl Benyllel.~e11 

al' cle mangfoldige Kogekar bave havt en viglig Bu.;;gjerning i Spinding, cllersom de endog have 

faad (leres Spinclercdskaber med i Gravene til Benyttelse i det kommende Liv. De vævede Tøjer 

af Uld og Linned saavelsom Lerkarrene have vel ogsaa været Kvindernes Værk. 

Om :Mændenes Klædedragt give Fundene i Mandsgravene ikke videre Oplysning, end at 

cle have baaret Livhelter, til<1els prægtigt udstyrede med Bronceprydelser og forsynede med Øskener, 

hvori der har hamgt Remme til al bære allehaande Hedskaber. Derimod viser det nu.cdrnlige skaal

formede Spænde Fig. :344, hvor en :\land er afbildet liggende med Ansigtet nedad, at Bcltet har 

faslholdl en temmelig kort Kjortel; Benene nedenfor denne synes at have været nøgne, medens 

Armene have været dækkede ar Ærmer; oventil slutter Kjortelen Lrut til Halsen, og paa Hovedet 

syr1cs cler at kmme kjendes en spids Hul'. Hvm ~Lor Belyclning der nu kan tillæggr:s delle Billede. 

r 
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maa jeg imidlertid ganske henstille. Armringe ere aldrig fundne i Mandsgrave, lige saa lidet som 

andre Smykker; kun haves der et Ringspænde og nogle Ringnaale, som kunne have tjent til at 

fastholde ,,Kjortelen ved Halsen. Bevæbningen har igjennem hele Mellemjernalderen og rimeligvis 

ogsaa i den yngre Jernalder fortrinsvis været Sværd og Skjold. I Begyndelsen have Sværdene som 

oftest været tveæggede, senere næsten altid enæggede. Et Par Gange er der fundet flere Sværd i 

samme Grav. Skjoldbulerne vare halvkugleformede uden Tap men undertiden med en Knap paa 

Midten. Spydspidser have været forholdsvis sjældne fra Midten af Mellemjernalderen nedefter. Bidsler 

ere forekomne af og til, og Hestetænder ere endnu oftere fundne i Gravene, især fra den yngre 

Jernalder. Derimod har det ikke været Skik at nedlægge Sporer. Af Buer og Pile saavelsom af 

Hjelme og Brynjer findes fremdeles intet Spor. 

Kvindedragtens Snit er ukjendt. Rimeligvis have Kvinderne ligesom Mændene baaret 

~t Livbelte, hvori der har været anbragt en Kniv, og hvortil der undertiden ved en hængende Rem 

har været befæstet en Nøgle. Smykkerne have ligesom i den ældre Jernalder især været Spænder, 

af hvilke der i en fuldt udstyret Grav findes to ensdannede, der have siddet omtrent paa Nøgle

benene, og et tredie derfra forskjelligt, som har været anbragt imellem dem enten opad imod Halsen 

eller nedad mod Brystet. Skulderspænderne have i den yngre Jernalder jævnlig været forbundne ved en 

Kjæde. Har man ikke ejet et tilstrækkeligt Antal af Spænder, er et eller flere af dem jævnlig bleven 

erstattet ved en Naal. Om Halsen har der i Mellemjernalderen regelmæssigen været baaret et Halsbaand 

af brogede Perler, undertiden i flere Rækker, og i den yngre Jernalder viser denne Prydelse sig 

endnu af og til, men dog langt fra m~d en saa stor Rigdom. Derimod synes Hængesmykker af 

Metal næsten aldrig at ha ve været benyttede; der er hidtil ikke fundet noget eneste i Grave fra 

Mellemjernalderen og kun eet i en Grav fra den yngre Jernalder. Omkring Haandledet har der ofte 

været baaret en pyntelig Broncering·, undertiden en om hvert Haandled. Ogsaa Spiral-Armringe 

have været benyttede i Mellemjernalderen. 

Næringsvejene maa hovedsagelig have været Agerdyrkning og Kvægavl, og den tætte 

Bebyggelse netop umiddelbart ved Søkysterne tyder derhos paa Benyttelse af Fiskeri. Endvidere 

maa der have været drevet Haandværk, Handel og Skibsfart. 

Haandværket har under saa primitive Forhold væsentlig maattet være Husflid. Baade 

Opførelsen af Boliger og Tilvirkningen af Klæder samt af de til Agerdyrkningen fornødne Træredskaber 

4 og af Lerkar er vistnok blev en besørget af enhver Familie for sit eget Vedkommende. Om egentligt 

Haandværk vil der næppe kunne være Tale, undtagen for saa vidt angaar Metalarbejde, der ifølge 

Fund af Smedeværktøj i en Strandgrav ved Nexø samt at et Hammerhoved i en Brandplet allerede 

tidligt turde have vundet en vis Selvstændighed som Næringsvej. 

Handel og Skibsfart have sikkerlig havt en betydelig Udstrækning, idet kun derved saa 

mange kostbare fremmede Smykker og saa store Beholdninger af Værdimetal have kunnet skaffes 

tilstede. Det første sikre Spor til Benyttelse af Værdimetal haves i en lille Pengering af hamret 

Guld i en ubrændt Grav fra den ældre Jernalder. Det er derhos rimeligt nok, at Sølv i Skikkelse 

af romerske Sølvdenarer omtrent ved samme Tid kan have været benyttet som Værdimetal, men 

nogen synderlig stor Rolle har Sølvet den Gang næppe havt; man finder aldrig smeltede eller 

hamrede Sølvbarrer under saadanne Forhold, at de maa ·henføres til en saa gammel Tid. Derefter 

følge de store Guldfund fra Mellemjernalderen, dels i Skatte h engjemte paa Markerne, dels i Mønter 

og Barrer under Hus tomterne. Fra hele Mellemjernalderen findes intet Spor af, at Sølv da har 

været benyttet som Værdimetal, og man kan tværtimod af den fuldstændige Fraværelse af Sølvbarrer 

i Skattefundene fra Mellemjernalderen vistnok med fuld Sikkerhed slutte, at det den Gang ikke har 

havt Kurs som saadant. Derimod er det lige saa sikkert, at omtrent ved Aar 1000 var Sølv paa 



200 

Bornholm del enesle benyltede Værdimetal med fuldstændig Udelukkelse af Guld, der aldrig findes i 

de store Skattefund fra den Tid. Naar Overgangen fra Guldkurs til Sølvkurs er sket, kan ikke tuecl 

Sikkerhed angives, da· Skattefundene mangle for flere Aarhundreders Vedkommende; men for saa vidt 

det er rimeligt, at Sølvet først er kommet i Kurs ved Handelsforbindelse med Lande, hvor det brngles 

som Mønt, kan man rneppe ansætte dets Benyltelse paa Bornholm som Værdimetal til noget tidligere 

Tidspunkt end Begyndelsen af det 9de Aarhundrede 1 ). 

Handelsforbindelsen med Syden kan spores meget tidligt. Allerede i Bronceal<lernn og 

den ældre Jernalder ere Produkter af :Vfollemeuropas Industri hlevnC' bragte herop. Selv i Folke

vandringens Dage synes Handelsforbindelserne ikke at have været afbrudte, lige saa lidt s0111 rle 

slaviske Folks Indtrængen i det nordlige Tyskland kjendeligen qar formindsket Forbindelsen med ch~ 

g-ermaniske Folk i Donau- og RhinlaPdene. Handelsvejene have for Bornholms Vedkommende vistnok 

især VLcret Oderens og ~W cichselcns Floddale, fra hvilke der er en let Forbindelse med et af Donau

floclens nordlige Tilløh. Ad denne Vej maa ogsaa de byzantinske Guldmønter og de i Forbirnldsc 

med dem i Mellemjernalderen forekommende Gulclskatte saavelsom de srnaa byzantinske Guldhilledt·r, 

Guldgubberne, være tilførte. I det 9de Aarhundrede aalmer sig saa den mærkelige Handelsvej langs 

ad Volgafloden, som over det kaspiske Hav og ad Karavaneveje i det indre Asien førte til Dukara 

og Samarkaml. Ligesom denne Handel har langs Volgaen efterladt sig Spor i talrige Fund af 

mellemasiatiske Mønter, saaledes har den ogsaa bragt store Mængder deraf hid til Norden og navnlig 

til Bornholm og de øvrige Øer i Østersøen. Da det imidlertid ikke er rimeligt, at bornholmske 

Ilanclelsmænd ha ve gjort Hejser til det indre Asien, lige saa lidt som at Asiaterne skulde være 

naaede frem til Bornholm, maa Varerne fra begge Sider være blevne bragte til et fælles Handelssted, 

der vel næppe kan have været noget andet end Novgorod, hvis Velmagt som Hovedstad i Garderige 

netop ved den Tid er saa betydelig. Til en Forbindelse med Konstantinopel igjennem det sydvestlige 

Husland (ad Diina og Dniepr) findes derimod intet Spor; havde den været benyttet, vilde byzantinske 

Sølvmønter vistnok oftere være komne herhid, medens de nu kun findes ganske enkeltvis indblandede 

imellem de store Samlinger af vesteuropæiske :Mønter. Paa den anden Side ere engelske Møntet· 

meget hyppige; da det imidlertid næppe er rimeligt, at der kan have været nogen synderlig For

bindelse med et saa fjerntliggende Land, er det sandsynligst, at de engelske Mønter ikke ere hentede 

direkte i deres Hjemstavn, men at de ere modtagne iblandt andet Sølv ved Samfærdselen dels med 

de nordtyske Kyster dels med Hedehy ved Slien, hvorfra der atter var Handelsforbindelse med 

V esterhavet og England. 

Et temmelig gaadefnldt Spørg·srnaal er det, hvad de bornkolmske Handelsmænd have havt 

at give Vederlag for de Varer og Værdimetaller, som de tiltuskede sig ved Handelen. Øens egne 

Produkter have næppe i synderlig Grad egnet sig til at være Handelsvarer. Et Fingerpeg haves 

imicllcrlid i den Omstændighed, at der allerede fra den ældre Jernalders Dage kjendeligt har værel 

en Handelsforbindelse fra de tyske Kyster nordefter, som berørende Bornholm er gaaet videre langs 

opad Svenigs Østkyst saml til Øland og Gotland. ]\fange Former og Smykker, der ere velkjendle 

fra Bornholm, gjenfindes netop paa de nævnte Øer og paa Svcrrigs Østkyst. Det kunde da være 

rimeligt, at de bornholmske Søfarende i det Mindste i visse Perioder have besørgel denne Handel og 

benyttet Nordens Proclukler, navnlig det kostbare Pelsværk, som Vederlag for de Varer, som de 

1 ) Ifølge en Noticc i del svenske Vittcrhet,; Akademiens Mi1natlsblad for 1882 S. 4G var Guldmønt ved Begyndelsen 
af clet 8de i\arhundrc!le saa godt som enernademle i Europa. Hundrecle Aar senere, alts:ia ved Begyndelsen af 
clet !)de Aarlmndrerle, rnr !len næsten alcleles forsvurnlen, idet den rnr hkven f'orl.nPng-t af den af Pipin og Karl 
den Slorn forelagne Sohmlrnønl.ning, der senere fort.salte:-; aJ deres Efterfolgerc i Fr:rnkrig og Tyskland. 

l 
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kj0bte sydpaa. Til Omsætningen med Novgorod og Østerland kan der have været benyttet syd- og 

vesteuropæiske Industriprodukter, der vare hentede i Havnene langs Østersøens Sydkyst eller i 

Hedeby. Kun ved en saadan Mellemhandel kunne de betydelige Rigdomme antages at være samlede. 

Men dette forudsætter da atter, at der i hine Tider maa have været drevet en anselig Skibsforl fra 

Bornholm og af bornholmske Søfarende. 

Kulturpaavirkningerne ere i den første Del af Mellemjernalderen ligesom i de tidligere 

Perioder hovedsagelig komne sydfra. De prægtige brede bøjleformede Spænder have deres Forbilleder 

i Sydtyskland og i Hhinlandene, og Belægningen med slebne Granater kjendes allerede fra en frankisk 

Kongegrav af Aarct 481. Senere fremkommer der en meget stærk Paavirkning af irsk Ornamentik 

med forvredne Dyrefigurer ("Ornamentdyr") eller enkelte Lemmer af saadanne; jfr. Dr. Miillers 

Afhandling om Dyreornamentiken i Norden i Aarb. 1880. Denne Stil, der vel næppe kan have 

naaet Bornholm ad anden Vej end over de danske Øer eller over Hedeby i Sønderjylland, viser sig 

allerede tydeligt i Prydelserne paa adskillige skaalformede Spænder fra Bidkegaard, endnu henhørende 

Lil Klassen af "smaa" skaalformede Spænder, altsaa hidrørende fra Mellemjernalderen, ligesom ogsaa 

nogle af de pladeformede Spænder fra Bækkegaard synes at vise en Overgang dertil. Men ved 

Siden af denne Paavirkning fra Syd og Vest synes enkelte Typer 3;t have udviklet sig selvstændigt i 

Hovedformerne, navnlig de smukke næbformede Spænder i Mellemjernalderen og hele Rækken af de 

skaalformede Spænder. Oprindelsen til disse sidstnævntP, den aflange, bagtil tvært afskaarne 

Krybdyrfigur, der kjendes fra Kannikegaard 195 (Fig. 340), maa vel i sin Tid være indkommen 

sydfra, og senere kan der i Ornamenteringen være benyttet Borter og Dyrefigurer i irsk Stil, men 

Hovedformens Udvikling først til et lille ovalt, ved begge Ender afrundet Spænde med kjendelige 

Spor af det oprindelige Krybdyrbillede og saa efterhaanden til et stort ovalt med rudeformet Mønster 

eller allehaande fantastiske Figurer paa Overfladen og tilsidst til et dobbeltskallet med gjennembrudt 

Dækplade synes ganske at tilhøre Norden, saaledes endog at den første Del af Udviklingen fortrinsvis 

turde have havt sit Hjem paa Bornholm og i de nærmest liggende Egne (Øland). 

I de store Sølvfund fra Slutningen af den yngre Jernalder findes meget hyppigt et 

Ornament bestaaende i en lille indslaaet Trekant med et ophøjet Punkt i hvert af de tre Hjørner. 

Og i Guldskattene fra Mellemjernalderen findes en Prydelse med indslaaede halvmaaneformede Figurer, 

dog ikke med spidse men med bredt afrundede Ender (jfr. Fig. 384); ogsaa i dem er der anbragt 

ophøjede Punkter. Begge de nævnte Ornamenter synes næsten udelukkende at forekomme i Skatte

fundene og turde derfor ligesom disse have en fremmed, maaske østerlandsk, Oprindelse. Paa 

Gjenstande, som bevislig have været brugte som Smykker paa Bornholm ;.i: paa Sager hidrørende 

fra bornholmske Gravfund, mindes jeg aldrig at have set de halvmaaneformede Prydelselser og kun 

en fmeste Gang de trekantede med ophøjede Punkter, nemlig paa Sølv-Fingerringen Fig. 379 fra den 

gaadefulde Kulle d ved Sortegaard i Ibsker 1) (Tillæg III B 33 og foran Side 177). 

Hvorvidt forøvrigt de i Mellemjernalderen og den yngre Jernalder benyttede Smykker, 

Amuletter, Vaaben og andre Metalsager ere blevne forfærdigede paa Bornholm eller overhovedet 

i Norden, eller om de maa anses som indførte fra Udlandet, kan efter de forhaandenværende Op

lysninger være vanskeligt nok at afgjøre. Kun synes man at kunne antage, at naar visse Gjenstande 

knn vides at have været benyttede af Nordboerne, maa de ogsaa efter al Sandsynlighed være blcvne 

') Derimod findes de parr "Thors Hammertegn", der af og til forekomme i Sølvskattene. Men om dette er et Bevis 
for, at disse Ornamenter lrnve været benyttede yecl Forfærdigelse af Smykker paa Bornholm eller overhovedet i 
Norden, eller om de maaske omvendt turde være et Bevis for, at "Hammertegnene" netop ikke ere gjorte her 
men kun ere andetstedsfra indførte Sølvgjem,tande, maa jeg ganske henstille. 
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forfærdigede i selve Nonlcn. Herdler synes man navnlig at kun11e a11lage, at clc skaalfonnede S11ternlcr, 

baade cle smaa fra Mellemjernalderen og de store fra den yngre Jernalder, maa være nordisk Arbejde, 

og navnlig at de smaa ovale Spænder, der fortrinsvis findes paa Bornholm, ogsaa ere forfærdigede 

netop der. Del Samme maa gjælde orn de mebforrnede Spærnler. Endvidere ville de store lige

annede saavclsorn de trefligede Sprr:nder fra den yngre Jernalder, som ligeledes synes at have deres 

Lljern i Norden, ogsaa kunne anses for at være af indenlandsk Arbejde. Nu rnaa det imidlertid 

erkjendes, at adskillige af disse Gjenstande ere af saa forlrinligt Arbejde, at de Haandv:erkere, der 

have gjort dem, ogsaa maa anses for at have været i Stand til at gjøre meget andel smukt Melal

arbejde. J\Ien videre kan man vel neppe komme, og man gj~r vistnok rettest i at anse f. Ex. de 

slore bøjleformede Pragtspænder fra Mellemjernalderen, navnlig dem, der ere indlagte med Niello eller 

med slebne Granater og Elfenben, for at være indf'ørte fra sydligere og mere kunslfænlige Vrcrksteckr. 

Ligeledes maa Perlerne af ;\Iosaik og Glas ubetinget være indførte fra Syden. 

At Hcligionen i Mellemjernalderen og den yngre Jernalder har vrcrel den fra de necl

skrcvne gamle Sagn bekjenclte Asatro, kan neppe være tvivlsomt. Vel haves religiøse Symboler ikke· 

afbilclecle paa noget Smykke, som med Sikkerhed Lør paaslaas al være forftcnligd paa Bmn1ioli11, 

men Spænder med Hagekors og Triskeler, Thors og Odins Symboler, have i ethvert Fald v;erel 

slærkt henytledc der i Mellemjernalderen. 

Om Sproget vide vi ikke Andet, end hvad vi kunne lære af Stedsnavnene og Hunestenenc, 

og begge disse Kilder vise hen til en fuldkommen Overensslernmelse med del øvrige Danmark, i all 

Fald med dettes gamle skaanske Provindser. 

Runestenene ere talrigere paa Bornholm end paa noget andet Sted af lige Udstrækning 

i Danmark. En udførlig og med fortrinlige Tegninger ledsaget Behandling ar dem vil snart kunne 

vclltcs fra Dr. \Yimmers Haancl, men indtil denne udkommer, vil en kortfattet Angivelse af, hvad 

der forøvrigt hidtil har kunnet bringes i Erfaring om de bornholmske Runestene, maaske ikke være 

overflødig. I Tillæg XIII vil der derfor findes et Uddrag af Optegnelser, som den flittige og nøjagtige 

lagtlager Førstelærer Petersen i Allinge har samlet under et næsten lyveaarigt Studium deraf. Selv 

har jeg ikke havt Lejlighed til synderligt nt bcskjæftige mig dermed. 

Ifølge de af Lærer Petersen meddelte Oplysninger haves der nu, afset fra et Par tsivlsomme 

Indskrifter og fra en halv Snes Stene, som angives at have existeret men som nu ere forsvundne, 

ikke mindre encl ;37 bornholmske Runestene eller Brudstykker deraf, og der er tilmed i den aller

seneste Tid fremkommet en ny, som endnu ikke er undersøgt. Det er navnlig de i de senere Aar 

foretagne Ombygninger af Kirker, der have bragt saa mange nye Runestene til Syne, og ethvert 

saadan l Arhejde skaffer fremdeles flere frem. 

Runestenenes :Materiale er næsten altid Granit; dog findes der i Øens sydlige Del nogle 

enkelte af Sandsten eller af en anden haard lagdelt Stenart. Det er i Regelen temmelig flade Sten, 

som, naar de ere fuldstændige, hvad desværre kun sjælden er Tilfældet, have en Længde af 3--4 

indtil 53/4 Alen (1\1. 1,u-3,n), hvoraf dog den nederste Del, vel omtrent en Fjerdedel, har været 

bestemt til at nedsættes i Jorden og derfor ikke bærer nogen Indskrift. Kun meget sjælden synes 

Stenene at være blevne tilhugne forinden Runernes Anbringelse; ordentligvis have de ganske deres 

natmlige Form, der ingenlunde altid er regelmæssig. Indskriften er for det Meste anbragt paa en 

af Stenens brede og flarle Sider og da i Regelen saaledes, at den begynder nederst til Venstre og 

følger Stenens venstre Rand opefter, derefter svinger i en Bue over til den højre Side og følger 

dennes Raml nedefter. Undertiden kan der være to Indskriftlinier indenfor hinanden; undertiden 

kan Shifllinien fra højre Side forneden svinge igjen over til Venstre og derfra atter gaa opefter og 

rundt i en Spirnllinie; undertiden ere begge Arme af Indskriften forbundne forneden ved et Ornament 
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som en Sløjfe, igjennem hvilken saa Skrifllinien kan fortsættes nedenfra opeftcl' i en Linie langs ad 

Stenens Midte. Se den hosstaaende Afbildning af Brogaarclsstenen, Fig. 393. Nogle faa Gange har 

Indskriften været anbragt i en enkelt Linie opad en af Stenens Smalsider. 

Næsten alle Runestene have været bestemte til Mindesmærker efter Afdøde; men naar 

del f. Ex. angives, at den Paagjældende er død paa Søtog, vil han vel næppe altid kunne være 

bleven begraven ved Stenen. Indskrifterne indeholde for det Meste kun en Angivelse af, hvo der 

Fig. 393. Runestenen ved Brogaard i Klemensker Sogn. 

har rejst Stenen, og efter hvem den er n~jst; i den kristne Tid tilføjes en Bøn til Gud eller Kristus 

eller til Guds Moder eller en Helgen om at hjælpe den Afdødes Sjæl. Stenene ere næsten alle rejste 

efter Mænd; kun meget faa Indskrifter lyde paa en Moder eller en Søstel', og tilmed anføres da ikke 

disses Navne, medens Mændene, for hvem Stenene rejses, altid nævnes ved Navn. 
De bornholmske Runestene ere ikke meget gamle. Næppe nogen eneste bærer Spor af 

det ældre Runealfabet, og ikkun 5 antages af Lærer Petersen for sikkert at hidrøre fra Hedenskabets 
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Tid, nwden;; () andre fonncncs al kunm• henl'øres !il Ovcqi·;mgen fra I-focll'l1skahc•t Lil KristcnclomuH~n; 

18 crc vecl Kors eller ved Paakaldelser af Gud eller Helgenc ubetinget helegnede som krisldigc; i1 

crc Brudstykker, hvis Karakter ikke 11ærmcre kan bestemmes, ug endelig er der 5, som ikke kunne 

henføres under nogen af rlisse Grupper, og som tilmed lildels ikke ei·e Gravma;ler; iblandt disse 

findes <len mærkelige Døbefont i Aa Kirke, som er beskreven i .Ant. Ann. IV S. 140-· 15:2 mecl 

tilhørende Tegninger. 

Kun om en eneste af Hunestenene, "Bjælkestenen", veed man med nog·enluncle Sikkerhed, 

hvor den oprindelig har ::::taaet, nemlig paa en nn bortgTavet lille Bakkdop sydosl for Aakit·kchy; 

om lier var en Gravkullc eller overhovedet en Begravelse der 'paa Stedet, er forhlevcL ukjeudt. :Xaar 

imidlertid de allerfleste krislclige Stene ere fundne i Kirkemure, tyder delte meget stærkt hen til, al 

clr forinden Opførelsen af de nuværende Stenkirker, have staaet der i Nærheden, og· at de vecl 

Kirkernes Opførelse ere som et paa Sledel forhaamlenværenclc Materiale }J](•vnr lague i J3rng ved 

Byggearbejdel. RimeligTis have de altsaa væl'et grupperede om de oprindelige Trnckirkcr, der senere 

hlcve afløste af StPnkirkemc; og nogle enkelte Stene, som cre fundne om faldne paa Kirkcgaardenc 

og cl:ckkede af Jordsmonnet, der efterhaanden er blevrn opkastet fra Gravene, have rnaaske emlog 

gjemwm alle Tidens Omskiftelser indtil deres Gjcmejsning i de seneste Aar virkclige11 beholdt clen 

Plads, hvor de oprindelig vare blcvne anhragle. 

Om lndskriftemc og deres Tydning se nedenfor i Tillæg Xlll. 

15de Afsnit. 

SLUTNING. 

r dd Forcgaaende er der saa vidt muligt i det Enkelte gjort Hede for, hvad der hidlil 

viclcs om Bornholms Oldtidsforholcl. Iler skal endnu kun sluttelig gjøres opmærksom paa nugle af 

de vigtigere Hesultater. 

Øens Beboelse er ældgammel. Om den naar tilbage til Kjøkkenmøddingernes og de raa 

Stenredskabers Tid, er imidlertid endnu ikke oplyst. Men fra den Tid, da slebne Flintredskaber 

hen yttcdes, har der været Mennesker tilstede, og de forefundne Gravkamre udvise, at de have havt 

faste Hjemsteder i c1et Mindste pletvis i de flade og frugtbare Kystegne paa Vestsiden syd for Hasle, 

langs hele Øens Sydside og opad Østsiden indlil henimod Gudhjem. Gravkister ere fundne endnu 

nol'dligere lig·e til Sandvig· paa Øens Nordspids. Fund af løse Flintredskabel' vise derhos, al Datidens 

Befolkning ogsaa har færdedes over de store bølgende Højsletter i Øens Indre, hvor der den Gang 

muligcn var større Skovstrækninger, som sPnere ere vegne for Lyngen. I Bronccalderen breder 

Bebyggelsen sig ikke blot over hele det frugtbare Kystland, hvor talrige Gravhøje vise de anseligere 

Familier:; Hjm1sterlel', men trænger tillige ind til det inclrc Højland og tildels opad deltes Skraaninger, 

hvor store Samlinger af Røser vidne om N ætværelseu af en lal rig Befolkning. V ecl Hrnncealcleren:.: 
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Slutning eller i alt Fald ved den Tid, da Opførelsen af Røser standsede i Jernalderens ældste Periode, 

er Landet bebygget næsten lige indtil de Grænser, som endnu ved .Midten af nærværende Aarhundrede 

dannede Skjellet imellem det dyrkede Land og de store fælles Hedestrækninger. Først Udskiftningen 

af Udmarkerne i den seneste .Menneskealder har tilladt i noget betydeligt Omfang at overskride 

disse Grænser. 

Hvorfra den første Befolkning er kommen, vides ikke, lige saa lidt som hvor længe denne 

oprindelige Indvandring har vedvaret. Efter at denne var afsluttet, rimeligvis allerede i Begyndelsen 

af Broncealderen, kan der næppe være foregaaet nogen Omskiftelse af Landets Befolk

ning og ikke engang nogen pludselig Indvandring af en stærkere Stamme, der kunde have gjort sig 

til Herre over Øen og dens Urbefolkning. Ellers maatte der have vist sig kjendelige og pludselige 

Sp1·ing i Gravformer og Oldsager, medens tværtimod Alt tyder hen paa en aldeles jævn og rolig Ud

vikling saavel hos Befolkningen i det Hele som navnlig hos de velhavende Familier. Stenalderens 

Gravkamre fortsættes i Broncealderens store Gravkister i de toppede Høje, hvor Anbringelsen af 

Tærskelsten og Stenstolper indenfor Kistens løst tilsatte Endesten viser en Vedligeholdelse af Tradi

tionen om, at Aabningen har været en Dør bestemt til Indgang. I disse store Gravkister i Højene 

begraves Ligene ubrændte paa Stenalderens Vis, endog efter at Ligbrænding har vundet Indgang hos 

.Menigmand. Senere gaa ogsaa Høvdingsfamilierne over til Ligbrændingen, først ved de sekundære 

Begravelser, der nedsættes i Overfladen af Forfædrenes Høje, og tilsidst ogsaa ved Centralgravene i 

nye Høje. Derefter ophører Højbygningen, men Gravene samles fremdeles om de Gamles Hvilesteder, 

dels i Stenkasser og Lerurner i Højenes Top eller Sider, dels i Brandpletter under Højenes Rand 

eller paa .Markerne deromkring. Samtidig med Højenes Opførelse i de gamle Bygde, paa det frugt

bare Land bliver der langs Randene af det indre Højland saavelsom i de tætte Skove paa ~"ladlandet 

opført Røser i Tusindvis af Samfund af Nybyggere, der ifølge Stedernes Beliggenhed i Øens Indre 

ikke kunne antages at være hidkomne udenlandsfra men maa være udvandrede fra de gamle Bygder 

ved Befolkningens regelmæssige Tilvæxt. Ogsaa der se vi en Sammenslutning af yngre Slægters 

Grave omkring en gammel Røse eller Stenhøj, der g"jemmer Resterne af en af Fortidens .Mænd, til 

hvem de yngre Slægter have følt sig knyttede. Ligeledes se vi de gamle Røser benytlede til Ned

sættelse af senere sekundære Begravelser, og endelig vise Brandpletterne sig ogsaa paa flad .Mark i 

Røsernes nærmeste Omgivelser. . Derefter foreues næsten samtlige Øens Beboere igjennem et langt 

Tidsrum i Brandpletterne paa de for Bornholm ejendommelige store Brandpletspladser. Ganske 

enkeltvis begynder der imidlertid allerede Lidligt atter at vise sig ubrændte Begravelser; senere tiltage 

disse i Antal, og idet tillige nye Former for Nedlægningen af brændte Liglevninger vise sig og vinde 

Udbredelse, kommer der et Øjeblik, da Brandpletterne ophøre og ganske afløses af de ubrændte og 

"andre Grave", medens dog de gamle Gravpladser endnu fremdeles benyttes til Gravenes Anbringel;;:e. 

Under disse Forhold indtræder .Mellemjernalderen aldeles umærkeligt, og ligesaa umærkeligt sker 

Overgangen til den yngre Jernalder, hvis Gravkuller derefter fortsættes ind i den kristne Tid. Hvad 

angaar Oldsagerne, er Udviklingen lige saa jævn, i det .Mindste fra Broncealderens Dage. Jernet ind

finder sig allerede enkeltvis under Broncealderens Gravformer i Røse1· og Lerurner; og tilmed viser 

det sig netop i saadanne Gjenstande, som senere blive karakteristiske for Brandpletterne. Oldsagerne 

fra Brandpletterne fortsættes dels uden Forandring, dels i jævnt fremskridende Udvikling i de ubrændte 

Grave, og· navnlig fortsættes den saa mærkelige og singulære Skik at udstyre Gravene med Lerkar af 

fire bestemte Arter og- Former. Smykkerne fra de ubrændte Grave fortsættes dernæst ind i .Mellem

jernalderen, medens omvendt de for .Mellemjernalderen karakteristiske Oldsager allerede enkeltvis 

komme til Syne i den ældre Jernalders Grave og paa dennes Gravpladser. Endelig er Udviklingen 

ved Overgangen til den yngre Jernalder endog saa jævn, at <let ligefrem er umuligt at sige, paa 
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hvilket Punkt f. Ex. cle skaalformecl(! Spæmler ikke lr~ngere Lilhøn· l\Idlemjemal(lcren men maa hen

regnes til den yngre Tid. Der findes intetsteds noge11 saar1an Afbrydelse, som en Indvandring af et 
nyt Folk eller blot af en ny Herskerstamme nødvenr1igt rnaatte foranledige. Llermed er det ingen

lumlc paastaaet, at ikke nogen Forøgelse af Befolkningen kan va;re sket ved Tndvandringer i Bronee

alrlcrens eller i Jernalderens Dage; men naar henses til, hvor tæt Befolkningen har været allerede i 

Gravhøjenes og Røsernes Ticl og end mere i Brandpletstiden, er det dog næppe rimeligt, at fremmede 

Mennesker, som ved fredelig Bosættelse have villet søge sig et nyt Hjem, netop gjerne dertil skulrle 

have valgt en Ø, hvor Pladsen allerede var saa stærkt optagen. 

Fjendtlige Overfald have selvfølgelig ikke kunnet være sjældne paa en Ø, der som 

Bornholm bar ligget ensom i Havet ved Krydsningen af cle store Færclselslinier for Søfarten. Allerede 

:Mosefundene fra Balsmyr og Knarremosen vise, at der benimocl Slutningen af den a;ldre Jernalder 

er sket Invasioner, rimeligvis af de samme Folk, hvis Spor findes i cle store }fosefund langs Sømler

og Nørrejyllands Østkyst saaYelsorn i Fyn. De have imicllerti<l ikke sejret, thi deres Vaaben ere 

blevne dem fra tagne og ofrede til Guderne \~ecl Neelsænkning i hellige Søer; og de Særegenhecler, 

som disse Vaaben udvise;, gjenfimles ikh andetsteds paa Øen, lwilket ikke vilde have manglet, hvis 

Angriberne havde gjort sig til Herrer over Øen og nedsat sig rler. Senere synes der noget efter B0-

g·ynclclsen af Mellemjernalderen og atter i Slutningt:n at' den yngre Jernalder at have været urolige 

Tider, der have foralllediget Øens Beboere til at hengjemme deres Beholdninger af Guld og Sølv; 

men der kan ikke være sket nogen langvarig fjendtlig Besættelse, eftersom der ikke er efterladt noget 

kjendeligt Spor deraf i Gravformer eller Oldsager omkring· paa Øen. Hvorvidt Opførelsen af cle store 

Ringborge (se nedenfor Tillæg XII B) er fremkaldt ved fjendtlige Overfald i Hedenskabets Dage, lacler 

sig ikke sige, mc11 de synes i ethvert Fald at være meget gamle 1 ). 

Hvis Øens første Tndvaanere allen;de have medbragt slebne Flintredskaber, kan man være 

temmelig sikker paa, at de ogsaa strax have Yidst at benytte dem til Opførelse af Træhuse; og 

cle stme Gravkamre med deres Vægge, Loft, Dør, Dørstolper og Tærskel ere vistnok kun en Gjen

givelse i Sten af de Boliger, som de Levende benyttede. Paa lluspladser fra Mellemjernalcleren er 

der fundet Spor af Huse af StolpeYærk mecl lerklinede Grenefletninger imelle'rn Stolperne', og det er 

vel rimeligt nok, at denne billige Bygningrn1aacle har vrcret sædvanlig i hele Oldtiden. 

K v re gav 1 har været dreven fra Stenalderens Doge, som Ben af Husdyr i Gravkamrene 

antyde. N aar Ager cl y r k ni n g er begyndt, vi cl es ikke med Sikkerhed; den maa ha ve været almindelig 

allerede tidligt i Bronceakleren. og clet er meget rimeligt, at clen endog har været i Brug ved de11 

Tid, da Stenalderens Gravkamre vise Tilstcdevrcrelsen af faste Hjemsteder for Befolkuingen. Ski h s -

fart maa have Yæret kjendt lige fra den Tid, da de første Indvandrere kom sejlende til Øen. Be

nyttelsen af Fiskeri kan ikke paavises, men naar cler haves Skibsfart og Havne og et fiskeriµ·[ 

Hav, lacler det sig ikke betviYle, at Fiskerirt til alle Tider har været en vigtig Næringsvej. 

Haandværksdrift har næppe existeret anderledes end som Husflid. Kvinderne spandt 

og vævede, og efor haves Hestrr af vævet Tøj allerede fra Broncealcleren. Ogsaa Fnbrikationen nf 

cle mange og smukke Lerkar man ifølge Erfaringerne fra V estjyllancl anses for at have været Kvinde

gjerning, medens Arbejder i Sten, Træ og :Hela] ventelig have været udførte af }fændene. Det er 

vanskeligt at skjelne imellem, hvad der er indført ved Handel, og hvad der er forfærdiget hjemme, 

men nogle Vink haves dog i saa Henseemle. De mange Slibestme fra Stenaldenm Yise, at Slibning 

af Stensager er foretagen paa Øen, og der haves ganske fortrinligt slebne Hulmejsler og Øxcr i bom-

1) Og,.;n:1 Dornlmlrn~ gnrnle Kirker. n:1rnliµ· ilP fi1·c R1111<lkirker i N>'l:11'"· Nykcr, flbk0r oµ; Ø:-dNLH,.;. 0re ,.;0111 hck.i011df 
indrettc1lc til For,.;n1r. 
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holmske Fund. Broncemetallet maa være indført, og det Samme kan gjælde om mange færdige Red

skaber deraf; men naar en særegen og tilmed meget prægtig Broncealders Fibula er ejendommelig 

for Bornholm, er det i høj Grad sandsynligt, at den er bleven forfærdiget der, og i saa Fald har 

man ogsaa kunnet gjøre de fleste andre samtidige Broncesager. I den ældre .Jernalder synes Belte

hagerne, Jernfibulaerne med tilbagebøjet Spids og de enæggede Sværd, om de end oprindelig ere ind

komne andetstedsfra, at have vundet en saa almindelig Udbredelse paa Øen, at man uden Betænke

lighed tør antage, at de allerfleste ere smedede der. Iligemaade forekomme Brandpletternes Bronce

fibulaer og Hængedopper af Bronce i et saa overordentlig stort Antal, at de næppe ville kunne 

anses for alle at være indførte. I Mellemjernalderen have flere og tilmed meget smukke Fibulaer særligt 

hør_t hjemme paa Bornholm og maa altsaa venteligen være forfærdigede der. Den hjemlige Industri 

har saaledes til forskjellige Tid.er vist sig i Stand til at præstere baade kunstfærdige og smag

fulde Arbejder. 

Afset fra de faa Oldsager, der som nys berørt, kunne anses for at være selvstændigt ud

viklede paa Øen, og hvortil der endnu vil kunne føjes de smukke Lerkar fra den ældre Jernalder, ere 

Forbillederne for Oldsagerne eller disse selv indførte andetstedsfra. Broncealderens 

Former synes at vise hen til Ungarn. Den ældste Jernalder viser enkelte Ligheder med Fundene ved 

Hallstadt i Tyrol (de enæggede Sværd) men er navnlig paavirket af den vidt udbredte keltiske Kultur, 

der er bleven benævnt efter Stedet La Tene i Schweiz. Derefter følger i Brandpletternes anden Af

deling og videre ned indtil den ældre Jernalders Slutning en meget kjendelig Indflydelse af romerske 

Forbilleder, saaledes som disse havde udviklet sig i Provinserne nord for AlperrJP. Mellemjernalderens 

Smykker hidrøre især fra Germanerne i det sydvestlige Tyskland, medens Udviklingen i den yngre 

Jernalder tildels er særlig nordisk og tildels viser Spor af engelsk og irsk Stil. 

Optagelsen af de fremmede Kulturelementer saavelsom Indførelsen af de fremmede fndustri

gjenstande er foregaaet ved Handelssamfærdsel, hvis Veje og Retninger ere betegnede ved de 

Steder, hvorfra Paavirkningerne ere udgaaede. Hertil kommer endnu i hele Jernalderen rimeligvis en 

livlig Handelsforbindelse med Sverrigs Østkyst og de dertil hørende Øer samt i det 9de og 10de Aar

hundrede end videre en vigtig Samfærdsel med Rusland, hvorved store Sølvskatte fra det indre Asien 

bringes tilstede. Benyttelsen af Guld eller Sølv som Værdimetal kan først med Sikkerhed paavises 

henad Slutningen af den ældre Jernalder, da der forekommer en Pengering af Guld og nogle faa 

Fund af romerske Sølvpenge fra Kejsertiden. Guld er dernæst det eneste benyttede Værdimetal 

igjennem hele Mellemjernalderen men afløses i den yngre Jernalder, rimeligvis i det 9de Aarhundrede, 

af Sølv. Mønter af Sølv forekomme i stor Mangfoldighed henad Hedenskabets Slutning, men den 

uendelige Forskjellighed i Præget viser noksom, at det ikke korn an paa dette men kun paa den 

indre Metalværdi. 

Befolkningens Formues for h o 1 d have været vexlende. De, som opførte de store Grav

kamre i Stenalderen og de mægtige Høje i. Broncealderen, maa have været velhavende Folk, der 

have kunnet raade over en betydelig Arbejdskraft, ligesom ogsaa Oldsagerne af Guld og Bronce i 

Gravhøjene tyde paa en anselig Velstand. Senere blive Forholdene vanskeligere at kjende, idet Be

gravelsesrnaaden bliver sirnplere og Ligbrændingen ledsages af en Utilbøjelighed til at nedlægge større 

Mængder Gravgods. Efter Beskaffenheden af de Sager, som for~findes, maa man imidlertid antage, 

at Velstanden har været stærkt i Tilbagegang; og navnlig i den ældste Brandpletstid, da Smykkerne 

næsten kun bestaa i grovt Jernarbejde, synes der at have hersket en almindelig Fattigdom. Fra Be

gyndelsen af Brandpletternes anden Afdeling tiltager Velstanden igjen og er allerede ganske betydelig 
" ved Slutningen af den ældre Jernalder. I Mellemjernalderen afgive kostbare forgyldte og granat-

belagte Smykker samt rige hengjemte Guldskatte noksom Vidnesbyrd om store Formuer, og Mængden 
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af rigr: Grnvr· viser derhos, at VelstarnlPn var rnt>gd w1hrer1L. l)pn;fter synes rlen atter at tahc sig 

benirnod Uelleuskabets Oph01'. ~\a ingen Tid forekmurner der paa Hornholm saa fortrinligl rige Be

grnvelscr ellPr saa kostbare Skattefund, sorn de, der kjemles fra Fy11, Sjælland og Jylland, og r1er har 

altsaa rneppe paa den lille Ø kunnet danne sig sail nnq;tigc og rige Høvllingsslægter, som de, der 

kunde opstaa i de større Dde af Danmark. 

Indenfor Befolkningen bar der fol"0vrigt se! vfolgclig til alle Tider været Ulighed i For

lll ue.s vil k<i arene og tildels en clcrpaa begrundetfors kj cl ligs o c i al Sti 11 ing. Er det encl ikke umuligt, 

at Stcnaldr·rens Gravkamre kurme have været fælles BZ:gravelser f'or et større Samfund, Sila er det 

rlog langt rimeligere, at de have været hyg:gecle for en l:nkelt Mand og ham Familie. Og i ethvert 

Fald er <lcl sikkert nok, at Broncealderens Høje hver i~ær ere opkaslr:de over en enkelt eller nogle 

ganske· faa Grave, hsorhos Samlingen:e af flere store lløje paa samme Sted vise hen til, at (1er pan 

et saallmrl Sted igjennern flere Slægtled bar boet Familier, som havde Haad til al rejse Høje over 

deres Afcl0rle. Det er foran i (ile Afsnit nærnwre paa>ist, hvorledes dette i Forbindelse med Di

bebolclclsen af Str:llalderens Gravskik uden Lighræmliug tyder paa Tilstedeværelsen af et grnrnlejencle 

og fonnuernle J:loudearistoluati i nært Forhold til og ri111eligvis nedstau1111ende fra cle formuende Fa

milier i Stenalderen. I de Egne, hvm Rclseme opførtes, har der hersket støne Ligelig·Jwc1 i de so

l'iale Fmhold, og denne Lighed strækker sig i Bramlplctstide11 over hele Øens Befolkning. Ved 

Brandplelterncs Opbør synes rler igjen at indl.1Te<le en social Ulighed imellem de wl!iavl;rnle E'amilier, 

der be11yttede nbrænclt Degrnvelsc, og Menigrnand, der vedhlt>v mul Ligbræmlingen, hvilkl:n Forskjel det·

cf'ler kau spores endnu langl necl i Mellcrnjemalderen. I den yngre Jernalder kan en Særstilling for 

visse Samfundslag ikke paavises i Gravfumlcne, mm del er ikke mirneligl, al Forskjellen imellmn 

Gr~wknllcr og fla<ll: Stenlægninger en Gang· vil kunne finde sin Forklaring i saadanne Fmhold. 

Forvwrigt vise Gravfundene, at Øens l\lfencl saavel i Brnncealderen som i Jernalderell hav<~ 

va~rct et kraftigt og stridbart Folk, slolt>11c1e paa sig selv og sine Vaaben. De have være! lil

højelige lil at g·aa Modstanderne nær paa Livet med Svænl og Spyd rnlcn al fægte i Afstand med 

Pileskud og uden at brnge anden Dækning for Legemet end Skjoldet paa r1cres Ann. Fra Bra!l(l

pletsticlen af vise Sporer og senere Bidsler, at de ogsaa have kæmpet til Hest. Hvorvidt de ligcledl's 

have kæmpet til Søs som Vikinger, kan ikke ses af Fundene, men det er højst siindsynligt, at de 

have gjmt det, og mwnlig at cle paa deres Ruslanclsfarter i det ~de og lOde Aarhunclrccle hnve clel

tagd i Svenskernes Tog til Landene vecl Østersøens østlige Kyster. Da der saa yclerst sjælden findes 

Smykker i Mændenes Grave, maa man snarest antage, at de ikke ha>e haaret saadarme; i alt Fald 

have <le ikke anset det som sømmeligt at tage r1cm med sig i Graven paa Reisen til Kæmperne i Vallml. 

Kvi n cl er n e have, saa langt Ed'aringen rækker, indtaget en meget anselig Slilling i Sa1n

func1ct. I Broncealderen hædres de merl en Grn >høj lige saa fuldl som l\lænclene, og hverken i 

B1·onc:calcleren eller i Jernalderen spares der paa Smykker til at følge dem efter D0r1cn. De mange 

Køg·lcr, der findes i Bnmdpletlcme, vise derhos, at Varelægten over Familiens indsamlede Forraad 

og dermed ogsaa Styrelsen af Husholdningen i rlet Hele har været dem betroet. Og naar der i deres 

Grave i Broncealderen saa hyppigt findes en Dnlk og i Jernalderen en Kniv, tmde dette være et Tegn 

paa, at man har anset det som selvfølgeligt, at de værgede rleres Person og deres Ære, hvis i-logen 

sknl<le tillade sig at fornærme dem. 
Troen paa et Liv efter Døden har været levende allerede i Stenalderens Tid, cla man 

opførte de store Stenkamre til Hus for de Afdøde og ndstyrede dem haade med Hedskaber og med 

Smykker til den kommende Existens; og et saadanl Udstyr for det tilkonnnende Liv forsættes lige 

necl til l:krlensbtbets Ophør. Ved lkn historiske Tids Begyrnlelse er Hdigionen paa Bornholm <len 

c:arn11w Asalm som :1llPveg11<' i NonlPn, og d<>n gilar sikkerlig lnngl tilbage i Tiden; nwn 11vm lm1gl 
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man kan følge dem tilbage, vil maaske være vanskeligt nok at afgjøre. Af de Tegn og Mærker, som ere 

blevne ansete som Henvisninger til Valhals Guder, ere adskillige blevne fundne saavel i Broncealderens 

Helleristninger som paa Smykker og Redskaber fra Jernalderen. Livet efter Døden synes man til alle 

Tider at have forestillet sig som en Fortsættelse af det nærværende Liv. Mændene have forventet 

at faa Brug for deres Vaaben, endog for Sporer og Bidsler, saavelsom for Barberknive og Drikke

horn eller andre Drikkekar; og Kvinderne have ment at burde medtage baade Nøgler og Spinde

redskaber foruden de Smykker, hvormed de skulde være prydede ved festlige Sammenkomster i de 

evige Boliger. 

Ved de Undersøgelser, som ere foretagne paa Bornholm, ville de relative Tidsforhold 

imellem de forskjellige Perioder i Udviklingen og imellem de til forskjellige Tider benyttede Oldsager 

vel nu kunne antages at være saa nogenlunde oplyste. Men vil man overføre disse Tidsbestemmelser 

til Aarstal efter almindelig Tidsregning, støder man paa Vanskeligheder, som efter vore Kund

skabers nærværende Standpunkt næppe endnu ganske lade sig overvinde. 

Landets første Bebyggelse og de store Gravkamres Opførelse ligger i en saa fjern 

Fortid, at man vel ingensinde vil kunne naa hen til at beste1pme Aarhundredet eller endog Aar

tusindet, da disse Begivenheder ere foregaaede. Og lige saa lidt tør man vel haabe at kunne komme 

til nogen nærmere Angivelse af .Tiden for Broncealderens Begyndelse. 

Hvad angaar Jernalderens Begyndelse, da er det sandsynligt, at Jernet er bleven be

kjendt i Middelhavets nordlige Kystlande allerede tusinde Aar førend vor Tidsregnings Begyndelse; 

men hvor lang Tid der er hengaaet, inden Benyttelsen deraf har banet sig Vej til Norden, lader sig 

ikke bestemme ved direkte Iagttagelser. Kun saa meget vides, at det i Forbindelse med Paavirk

ninger fra den keltiske Kultur i Alpelandenc er kommet herop mange Menneskealdre, førend de første 

Produkter af romersk eller romersk- provinsiel Industri havde fundet Vej herhid. Efter mit S.kjøn 

omfatte de Brandpletsgrupper, der ligge forud for ethvert kjendeligt Spor af romersk Paavirkning, vel 

omtrent Halvdelen af samtlige Brandpletter paa Bornholm 1). Man tør altsaa antage, at Brand

pletternes Begyndelse og dermed Benyttelsen af Jernredskaber ligger omtrent lige saa langt forud for 

den første Fremtræden af Sager med romersk Præg, som Brandpletternes Slutning ligger senere end 

dette Tidspunkt. Et Spørgsmaal af megen Interesse bliver det derfor, ved hvilken Tid de første 

romerske Sager, navnlig Broncefibulaerne af Typerne B og C, have vist sig paa Bornholm. 

Vi vide, at Romerne et halvt Aarhundrede før Kristus erobrede Gallien, og at de omtrent 

ved Kristi Fødsels Tid havde fast Fod baade i Schweiz og Sydtyskland og langs ned ad Rhinen lige til 

Kolln. Romerne medbragte ikke de paagj ældende Fibulaer fra Italien men dannede dem i Landene 

nord for Alperne paa Grundlag af de Fibulaer af Tene-Typen, som de forefandt der. Hvis nu denne 

Udvikling, saaledes som det antages af Dr. Undset (Jernalderens Begyndelse i Nordeuropa S. 44), er 

foregaaet "omtrent ved vor Tidsregnings Begyndelse", altsaa strax efter Romernes Bosættelse nord 

for Alperne, saa kan der ikke være nogen Betænkelighed ved at antage, at de nye Fibulaer have 

naaet til Bornholm allerede i Løbet af det første Aarhundrede efter Kristus. Der havde nemlig 

allerede længe førend Romernes Fremtrængen hersket en levende Handelsforbindelse, som stadigen 

1 ) Brand~tterne af første Afdeling udgjøre vistnok •; 3 af det hele Antal. Men ofte findes de saaledes blandede 
med Brandpletter af anden Afdeling, at man ikke tør paastaa. at de virkelig ere tidligere nedlagte end disse. 
Der har været en temmelig lang Overgangstid, hvori de ældre og de nyere Former have været benyttede jævnsides. 
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havde Jm1gt Slllykker og :\I()(ler fra de krltiske Alpl'l:mcle nordeft.er, og det. er altsna rimeligt, at og

saa cle nye og smukkere Fibulaer, saa s11art de vare blevne moderne i hine! Lnmle, temmelig hurtigt 

vil11e følge cle s:mrnie HandPlsvcjc, som havde bragt Ti.·ne-Filmlaerne 11erhicl. Muligc11 er imidlertid 

Udviklingen :if (le rolllerskc Fihnlacr og deres Udbrecfolse i allllinrldig Benyttelse ikke foreganel saa 

tidligt, som nys anf'0rl.; men det turde dog i alt Fald meppe kunne hetvi vles, at de maa have nnaet 

op til Bornholm imlen Midten af det 2det Aarhundrede. 

Brnndpletternes Ophør vilde efter Analogien af Oldsagerne vel omtrent kunne sæl.tes 

som samtidigt med de ældste af de store sønderjyske ~Iosefuml; men vi vide endnu ikke nøje, til 

hvilken Tid vi skulle henføre disse. Den forhen be11yttede Tidsbestemmelse i Henhold Lil cle i }foserne 

fundne romerske Sølvmønter fra det 2det og Begyndelsen af det 3die Aarhunrlrede har vist sig illu

sorisk, efter at de romerske Denarer fra hin Tid ere befundne at have været i Omløb meget senere 

uden at blandes med Denan;r af yngre Prægning. Snarere vilde man kunne finde et Holdepunkt 

ved at se hen til de Begivenheder, sum rimeligvis }iave foranlediget Mosefundene, nemlig de ved 

Slavernes Frenrlrængen i NmdLyskland fremkaldte Udvandringer af de derboende gotiske Stammer. 

Ved de engelske Kyster synes Overflytningen af germaniske Folk allerede at være begyndt førend 

Midten af del 4c1e Aarlmnchede, om end Hovedmassen af Indvandringen, hvorved Landet endelig 

besattes og overvældedes, først er kommen ved Midten af det 5te Aarhundrede (jfr. en Notice af Fl. Hilde

brandt i det svenske Vitterhets Akaclemiens M{madsblad for 1882 Side 39--60 og 145-1M1). Naar 

der nu kan være en vis Sandsynlighed for, at Forsøgene paa Bosættelse i de danske Lande havde 

været samtidige med, at andre Skarer sejlede ned ad Elben og derfra styrede over til England, saa 

vilde de Angreb, som have foranlediget de første Mosefund, ogsaa med en vis Rimelighed kunne an

sættes til Midten eller Slutningen af det 4de Aarhundrede. Og var Brandpletternes Ophør samtidigt 

hermerl, blev det da ligeledes at ansætte til Aar 350 -400. De bornholmske Gravpladser give ikke 

selv nogen bestemt Oplysning om Tiden for Brandpletternes Ophør; men de tyde nærmest paa, at Af

standen mellem dette Tidspunkt og Mellemjernalderens Begyndelse ikke kan have va~ret synderlig lang, 

næppe engang et Par Menneskealdre 1). Naar nu Mellemjernalderen ifølge \Vorsaae i Nordens For

historie S. 136 og Montelius i Sveriges Histmia I. S. 224 antnges at begynde omtrent Aar 450, kommer 

man herefter ligeledes til at ansætte BrandpletternPs Ophør til den sidste Halvdel eller Slutningen af 

det 4de Aarhundrede, maaske snarest til Aarhunclredets Slutning. 

Brandpletterne ere efter disse forskjellige Hypotheser blevne fortsatte i mindst 200 og ikke 

over 300 Aar efter den første Optræden af de "romerske" Brnncefibulaer. Regner man nu, al Brand

pletterne have været benyttede i en lige saa lang Tid forinden Indførelsen af Broncefibulaerne, 

kommer man til nt ansætte deres Begyndelse og dermed ogsaa Jernalderen·s Begyndelse paa 

Bornholm til el Tidspunkt, som ikke kan ligge senere end omtrent fiO Aar før Kristi Føclsel, men 

maaske kan rykkes tilbage til 1i50 eller 200 Aar før Kristus. 

Dette er formentlig Alt, hvad tler for Tiden kan anføres til Oplysning om Jernalderens 

Begyndelse paa Bornholm. Det er kun løse Grundlag, hvorpaa clet er bygget, men fastere Holdepunkter 

kunne efter Videnskabens nærværende Stanclpunkt næppe tilvejebringes. 

1
) Af Kortet over clen sydlige Del af Kannikegaarrls Gravplacls i Tillreg VI B 14 vil det ses, at f+raven Nr. 3GG, 

hvo1·i der fandtes et Stykke af en Sølvfibula af utvivh:om l\ilellemjern:ddcl'sform (Fig. :30G). ligger i en paafaldende' 
~;erhed ikke hlot af de nærmeste Brnnrlpletter i IL men ogs:w af' den store og t:dbehigte Gruppe J. Antallet af 
nhnl'rnlte og ,andre" Grnve vecl Kannikegmtrd er derhos. selv om alle medregnes (11 + 119). ikkun ringe imocl 
Antallet af Branrlplettcr ( c. 1200). og cl isse høre cmlch alle li! den Periode, cla de rorner:o;ke Broncefihulaer alle
re<lc vare kjemlle og i rlel Mill<lcl.e enkelt1'is komne i Bmg. Ogsaa paa Slamrebjerg- 012· ved Grnclehy er Antallet 
<it' 11lirn)11cJtp og :rndre GraYC' ikk1111 rinµ·0 i Fo1·hol<l til Brnnclple11.er1ws Antal. 
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Mellemjernalderens Indtræden hænger sammen med de sydgermanske Stammers 

voxende Kultur og Selvstændighedsfølelse. Den staar tillige i Forbindelse med Romerrigets Synken, 

for saa vidt som dettes aandelige Overlegenhed derved gik tabt og Romerfolket som Følge deraf 

mistede sin hidtil havte sociale Myndighed til at bestemme Smagen og Moden ogsaa for de omboende 

Folk. Men man kan ikke datere dette Ophør af Romerrigets Indflydelse paa Smag og Mode hos 

dets Naboer netop fra Rigets politiske Undergang. Tværtimod er Germanernes selvstændige Ud

vikling af den nye Tids Stil begyndt meget tidligere. Hvor tidligt Begyndelsen er sket, vil det imid

lertid være vanskeligt at afgjøre. W orsaae og Montelius angive Midten af det 5te Aarhundrede som 

det Tidspunkt, da Mellemjernalderens Stil formenes allerede at være naaet op til Norden, og herimod 

lader der sig vel for Tiden næppe indvende noget Væsentligt. 

For Overgangen til den yngre Jernalder lader sig endnu vanskeligere angive nogen Tids

bestemmelse, tilmed da man vel næppe endnu er paa det Rene med, hvad der skal anses som det 

afgjørende Kjendetegn for denne Periode, enten de stme skaalformede Spænder (og da hvilken Form 

af disse) eller Optagelsen af den irske Dyreornamentik. W orsaae og Montelius ansætte Tiden for 

den yngre Jernalders Begyndelse til omtrent Aar 700. 

Og efter at saa den yngre Jernalder, Vikingetiden, havde varet i en Række af Menneske

aldre, kommer endelig omtrent ved Midten af det 11te Aarhundrede det Øjeblik, da det gamle Heden

skab ogsaa paa .Bornholm synker sammen. Igjennem mange Aarhundreder havde Asatroen styrket 

og væbnet Nordens Folk og baaret dem frem til en Kultur, som efter de Tiders Forhold ingenlunde 

var ringe, og som i flere af Europas Lande baade i Vest og i Øst havde givet nye og kraftige Im

pulser til de Folk, med hvilke Nordboerne vare komne i, Berøring i fredelig eller krigerisk Færd. 

Men Tidens Fylde kom, da den gamle Tro ikke længere kunde hævde sin Magt over Sjælene og til

fredsstille deres aandelige Trang. Baaren frem, ikke saa meget ved enkelte Missionærer som ved 

Ideernes jævne Udbredelse igjennem de omboende Folk, greb Kristendommen endelig ogsaa Beboerne 

af det lille Land i Havet, som vi her have beskæftiget os med, og afbrød derved den Udviklings

gang, som vi have fulgt igjennem saa mange Aarhundreder. Under Paavirkning af den nye Tro og 

under Ledelse af Kirkens Mænd forandredes Sæder og Skikke, Middelalderen tog sin Begyndelse, og 

Oldtiden var afsluttet for stedse. 
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Omtrentlig Angivelse .af den Tid, da enhver af Jernalderens Fibulaformer har 
været i Brug paa Bornholm. 

Ansættes Brandpletternes Begyndelse til Aar 100 før Kristus, de "romerske" Fibulaers Tilsynekomst 
til Aar 150 efter Kristus, Begyndelsen af Brandpletternes 3die Afdeling til Aar 325, Brandpletternes Slutning 
til Aar 400, Mellemjernalderens Begyndelse til Aar 450, den yngre Jernalders Begyndelse til Aar 700 og 
Hedenskabets Ophør til Aar 1050, ville de forskjellige Former af Jernalderens Fibulaer have været i Brug paa 
Bornholm omtrent i nedenangivne Tidsrum: 

Type A. Med tilbagebøjet Spids (Tene-Fibulaer). Fig. 111-25. S. 80 .. Aar 100 f.Kr. til Aar 250 eft. Kr. 

B. Baandformede Fib. } k . . Il F"b F" 126 40 S 83 A 1~0 37-. romers -provrnsie e 'i. . 'ig. - · . . . . . . . ar u - D. 
C. Med tyk BøJle 
D. Med korsformet Bøjle. Fig. 141. S. 85 ...... . omkring 
E. Hvælvede Fib. Fig. 142. S. 85 . . . ....... . 
F. 1. Med krum Bøjle og lige Spids. Fig. 143. S. 85 . 
F. 2. Do. med tilbagebøjet Spids .. Fig. 145. S. 85 ... 
F. 3. Do. med Tap bagud. Fig. 321. S. 161 . . . . . . 
G. Med bred Spids. Fig. 146 og 275. S. 85 og 125 . 
H. Med langt fremskydende Naaleholder. Fig. 147 og 276-81. S. 85 og 126 . 
I. Ældre ligearmede Fib. Fig. 149. S. 85 .................... . 
K. Skiveformede Fib. Fig. 150 og 282. S. 85 og 127 ......... omkring 
L. Ring- eller hjulformet Fib. Fig. 303. S. 143 . . . . . . . . . . henimod 
M. 1. Brede bøjleformede Fib. uden Knap. Fig. 322-26. S. 162. 
M. 2. Do. med Knap. Fig. 327. S. 162 .... 
N. Næbformede Fib. Fig. 328-31. S. 163 .. 
0. Fugleformede Fib. Fig. 332-33. S. 163 .. 
P. Knapformede Fib. Fig. 334-36. s: 164 . 
Q. Pladeformede Fib. Fig. 337-39. S. 164 . 
R. 1. Drageprydede Fib. Fig. 340. S. 165 . . 
R. 2. Smaa ovale Fib. Fig. 341-44. S. 165 
R. 3. Store ovale Fib. Fig. 366-68. S. 180. 
S. Nyere ligearmede Fib. Fig. 369-72. S. 182. 
T. Trefligede Fib. Fig. 373-74. S. 182 ..... 

henimod 

325. 
325-400. 
350-400. 
375-450. 
400-550. 
300-450. 
350-450. 
375-550. 
400. 
450. 
450-550. 
500-600. 
450-600. 
550-600. 
500-700. 
500-650. 
600. 
600-700. 
700-1050. 
700-1050. 
700-1050. 
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LES ANTIQUITES DE L'ILE DE BORNHOLM. 

L·ile de Bornholm est situee dans la mer Baltique' a 38 Kilometres de la pointe S. E. 

de la province suedoise de Scanie. Sa distance a !'ile danoise de Selande est de I 50 Km.' a la 

c6te d' Allemagne, de 95 Km., et au point le plus rapproche de la Russie, de 380 Km. Elle a 

une superficie d'environ 600 Km. carres, et se compose pour les deux tiers, situes vers le N. E., de· 

granite parfois totalement nu, mais le plus souvent recouvert d'une couche de terre de quelque 

epaisseur. Au S. du terrain de granite se trouve une zone de gres qui est suivie de formations 

de pierres calcaires et de schistes. La pointe meridionale est couverte de sables mouvants. Au 

milieu de l'ile s' etend, du N. 0. a l'E. S. E., une serie de landes inhabitees, dont les ramifications 

s'etendent vers le S. ·O. (>Blemme Lyng•) et vers le S. E. (•Smaalyngc); le long de la c6te N. E 

s' elevent, en plusieurs endroits, des rochers deserts et nus; le reste du pays est fertile et bien 

peuple. De nombreux bosquets se detachant sur un fond de sombres collines couvertes de bruyeres, 

les rochers sauvages qui bordent les c6tes septentrionale et orientale, la vaste mer bleue qui s'etend 

de tous c6tes, font de Bornholm un pays remarquablement beau, qui merite d'etre visite ne fllt-ce 

que pour les charmes de sa pittoresque nature. 

La population de !'ile etait en 1880 de 35364 habitans, dont 6500 dans la ville de Rønne 

et au tant dans six petites villes: Hasle, Sandvig, Allinge, Svaneke, Nexø et Aakirkeby; le res te etait 

reparti dans seize paroisses rural es: Knudsker, Nylars, Vestermarie, Nyker, Klemensker, Rutsker, 

Olsker, Rø, 6sterlars, Gudhjem, 6stermarie, Ibsker, Bodilsker, Povlsker, Pedersker et Aaker (la 

terminaison •-ker• signifie Kirke ::i: eglise ou paroisse; ainsi Klemensker veut dire paroisse de 

St. Clement, Povlsker paroisse de St. Paul etc). La plus grande partie de la terre arable est divisee 

en lots de 30 a 60 hectares. Chacune de ces proprietes a son nom special, par exemple: Kannikegaard 

(propriete des chanoines), Bækkegaard (propriete au ruisseau) etc. Sur la carte ci-jointe, les 

proprietes se trouvent aussi designees par un numero avec les lettres S. ou V.; S. veut dire •Selvejer

gaard« (propriete libre) et V. signifie » Vornedegaard« (propriete non libre); il y a longtemps cependant 

que toute difference entre ces proprietes est entierement disparue, et toutes les terres maintenant 

sont des proprietes libres, mais les vieilles denominations restent encore en usage. 
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214 L'ile de Bornholm. 

Deja depuis longtemps !'attention s'est portee sur les antiquites de Bornholm. Mes 

recherches ont commence en 1867, pendant que j'etais prefet de cette ile, et apres que j'ai ete 

appele a la prefecture de Sorø, en Selande, elles ont ete continuees par M. Jørgensen, ma!tre 

d'ecole a Ibsker, observateur tres exact et tres assidu, et plusieurs fois j'ai fait moi-meme le 

voyage de Bornholm pour etudier les trouvailles qui y avaient ete faites. J'ai public les resultats de 

ces etudes dans qua tre memoires successifs inseres dans les • Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og 

Historie« pour 1870, 1872, 1878 et 1885, et dont les trois premiers ont ete resumes en langue 

frarn:;aise dans les •Memoires de la Societe Royale des antiquaires du Nord' pour 1872 et 1878-79. 

Je me suis propose maintenant d'entreprendre une recapitulation de toutes les recherches qui ont ete faites. 

Les observations qui suivent sont basees d'abord sur les protocoles du Musee Royal 

d'archeologie, a Copenhague, puis sur les descriptions archeologiques de toutes les paroisses 

de Bornholm' rcdigees de l 868 a l 884' par les soins de la Direction pour la conservation des 

monuments de l'antiquite, et enfin sur les recherches personnelles faites par rnoi-mcme ou par 

Mr. Jørgensen. Depuis 1867, nous avons fouille environ 400 sepultures des ages de la pierre et 

du bronze' plus de 2 500 )) dep6ts cineraires « du premier åge du fer' c. 300 au tres sepultures de 

la meme periode, c. 200 du moyen age du fer et autant du recent age du fer. Toutes les antiquites 

provenant de ces fouilles sont deposees au Musee archeologiq ue de Copenhague. 

A. L' ÅGE DE LA PIERRE. 

On ne sait quel peuple a le premier visite ou habite !'ile de Bornholm. Les •Kjøkken

møddings« et les .dep6ts c6tiers« qui out ete decouverts dans les autres provinces danoises n'ont 

pas jusqu'ici etc trouves a Bornholm,. non plus que les ustensiles en silex Oll en os qui appartiennent 

au premier age 'de la pierre. lis se trouveront peut·etre plus tard; jusqu'ici aucune recherche n'a 

cte faite pour les decouvrir. Du dernier age de la pierre' de la periode Oll les objets de silex poli 

etaient d'un usage general, il existe beaucoup de restes, tant en fait de sepultures que de trou

vailles isolees. 

Chambres fimeraires (Dolmens). La plus grande chambre funeraire se trouve pres de 

Tornegaard, paroisse de Nylars; la ca vi te interieure a une longueur de 5 m 6, une largeur de l m 6 et une 

hauteur de l m 4; elle est recouverte de qua tre enormes pierres. Une autre grande chambre se trouve a 

Jættedalen, paroisse d' Aaker. Il en existe encore de pareilles, plus ou moins conservees dans six 

autres endroits, et on connait les emplacements de plusieurs au tres qui maintenant sont totalement 

detruites. Les chambres funeraires sont ordinairement rectangulaires, raremeut oval es; I' orientation 

n' en est pas constante, tant6t du Nord au Sud, tant6t de l'Ouest a l'Est. Elles sont toutes con

struites en grosses pierres de granite dressees de champ et couvertes de grands blocs de la meme 

matiere. La hauteur est de in1 3 a r m 6; les pierres des murs sont posces tout pres l'une de l'autre, 

mais au milieu ou vers I' extremite de I' un des longs c6tes, on a laisse une ouverture large de om 6 a 
om 7, qui communique avec l'exterieur par un couloir de la meme largeur, mais tres bas et couvert 

de <lalles de gran i te. Dans deux cham bres, cette ouverture etait m unie d' un seuil en pierre et de 

deux pierres longues et minces posees lateralement comme les montants d'une porte. Il parait que 

toutes les chambres out ete entourecs de terre j usqu' a la haute ur des pierres qui les recouvraient, 

mais que cclles-ci ordinairement n' ont pas Ctc ainsi protegees; quelquefois pourtant elles sont aussi 
... 
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cachees sous la terre du tumulus. Les objets trouves dans les chambres funeraires sont surtout des 

copeaux de silex et des perles d'ambre jaune, tantot discoides, tantot en forme de hachettes 

(voy. fig. r 2). Ou a en outre recueilli deux haches, un poignard et sept pointes de fleches, le 

tout en silex, puis cinq pendeloques de schiste noir en forme de haches allongees (voy. fig. 11) et 

quelques vases d'argile. Les chambres renferment souvent des ossements humains non brilles et, 

dans une, on en a meme dccouvert une quantite, tant de personnes adultes que d' enfants. On a 

trouve trois fois des ossements d'animaux (deux fois de cochon, une fois probablement d'un boeuf). 

Deux chambres contenaient de petites quantites d'ossements brilles. 

Cercueils en pierre. On trouve tres souvent a Bornholm de grands cercueils en pierre d'une 

longueur de I m 8 a 3 m 6 et d' une hauteur de 60 a 90 cm. Ceux qui reposent au fond des grands 

tumuli appartiennent probablement tous a !'age du bronze, tandis que ceux qui sont enfouis sous 

le terrain plat proviennent surtout de l'age du fer; quant aux cercueils qui ont ete decouverts sous 

des tumuli deprimes, quelques-uns semblent appartenir a J'age du bronze Oll a !'age du fer, mais il y 

en a plusieurs qui, d'apres les objets trouves, doivent etre rapportes a l'age de la pierre. Parmi ceux 

qui gisent sous le terrain plat, il y en a aussi quelques-uns qui ont contenu des objets de !'age de 

la pierre. Sous les sables mouvants, au sud de la bourgade de Snogebæk, paroisse de Povlsker, on 

a decouvert six cercueils sous terrain plat, tout pres l'un de l'autre. Les cercueils de cette categorie 

ont donne 2 haches, 8 ciseaux a tranchant courbe, I poignard, 2 pointes de lances, I pointe de fieche et 

4 copeaux, le tout en silex, puis 3 haches-marteaux en diorite ou en porphyre et 2 pendeloques 

en schiste; des perles en ambre n'ont jamais jusqu'ici ete trouvees dans les cercueils. -

Autres tombeaux de l'age de la pierre. Assez souvent des instruments de silex ont ete 

trouves dans la terre a une profondeur telle' qu'il est a supposer qu'ils ont ete enfouis a dessein; 

et, comme semble aussi l'indiquer la circonstance qu'on a une fois recueilli aupres d'eux les restes 

d'un squelette humain, ces objets ont sans doute du accompagner un cadavre, dont les restes ont 

ete decomposes dans le cours des siecles. 

Objets de pierre tronves hors des sepultures. Il existe encore a Bornholm un grand nombre 

de monuments en pierre, surtout les remarquables menhirs, pierres longues dressees (Bautastene) 

et les roches figurees (Helleristninger); mais, comme nous le ferons voir plus loin (pag. 223), ces 

monuments proviennent de !'age du bronze et du premier age du fer. Comme restes de !'age de la 

pierre hors des tombeaux, on ne peut guere citer que les nombreux instruments en silex qui ont ete 

trouves epars <;;a et fa a la surface du sol. La quantite en est assez considerable (plusieurs 

centaines), quoique bien moindre que celle des instruments recueillis sur une surface egale dans 

d'autres provinces danoises. Ces instruments sont les memes que ceux qui se trouvent ailleurs en 

Scandinavie; les plus nombreux sont les haches (fig. l), les ciseaux a tranchant rectiligne ou recourbe 

(fig. 2-3), les poignards (fig. 4), les pointes de lances ou de fleches (fig. 5-7), tous en silex, et les 

haches-marteaux en diorite (fig. 8). On trouve aussi a~sez souvent de grandes <lalles de granite ou 

de gres, dont la surface est concave avec traces d'une forte usure; ce sont probablement des pierres 

a polir les instruments en silex. 

La population. . Les tombeaux et notamment les grandes chambres funeraires demontrent 

que, dans !'age de la pierre, !'ile de Bornholm etait deja habitee sur la cote occidentale depuis la 

ville de Hasle jusqu'au Sud, ainsi que sur toute la cote meridionale et, a l'Est, jusqu'a la hauteur de 

la bourgade de Gudhjem. Les objets dissemines <;;a et la sur toute la surface de !'ile montrent en 

outre qu'elle a ete parcourue dans toute son etendue par des chasseurs errants. On ne sait quelles 

etaient les demeures de cette population primitive; mais apres que Mr. F. de Sehested a prouve 

par des experiences pratiques (Archæologiske U~ersøgelser 1878-81. Copenhague 1885) qu'avec 
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des instruments en sil ex poli on peut construire de tres bonnes maisons en bois, il n' est pas 

douteux que, dans !'age de la pierre, on n'ait ernploye les nornbreuses haches en silex poli a la 

construction de demeures ou d'abris en bois. Les grandes chambres funeraires avec murs, plafond, 

porte' seuil et rneme montants de porte' montrent aussi clairement que la population n' etait pas 

depourvue de notions meme assez precises sur la construction des maisons. - Il est a presumer que 

les moyens d' existence de la population ont surtout ete tires de la chasse et de la peche, majs il 

est aussi probable que les avantages de l'entretien d'animaux domestiques ont ete connus et exploites. 

Dans d'autres parties de la Scandinavie, on a trouve des ossements d'animaux domestiques dans 

de grand es charn bres funeraires, et mcme a Bornholm il parait que de te li es trouvailles ont etc 

faites trois fois. 

Cremation des cadavres. Il n'est pas douteux que, dans !'age de la p1erre, l'inhumation 

des cadavres sans cremation n'ait ete le procl;de ordinaire. Des ossements non brfiles ont ete trouves 

bien souvent dans les chambres funeraires ainsi que dans les cercueils en pierre. L' etendue meme 

des chambres et des cercueils indique d'ailleurs suffisarnment qu'ils ont ete construits pour recevoir 

des restes plus volumineux que quelques poignees de cendres. Pourtant il n'est pas tout a fait rare 

que des ossements calcincs aient ete recueillis tantot dans des chambres ou des cercueils, tantot 

autre part en compagnie d'instruments de pierre. Les trouvailles de le premiere catcgorie (deux , 
chambres et un cercueil) peuvent cependant, d'apres les observations locales, s'expliquer toutes ainsi, 

que ces ossements ont etc introduits par la porte des chambres, ou par un trou dans le couvercle 

du cercueil longtemps apres la construction des tombeaux. Quant aux ossements calcines trouves 

avec des instruments en picrre, il faut remarquer qu' on a sans doute continue a se servir de ces 

derniers longtemps apres l'introduction des instruments en bronze. On a plusieurs fois trouve des 

objets en bronze et des objets en silex reunis dans le meme tombeau' preuve evidente que des 

objets en silex ont ete deposcs dans un temps ot1 deja les objets en bronze etaient connus et usites. 

Il est ainsi tres possible que toutes les trouvailles d'instruments en pierre avec des ossernents brf1les 

soient posterieures au commencement' de !'age du bronze. 

B. L' ÅGE DU BRONZE. 

Les grands tumuli. 

Il y a deux classes de tumuli a , Bornholm. La premiere comprend les grands tertres 

qu1 sont si communs dans tous les p
0

ays scandinaves; la hauteur en est considerable, la forme 

conique ou presque hemispherique. On en a mesure qui avaient une hauteur de 6m 3 et un diametre 

de 30 a 37m et il est rare que ces dimensions descendent au-dessous de 2m 5 et de rom. Les 

tumuli de la seconde classe sont caractcrises par leur faible hauteur, qui excede rarement le 

huitieme ou le dixieme du diametre et, quelquefois, devient presque imperceptible. Ces tumuli bas 

(»murgers• ou •røser«) seront mentionnes plus loin. Les tumuli de la premiere classe J: le~ grands 

et hauts tumuli, ont"ete tres nombreux a Bornholm. Les descriptions archeologiques des paroisses 

(voy. pag. 214) en mentionnent 639, dont 200 encore entiers, 140 endommages et 299 qui dcja etaient 

demolis. Dans ce nombre, sont compris quelques tertres renfermant des chambres funeraires de !'age 

de la pierre et probablement aussi quelques »murgers•; mais comme beaucoup de tumuli, sans aucun 
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doute, ont ete demolis dans les temps passes sans qu'on en ait garde le souvenir, il est probable 

que le nombre en a ete a l'origine non seulement egal, mais encore bien superieur au chiffre ci-dessus 

indique. Souvent les tumuli ont ete construits en groupes de 4, 6, 7 et meme de 9 Oll I2, tout pres 

l'un de l'autre. 

Les tumuli sopt repandus dans toutes les paroisses de l'ile, mais quand on en cherche les 

emplacements sur la carte' il devient evident que presque tons ont ete construits dans les regions 

plates et fertiles. Dans les grandes parties steril es, ils sont rares et ceux qu' on y ren con tre ont 

ordinairement une construction particuliere, et contiennent une quantite extraordinaire de pierres. 

La plupart des tumuli sont construits en terre; seulement on trouve d' ordinaire au 

centre un tas de pierres recouvrant la sepulture. Quelquefois pourtant les pierres entrent pour une 

plus grande part dans la construction, et il y a meme des tumuli dont la masse entiere consiste en 

pierres. On pourrait croire que ces tumuli ne sont qu'une modification accidentelle des tumuli ordi

naires, .et, dans beaucoup de cas, cette explication peut aussi suffire; mais comme les tumuli en 

terre ne se trouvent que tres rarement en compagnie de •murgers•, tandis que les tumuli en pierres 

se montrent au contraire souvent entoures de groupes de murgers, cela semble indiquer qu'il y a 

quelque connexion speciale entre ces deux sortes de monuments. Les antiquites recueillies dans les 

tumuli en pierres paraissent etre identiques a celles qui se trouvent dans les tumuli en terre. 

La sepulture centrale d'un tumulus consiste ordinairement en un grand cercueil rectangulaire 

construit en !arges <lalles de granite ou de gres, qui est place au fond du tertre et a interieurement 

une longueur de 2 a 3m sur 70--90 cm. de largeur et 60-90 cm. de hauteur. L'orientation n'en est 

pas constante. La <lalle qui ferme un des bouts du cercueil est parfois mobile, et, en dedans de cette 

porte, on a trouve une pierre longue et basse plan~e en travers de 1' ouverture comme un seuil, 

ainsi que deux pierres plates et minces posees aux c6tes de !'ouverture comme des montants de porte. 

Souvent on trouve deux et parfois meme trois cercueils places parallelement au fond d'un tumulus. 

Tandis que ces grands cercueils contiennent des ossements non brules, les ossements 

brules sont deposes au fond des tumuli dans des cistes carrees en <lalles minces dont la longueur et 

la largeur excedent rarement 60 cm. et la hauteur, 30 cm. 

Une fois j'ai trouve sous un tumulus une cavite circulaire, large de 3 m 8, profonde de 

50 cm., remplie de pierres sous lesquelles gisaient des ossements non calcines accompagnes d'anti

quites de prix. Assez souvent il n'y a aucune construction speciale au fond du tumulus, mais seule

ment un large amas de pierres recouvrant des antiquites et des ossements non calcines. 

Outre ces sepultures centrales placees au fond des tumuli, on rencontre tres souvent des 

sepultures secondaires a une petite profondeur dans les flanes des tertres. Ordinairement ce sont 

des ossements calcines qm s'y trouvent, et, dans la plujJart des cas, ils sont enfermes dans de 

grossiers vases d'argile. 

Souvent on n'a pas assez de renseignements pour savoir si une trouvaille a ete faite dans 

un tombeau central ou dans une sepulture secondaire. Pourtant, dans plusieurs cas, ces points ont 

ete suffisamment eclaircis. 

De 16 tombeaux centraux a ossements non calcines, 9 contenaient des armes, surtout de 

longues epees en bronze; 4, des parures de femmes, notam ment un bracelet en or, des bracelets en 

bronze ainsi que des fibules, un collier' des epingles' des boutons doubles etc., tous en bronze' et 

dans les trois autres il y avait un bracelet en or, un poignard et quelques couteaux en bronze. Les 

sepultures centrales a ossements calcines sont plus pauvres; aucune n' a contenu d' epee; 1' une d' elles 

renfermait de grandes fibules et d'autres parures en bronze, et deux autres, des poignards, des 

couteaux et une pincette en bronze. Dans aucun tombeau central d'un grand tumulus on n'a trouve 
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du fer, ma1s une fois (dans un grand cercueil) des antiquites en pierre seules, et quatre fois (egalement 

dans de grands cercueils) des objets en pierre et en bronze entremeles. 

Hors des tombeaux ccntraux, seulement trois tumuli (tous a grand cercueil), ont contenu 

des squelettes non incineres, accompagnes presque tous d'antiquites assez precieuses en bronze ou en or. 

Par contre, les sepultures secondaires a ossements calcincs ont generalement ete tres pauvres, le plus 

souvent sans aucun objet en metal, quelquefois contenant un petit anneau, un couteau, une epingle 

ou d' autres bagatelles en bronze; une fois il s'y est tronve un couteau en fer. 

Les murgers. 

Comme il a ete dit plus haut, on trouve a Bornholm, outre les grands tumuli, une grande 

quantite de rnamelons deprirnes. Quelques-uns ont deja ete construits dans !'age de la p1erre pour 

couvrir les cercueils renfermant des antiquites en pierre. D'autres proviennent du moyen ou du 

recent age du fer. Mais la grande majoritc appartient a !'age du bronze Oll au commencement du 

premier age du fer, et les mamelons de cette categorie ont une physionomie particuliere qui les a fait 

ranger dans une classe speciale sous un norn special. En Danois, on les appelle »Røser« ::>: amas 

arrondis de pierres; en Franc;ais, Mr. E. Beauvois a choisi le nom de •murgers•, terme bourguignon, 

qui aussi signifie des amas de pierres. 

La forme la plus caracteristique des murgers est celle d'un amas circulaire d'une petite 

hauteur, fait de pierres qui sont ajustees de maniere a former un segment spherique regnlier deprime. 

Ordinairement les pierres n'ont d'autre couverture qu'un peu de mousse ou de gazon, mais tres 

souvent pourtant elles sont recouvertes d'une couche de terre plus ou moins epaisse. 

Les murgers sont generalement petits et n'ont, pour la plupart, que 3-4m de diametre; 

quelques-uns cependant sont beaucoup J?lus grands et on en rencontre meme avec un diametre de 

15 a 2om. Le ur haute ur. n' est ordinairement que de 1 /s ou 1 /10 du diametre, et elle peut s'abaisser 

jusqu'a etre a peine perceptible. Mais on en trouve aussi dont la hauteur atteint presque le 1/4 du 

diametre, et qui semblent former une transition entre les murgers ordinaires et les grands tumuli en 

pierres. lis sont presque toujours circulaires, rarement ovales; une seule fois j'ai trouve un murger de 

forme carree. 

La base des murgers est souvent bordee d'un rang de grosses pierres, mais d'ailleurs 

les pierres de la surface ne sont pas disposees en lignes regulieres. Dans l'interieur du mamelon, 

les pierres sont en general jetees sans aucun ordre apparent. 

Les murgers ·se montrent tantot isoles, tantot en groupes plus ou moms nombreux. C' est 

parmi les premiers qu'on trouve les plus grands Ceux qui sont reunis en groupes sont presque tous 

petits, mais quelquefois assembles autour d'un seul murger tres grand ou d'un tumulus en pierres. 

Il y a des groupes qui renferment 50-100 murgers sur une surface tres restreinte; en d'autres 

endroits, ils occupent un espace considcrable, et il peut alors y en avoir plusieurs centaines disperses 

isolcment ou en petits groupes sur une centaine d'hectares; sur la lande d~ Blernme Lyng, il y en 

a eu 600 a 800. Plus de deux mille murgers existent encore a Bornholm, et, dans les derniers 

20 ans, on en a dem ol i plus d'un rnillier, sans parler de ceux qui ont ete dctrnits auparavant. 

Quelques plans de groupes de murgers sont representes fig. 394, 395 et 397. 

Tandis que les grands tumuli sont places principalement dans les contrees fertiles, les 

rnurgers se trouvent de preference dans les regions plus steriles. Surtout les bords des grandes 

' 

• 



Murgers. 219 

landes en sont abondamment pourvus. Il est tres rare qu' on rencontre de grands tumuli et des 

murgers a proximite les uns des autres. Il faut toutefois en excepter les tumuli en pierres, qui 

justement paraissent aimer le voisinage des murgers. 

Sepultures dans les murgers. Les ossements enfouis dans les murgers sont presque toujours 

brilles. Tantot ils sont enfermes dans des cistes en pierre, tantot dans des urnes d'argile, ou bien 

encore il sont simplement deposes au fond des murgers. Les cistes ne sont pas tres frequentes et 

appartiennent pour la plupart aux grands murgers isoles. On trouve plus souvent des urnes funeraires, 

vases grossiers d'argile remplis d' ossements brilles, tantot blancs et nettoyes, tantot meles des restes noirs 

et charbonneux du bucher funeraire. La grande pluralite des murgers ne contient cependant ni ciste 

ni urne, mais les ossements brilles sont dissemines sur le fond du murger, quelquefois en morceaux 

blancs et nettoyes, plus souvent disperses dans une couche de poussiere noire renfermant des morceaux 

de charbon' des eclats de pierres noircies et' presque toujours aussi' des tessons epars d'un vase 

grossier de la meme sorte que ceux qui ailleurs sont employes comme urnes funeraires. La couche 

noirf' est quelquefois repandue sur tout le fond du murger, plus souvent elle ne s' etend que sur un 

espace restreint; parfois enfin, elle est reunie dans un trou hemispherique creuse au fond du murger, 

et alors la poussiere noire melee d'ossements et de tessons ne differe aucunement des »depots cine

raires• appartenani a !'age du fer. De temps a autre, mais tres rarement, on a rencontre dans les 

murgers de longs et etroits cercueils formes de <lalles; ils ne renfermaient pas d' ossements, ma1s 

d'apres leur forme ils ont du contenii: des cadavres non incineres. Deux fois on a trouve des sque

lettes sans cercueil, et l'un d'eux etait accompagne de deux bracelets de bronze en spirale. 

La plupart des murgers ne recouvrent qu'une seule sepulture. Quelquefois cependant, 

comme dans les grands tumuli, il s'y trouve deux sepultures centrales. Tres souvent, on rencontre 

dans les flanes ou sous le sommet des murgers des sepultures secondaires: cistes, urnes ou depots 

cineraires, ces derniers appartenant a !'age du fer. Voyez fig. 13: deux murgers pres de Sorte

gaard, paroisse d'Ibsker. 

Antiquites provenant des murgers. Les antiquites qui ont ete trouvees dans les murgers 

sont pauvres; mais, dans leur pauvrete, elles montrent pourtant que les differentes formes de sepultures 

sont accompagnees d'antiquites differentes. 

Dans 4 cistes, on a trouve: r couteau, 3 boutons doubles, 2 bagues et 2 pincettes, le 

tout en bronze, et dans deux au tres, des objets en sil ex; rna1s aucune ciste ne renfermait 

d' objet en fer. 

30 urnes cineraires contenaient: r fibule comme celle de la fig. 29, I aiguille a coudre, 

6 epingles (fig. 40-42), I collier, I bracelet en spirale, I bracelet simple, 19 bagues, une paire de 

boucles d' oreilles et quelques al enes, le tout en bronze, r anneau en os, I anneau en pierre, puis une 

fibule et un anneau en fer, une perle en verre et un tout petit vase en argile. 

Aupres d'ossernents calcines enfouis tels quels et sans poussiere noire, on a recueilli dans 

3 murgers : 1 bouton double et une paire de bracelets en bronze ainsi que I couteau en fer. 

Dans 12 couches de poussiere noire ont ete ramasses: I couteau, I morceau d'un collier, 

bracelet en spirale, 3 bracelets sirnples et 3 epingles, tous en bronze, puis 4 epingles et I agrafe 

de baud rier en fer, I perle en verre, 1 hache en sil ex, I collier de petites coquilles et un petit 

vase d' argile. 

Dans 10 depots cineraires places comme sepultures centrales au milieu de murgers, 

il n'y avait qu'une seule epingle en bronze, mais 5 epingles, 3 anneaux et 7 agrafes de bau· 

drier en fer. 
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Il en resulte assez clairement que, tandis que le fer ne se montre pas du tout dans les 

cistes et rarement dans les urnes, il est assez commun dans les couches de poussiere noire, et 

devient dans les depots cineraires le metal tout a fait predominant. 

Les objets qui se trouvent dans les murgers sont tres souvent brises et detruits depuis 

l'antiquite, et ce fait singulier se prononce de plus en plus fortement a mesure que l'on s'approche 

de !'age du fer. 

Autres sepultures de l'åge du bronze. 

Sepultztres navzformes. Parfois, mais assez rarement, on trouve aupres de groupes de 

murgers de longs pavages pointus aux deux extremites et legerement bombes. Les bords en sont 

marques par des pierres plus grosses, dont en general deux Oll trois de chaque cote et vis-a-vis 

l'une de l'autre, ont ete dressees la pointe en haut. Voy. fig. 14 et 15. 

De ces monuments (•Skibssætninger« ou »pavages naviformes«) il existe encore 24, dont 

9 pres de la colline d'Enesbjerg, paroisse de Vestermarie, sur le versant S. 0. des grandes landes 

centrales, et 8 a Ege by, dans la paroisse d' Aaker. On connait en outre I' emplacement de plusieurs 

autres qui maintenant sont detruits. Ceux qui restent ont une longueur de 7 m 5 a 3 I m' la largeur 

variant entre 1 /7 et 1 /4 de la longueur. Vers le milieu de ces monuments, on a trouve sous le pavage 

une couche etendue de poussiere noire melee d' ossements calcines et de tessons de poterie grossiere, 

tout comme dans beaucoup de murgers. Aucun objet en metal n'y ayant ete decouvert jusqu'a 

present, on ne peut pas determiner avec certitude la place archeologique de ces sepultures, mais 

tout porte a croire q u' elles ne sont q u' une modification des murgers, notamment de ceux a couche 

de poussiere n01re. 

Amas allonges de pierres. Dans plusieurs endroits, surtout dans le voisinage des murgers, 

Oll rencontre des amas de pierres d'une longueur d.e 30 a 6om, la largeur n'etant que de 2 a 3m. Dans 

ces amas on a trouve des urnes cineraires·, et il parait assez probable qu'ils ont servi de sepulture 

commune pour ceux qui n'ont pas eu les moyens d'eriger des murgers speciaux. 

Pavages et enceintes de pierres. De meme, on trouve assez souvent dans le voisinage des 

murgers des pavages et des enceintes de pierres, tantot rands, tantot de forme ovale ou carree. 

Quelques-uns sont tres grands et ont jusqu'a 4om de diametre; d'autres, par contre, n'en mesurent que 

2 ou 3. Au centre de plusieurs, sont dresses des menhirs (»Bautastene«; voy. plus bas), mais plus 

grand encore est le nombre de ceux qui n'en sont pas pourvus. On n'y a pas jusqu'ici trouve 

d'antiquites et ne sait pas au juste quelle en a ete la destination. Si ce sont des sepultures, il 

parait probable qu'il faut les ranger a cote des murgers' dans le voisinage desquels ils se trouvent 

ordinairement. Quant aux enceintes de pierres dressees de charnp, nous y reviendrons plus loin. 

Cadres souterrains en pierres. Dans un seul endroit pres de Loftsgaard, paroisse de 

Pedersker, on a rencontre un petit groupe de tombeaux marques sur la surface du terrain par des 

amas allonges de pierres, sous lesqnels il y avait de longs cadres etroits formes de <lalles verticales. 

Au milieu des cadres, se trouvaient des ossements calcines accompagnes de grandes fibules et d'autres 

parures en bronze, ainsi que de perles vertes en verre. 

Cistes et urnes sous terrain plat. Sur toute !'ile, en fouillant les champs, on trouve <;a et 

la de petites cistes carrees en pierres et, plus souvent encore, des urnes d'argile remplies d' ossements 

calcines. Generalement elles ne contiennent aucun objet en metal, mais les objets metalliques qui 

y ont ete recueillis etaient en bronze avec les formes de !'age du bronze, excepte seulement dans 
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quelques urnes qui contenaient de petits objets en fer. La plupart des ces sepultures sont isolees; 

pourtant, dans quelques endroits, les urnes ont apparu par vingtaines et meme par centaines, formant 

de veritables cimetieres. Les cistes sont formees de <lalles minces; elles contiennent toujours des 

ossements blancs et nettoyes sans melange de poussiere noire. Les urnes sont tres grossieres; la 

forme la plus commune est celle d'une cruche sans anses (fig. 46-49); mais on trouve aussi d'autres 

formes, et il semble qu'on a en general employe comme urnes funeraires les vases communs en usage 

dans la vie journaliere. L'urne voutee (fig. 50) est jusqu'ici une exception unique. Les ossements 

deposes dans les urnes sont ordinairement blancs et nettoyes, mais pourtant il n' est pas rare qu'ils 

soient meles de restes noirs du bucher, et, dans ce cas, on trouve parfois aussi autour de !'urne 

une masse de poussiere noire avec des morceaux d'ossements bn1les. 

Chronologie des differentes formes de sepulture. 

Quand on sait que .la sepulture a inhumation etait generalement en usage dans l'age de 

la pierre' tandis qu'au commencement de !'age du fer' la cremation des cadavres etait une regle 

tout aussi generale, Oll pourrait croire que, dans !'age du bronze, toutes les sepultures a inhumation 

devaient etre anterieures a celles a cremation. Relativement aux tumuli, il a ete suffisamment 

constate que, si le tombeau central contient des ossements non calcines, les sepultures secondaires 

sont tres souvent a cremation, mais que, s'il contient des ossements calcines, on ne trouve jamais 

de sepulture a inhumation dans une place secondaire. Cependant, si Oll en voulait conclure que 

toute sepulture a cremation est posterieure a toute sepulture a inhumation' ou que la sepulture a 

inhumation a ete la regle generale pendant une periode considerable, au commencement de !'age du 

bronze, Oll tomberait probablement dåns l'erreur. Les sepultures a inhumation provenant de !'age 

du bronze se trouvent a Bornholm seulement dans les grands tumuli (et dans quelques rares murgers). 

Jamais, sous terrain plat, on n'a rencontre des objets en bronze enfouis dans des conditions telles, 

qu' on put les regarder comme deposes pour accompagner un corps inhume. Ainsi, la grande 

majorite de la population n'ayant pas eu les moyens de construire des tumuli, on est porte a en 

inferer que, depuis le commencement de l'age du bronze, elle n'a pas enseveli ses morts par inhumation, 

mais qu' elle en a depose les restes calcines dans les cistes et les urnes cineraires qui se trouvent 

partout en si grand nombre. L'inhumation parait done etre une exception speciale restreinte aux 

tumuli (et a quelques murgers). 

Les grands tumuli ne contiennent jamais du fer dans leurs tombeaux centraux; ainsi on 

doit avoir cesse d'en construire avant la fin de !'age du bronze. Les murgers, au contraire, franchissent 

la limite de l'age du fer et la construction en a done ete continuee apres que celle des tumuli avait 

pris fin. Pourtant, il n'est pas probable que les familles qui ont construit des tumuli aient fini par 

construire des murgers. Si elles l'avaient fait, Oll devrait trouver les murgers a proximite des 

tumuli, mais ils sont au contraire places tres rarement dans un te! voisinage. Il faut en conclure que 

les tumuli et les murgers ont ete construits par des familles ou des communautes differentes; et il 

n'y a rien qui s' oppose a ce que beaucoup de ces derniers, surtout les murgers grands et isoles, 

puissent provenir des premiers temps de l'age du bronze. 

L'usage des cistes et des urnes cineraires s'etend probablement sur toute la duree de l'age 

du bronze. Sans aucun doute elles ont ete employees simultanement; mais il parait pourtant que 

les cistes, Oll le fer ne s'est montre qu'une seule fois et Oll les antiquites sont plus riches et ne sont 
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prcsque jamais hrisees a dessein, ont et{: plus en usage dans unc pC:riodc anterieure, et que les urnes, 

011 le fer n'est pas si absolument rare, appartiennent pour la plupart it un temps postfaieur. 

T rouvailles faites dans les champs et les tourbieres. 

Tres souvent des antiquites en bronze ont ete trouvc'es dans les champs ou dans les tour· 

bieres sans aucune connexion avec des sepultures. Beaucoup de ces objets peuvent avoir ete perdm 

par hasard, mais quelquefois pourtant ils paraissent etre enfouis a dessein. Deux fois, sous de grandes 

p1erres' on a trouve des epees en bronze brisees dans l'antiquite; une autre fois, c;'a ete une fibule, 

un anneau pour la coiffure et un vase de bronze egalement brises anciennement, et dans la tourbiere 

de Balsmyr, paroisse de Klemensker, on a ramasse des bracelets, deux gran des epingles et six 

haches creuses ( '• Celts«) ainsi quc des fragments de plusieurs au tres, le tout ecrase it coups de 

marteau et ;\ demi fondu. Cela ne peut etre accidentel, et il parait probable gue ces objcts ont 

ete detruits et deposes dans une intention religieuse, pour qu'ils pussent suivre leurs maitres dans 

le sejour des morts 

Antiquites. 

La plupart des antiquites de l'åge du bronze ne different que tres peu ou pas du tout de 

celles qm ont etc trouvees dans les autres contrc'es scandinaves. 

Quant aux armes, on a trouve il Bornholm 2 5 epces, 26 poignards, seulement 3 pointes 

de lances, 2 pointes de 11C:ches et 15 "Paalstave« ::>: haches massi,·es (voy. fig. 16-IC) et 25-26). 

De 60 couteaux, 4 ont la forme indiquee fig. 22 et 9 celle de la fig·. 23, 011 le bout du manche a 

la forme d'une tete d'animal; 3 (fig. 24) sont des faucilles pour couper le ble. Les haches creuses 

( » celts « fig 27), qui paraissent avoir ete des instruments de travail et non pas des armes, sont au 

nombre de 16; puis viennent l 4 pincettes (fig. 28), 5 al enes et une petite scie. 

Les fibules ont tro is· formes; la plus commune et aussi la plus belle est celle qu' on a 

appelee la fibule de Bornholm (fig. 29); il en a ete trouve 22 exemplaires dans !'ile et tr(.s rarement 

ailleurs. Les deux au tres formes (fig. 30 et 3 l) sont communes dans les au tres provinces danoises 

ma1s rares a Bornholm. Les tombeaux ne renferment ordinairement qu'une seule fibule. 

Parmi les autres parures figurent de beaux colliers (fig. 32), des "tutuli« (fig. 33-34), de 

grands anneaux pour le cou ou pour la coiffure, des bracelets en spirale (fig. 3 5) et des bracelets 

simples (fig. 36-37), dont trois en or. Des bagues (fig. 38--39'1 ont ete trouvees tres souvent, surtout 

dans les urnes cineraires, et dans le nombre il y en avait 5 en or. Les boutons doubles (fig 43--45) 

sont egalement tres frequents. On a aussi recueilli plusieurs fois de grandes epingles pour la coiffure 

(fig. 40-42) et plus souvent encore des epingles plus petites. Une aiguille il coudre dont le trou 

etait place au milieu s' est montree dans un murger. Les perles en verre sont rares; 4 fois, on en a 

trouve une dans un murger, et un cad re en pierres, pres de Loftsgaard, en renfermait 37 outre une 

perle en ambre jaune et deux en bronze. Les vases en bronze sont egalement tres rares; on n' en 

connait que trois appartenant a l'åge du bronze. Quelques-uns des vases d'argile employes comme 

urnes cincraires sont representcs fig. 46-5 4. 

Il est assez remarquable que des parures qui, aillenrs, appartiennent aux sepultures de 

femmes se rencontrent quelquefois i1 Bornholm dans des tombeaux 0[1 une epee, une pointe de 
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lance ou d'autres armes indiquent la presence des restes d'un homme Dans les tombeaux a epees, 

on a trouve une fois uh bracelet en or, une fois un tutulus et une fois une bague. Il est assez 

vraisemblable que ces objets de parure n'ont pas fait partie du mobilier funeraire des hommes ensevelis, 

mais qu'ils ont ete jetes dans les tombeaux par des femmes comme des offrandes aux dcfunts. Dans 

les tombeaux a epees' Oll a egalement rencontre trois fois une grande fibule. Les poignards' les 

couteaux, les pincettes et les boutons doubles se trouvent avec la meme frequence dans les tombeaux 

des deux sexes, et paraissent ainsi avoir ete portes aussi bien par les femmes que par les hommes. 

Monuments en pierre. 

Les menhirs. L'ile de Bornholm a passede un tres grand nombre de ces pierres dressees 

qu'en Bretagne on appelle »menhirs« et qui, en Danois, portent le nom de »Bautastene«. Ce sont 

simplement des rnonolithes naturels, non degrossis ni tailles; voy. fig. 56-58. Il y en a dont la 

longueur est de 4 m, mais en general elle n' excede pas I ou 2 m. Debout, ils sont enfonces en 

terre du 1 /4 ou du 1/5 de leur hauteur. Les plus grands encore debout ont une hauteur de 2 m 5 a 

2 m 8 au-dessus du sol. D'apres les descriptions des paroisses (pag. 214), on en connait environ 

· 200 restes debout; c. I 30 sont renverses mais gisent encore a leur place, et plus de 600 sont 

entierement disparus. 

Beaucoup de menhirs ont ·ete dresses isolement sur de grands tumuli ou sur des murgers, 

Oll au milieu de pavages ou d'enceintes circulaires. Mais la plupart de ces pierres etaient reunies 

en groupes nombreux. Il en reste encore deux beaux groupes qui sont mis sous la protection 

publique, l'un dans un petit bois, de la paroisse d'Østermarie (»bois du roi Frederik VII«), 

l'autre dans la paroisse de Bodilsker (•Gryet«; voy. la carte fig. 59). Il y en a aussi pres de Bjerge

gaard, dans la paroisse de Vestermarie. Mais d'autres gra_nds groupes contenant jusqu'a 100 pierres 

sont maintenant disparus. 

De la presence des menhirs sur les tumuli et sur les murgers, il est permis de conclure 

qu'ils ont ete des monuments funeraires, et il est probable qu'il en est de meme de tous les autres 

menhirs qui sont dresses isolement. Quant a ceux qui sont reunis en grands groupes, il est 

remarquable que les fouilles qu'on y a pratiquees n'aient le plus souvent fait decouvrir aucune 

sepulture. Il est done douteux qu'ils aient ete dresses sur des tombeaux. Peut-etre les defunts ont-ils 

ete ensevelis pres de leurs demeures, tandis que ces monuments leur ont ete eriges dans des endroits 

sacres, Oll peu a peu ils ont ete rassembJes en grand nombre. 

Les tombeaux decouverts au pied des menhirs renfermaient de grands cercueils en pierre, 

des cistes ou des urnes cineraires, tous appartenant a !'age du bronze, ou des depots cineraires du 

commencement du premier age du fer. Il faut en conclure que les menhirs eux-memes ont ete 

dresses dans ces periodes. Nulle part on n'en a trouve aupres d'un tombeau de !'age de la pierre. 

D'un autre c6te, les menhirs, apres un intervalle de plusieurs siecles, reparaissent en petit 

nombre et avec des dimensions tres reduites sur des tombeaux du moyen age du fer' et dans le 

recent age du fer ils reviennent encore sous forme de grandes pierres runiques. (Voir plus bas, 

page 242). 

Enceintes en pierres dressees. Quelquefois les pierres dressees forment de grandes 

enceintes ovales ou carrees. On en a connu qui avaient jusqu'a 40 m de longueur; maintenant il 

n' en reste que deux ou trois de peu d'importance. Il parait qu'au milieu de telles enceintes, on a 

trouve une ciste en pierre ou une urne cineraire, ce qui semblerait indiquer que ces enceintes etaient 
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des monuments funeraires de l'age du bronze; les observations ne sont cependant pas assez 

authentiques. 

• Tables judzciaz1-es«. En deux endroits, dans le voisinage de murgers et de menhirs, 

il a existe des groupes de gros blocs de pierre, plats sur la surface superieure et supportes en dessous 

par trois ou quatre pierres arrondies. Dans un troisieme endroit il existe encore un de ces blocs, 

long de 3 m et large de 2, supporte par des pierres relativement petites. La fantaisie populaire 

les a appeles )tables judiciaires«, mais on ne sait pas dans quel but ils ont ete dresses. On n'en a 

pas trouve a proximite de tombeaux de !'age de la pierre; le voisinage des murgers et des menhirs 

porte plutot a croire qu'ik proviennent de !'age du bronze. -

Roches figur!:es. On sait que, sur les rochers de la Scandinavie, se trouvent en beaucoup 

d' endroits des dessins tres remarquables, appeles "Helleristninger•. A Bornholm, on en a decouvert 

environ 90, dont 20 sur la roche vi ve et le reste sur des blocs isoles. Generalement les entailles, a 
Bornholm, ne sont que de petits trous en forme de coupes hemispheriques d'un diametre de 2, 5 a 5 cm., 

reunis parfois en grand nombre sur la roerne pierre. D'autres figures ne font pourtant pas absolument 

defaut. li y a des cercles tantot vides, tantot pourvus de deux diametres se coupant a angle 

droit (figures de roues), puis des figures en forme d'un pied humain, et roerne quelques figures 

d'homme grossierement tracees; en fin, sur trois rochers dans le voisinage de la ville d' Allinge, on a 

trouve des entailles representant des navires a poupe recourbee; voy. fig. 60~61. Les figures de 

navires, etant de forme identique a celles qui se voient parfois sur des couteaux en bronze, proviennent 

certainement de !'age du bronze, et il est a presumer que les autres figures qm se trouvent associees 

aux precedentes ont ete taillecs a peu pres au meme temps. 

Les roches figurees se montrent tout autollr de !'ile le long des cotes oll dans les parties 

plates et fertiles; dans l'interieur elles ne sont pas connues. Elles ne paraissent avoir aucune 

connexion avec des sepllltures; jamais on n'en voit sur les tllmuli ni sur les murgers. Si les gros 

blocs qlli recouvrent les chambres funeraires de !'age de la pierre portent assez souvent quelqlles coupes 

hemispheriqlles, il est probable que ce sont simplement les grandes dalles horizontales qui ont invite 

a y tailler des figures, les entailles ne se trouvant que sur les surfaces tournces en haut et jamais sur 

les surfaces interiellres. 

Il y a certainement liell de croire que ces figures ont ete taillees dans lln but religieux, 

et comme elles n'ont pas de connexion avec des sepultures, il parait probable qu'elles ont ete faites 

ex voto pour exprimer la gratitude envers les dieux Oll pour s'attirer leur bienveillance. Dans les 

cas ou lln grand nombre de figures sont tracees sur la meme pierre, elles ne sont pas arrangees 

d'une maniere symetrique, ce qui fait supposer qu'elles n'ont pas ete taillees simultanement mais a 
plusieurs reprises, quand on en a senti le besoin. 

La population. 

En comparant les grands tumuli avec les petites cistes et les urnes, on ne peut meconnaitre 

qu'il y a eu de grandes differences dans !'etat des fortunes. Et les reunions de tumuli en groupes 

de 6, 9 et meme da van tage, paraissent indiquer que les moyens qui ont permis la construction de. 

ces monuments somptueux ont existe pendant longtemps chez les habitants de la meme localite, 

probablement pendant plusieurs generations consecutives. Encore il est a remarquer que la plupart 

des tumuli contiennent des sepultures a inhumation' tandis que toutes les petites sepultures sont a 
cremation. Or, quand on se souvient que le mode de sepulture dans !'age de la pierre etait 
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l'inhumation, il devient probable que la continuation de cette pratique dans les tombeaux centraux 

des tumuli doit etre attribuee au desir qu'ont eu ceux qui les ont fait eriger de se conformer aux 

traditions des generations anterieures. On est ainsi porte a supposer qu'il a existe une connexion 

entre les families aristocratiques de !'age du bronze et celles de !'age de la pierre. 

• Nous avons deja dit que les tumuli en terre se trouvent presque exclusivement dans les 

parties fertiles de !'ile, et qu'au contraire les murgers sont ordinairement places dans les regions moins 

fertiles, alors probablement couvertes d' epaisses forets. Cette difference ne petit pas etre fortuite, et 

comme il n'est pas a supposer que des tribus etrangeres aient immigre justement dans les parties 

interieures de !'ile, ]' explication la plus plausible de ce fait curi~ux parait etre celle-ci, que ]' excedent 

de la population des cotes a successivement ete s' etablir dans les forets de l'interieur' et y a con

stitue de nouvelles comm unautes et adopte de nouvelles coutumes. 

Il est probable que les moyens d'existence de la population ont ete principalement tires 

de I' elevage du betail' mais les faucilles trouvees demontrent qu'on a aussi recolte du ble' et la 

densite de la population, attestee par le grand nombre des tombeaux, fait croire qu'elle n'aurait pu 

vivre sans une agriculture assez repandue. 

C. LES DEPOTS CINERAIRES. 
(Du premier åge du fer). 

De toutes les sepultures de l'antiquite, les plus frequentes a Bornholm sont les •depots 

cineraires• (en Danois: »Brandpletter«), c'est-a-dire: masses de poussiere noire contenant les restes 

dun bucher funeraire et deposees dans le sol sans ciste ni urne ni autre entourage special. 

Les depots cineraires se trouvent ordinairement a une profondeur de I 5 a 45 cm.' le 

plus souvent de 30 cm. Leur diametre est generalement de 30 a 60 cm., rarement plus grand; 

l'epaisseur varie entre IO et 30 cm. Vus d'en haut, ils se presentent comme des cercles noirs; la 

coupe verticale a la forme d'un demi-cercle ou plutot de'la moitie d'un ovale. Il est evident qu'on 

a simplement creuse dans le sol un trou circulaire, dans lequel a ete versee la poussiere noire. Le 

depot est tres souvent recouvert d'une pierre plate, et c'est le cas notamment pour les depots les plus 

anciens. Sur la dalle funeraire ou immediatement sur la poussiere noire, on trouve le sol naturel sans 

aucun signe de la sepulture sous-jacente. 

Le nombre des depots cineraires est prodigieux; il y en a des milliers et meme des dixaines 

de milliers. Parfois on les trouve isoles ou en petits groupes, mais la plupart sont reunis dans des 

cimetieres communs Oll ils se rnontrent par vingtaines et par centaines. Dans les descriptions des 

· paroisses, on trouve notes I 80 differents endroits Oll existent de tels cimetieres. Pres de Kannike

gaard, paroisse de Bodilsker, nous avons fouille environ 800 depots; 200 etaient deja detruits 

avant notre arrivee et il en reste encore autant d'inexplores; pres de Kanegaard, paroisse de Knudsker, 

j'en ai explore 283, et l'on en avait auparavant detruit plus du double de ce nombre. A Mandhøj, 

paroisse d'Ibsker, ont ete fouilles 176 depots outre une soixantaine de murgers etc. etc. Autour des 

grands tumuli, on trouve souvent des depots cineraires qui, generalernent, sont places sous les bords 

memes du tertre, de maniere a y former un cerde presque continu; autour des murgers et dans leurs 

flanes, ils sont egalement tres frequents. 
15 
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Les depOts les plus anc1ens sont souvent tres rapprochcs l'un de l'autre; j'en ai trouve 90 

sur 103 metres carrcs; plus tard les distances deviennent plus grandes, et on remarque meme une 

tendance a former de petits groupes cpars sur le terrain des cimetieres. 

Contenu des depots cineraires. 

Le contenu des dep(its cineraires est d' ordinaire une poussiere n01re, fine, douce, qui ne 

manque pas de cohcsion et -qui, pendant I' Ctc, se durcit en une masse compacte. Elle est tres souvent 

melee de sable et de terre et, de plus, elle contient presque toujours de petites pierres ou des mor

ceaux de pierres eclatces au feu, parfois aussi de l'argile a dem i cuite. En outre, il y a toujours 

quantitc de charbons, le plus souvent brises en petits morceaux. 

Dans ce melange se trouvent places sans ordre des ossements calcines, la plupart tres petits, 

ayant a peine quelques centimetres de longueur; on en trouve pourtant frequemment de plus grands, 

et il est alors souvent facile de constater que ce sont des ossements humains; jamais les deptits 

cineraires n'ont fourni de restes d'animaux. Lorsqu'il y a des objets de metal, des tessons Oll 

d'autres restes d'antiquites dans un depot, ils sont presque toujours jetes pele-mele dans la poussiere 

n01re. On a bien trouve quelquefois soit un petit vase, soit un objet de metal placc au milieu du 

depot, ou des epees ou d'autres grandes armes entassees sous la masse noire, parfois aussi des vases 

placcs au fond du depot, l'orifice en haut. Mais ce ne sont la que des exceptions. Dans la plupart 

des depots, les vases d'argile sont to urnes sens dessus dessous, ou couches sur le cote, ou dans 

toute autre position, et les objets de metal sont jetcs aussi irregulierement dans la poussiere. Il est 

en general evident que la position des antiquites et des ossements est presque toujours l'effet du 

hasard, et il est en conscquence plausible que le contenu des depots n'a pas ete range dans la fosse, 

mais Verse du panier Oll du sac qui avait servi a J'apporter du bucher peut-etre eloigne 1). 

Un depot ne contient rcgulierement que les restes et le mobilier funeraire d'un seul 

individu. Dans le grand nombre de depots fouilles, il ne s'est presque jamais produit de trouvaille 

qui put elever un doute sur ce point. 

Antiquites exhumees des dep6ts cineraires. 

Les depots ne contiennent pas tous des antiquites; dans quelques cimetieres, notamment 

dans les plus anciens' c' est a peine si la dixieme partie des sepultures ren ferme autre chose que 

du charbon, des ossements et quelques tessons; d' autres sont plus riches et plu1; on s' eloigne des 

temps primitifs, plus les objets sont nombreux; mais c'est a peine si le cimetiere de Kannikegaard 

lui-meme, qui a fourni le plus d"antiquitcs, offrait une sepulture sur deux qui contint autre chose que 

du charbon, des ossements et des tessons. 

Presque tout ce qui se trouve dans les depots porte des traces d'action du feu; bien plus, 

le bronze et le fer nierne sont parfois a demi fondus. Mais outre les deteriorations qui ont cte 

1
) Je n'ai trouve que dans deux cimetieres des places noirc1es qui aient pu servir d'ustrine. Il para!t done que 

d'urdinaire l'incineration n'avait pas lien dans un cndroit specialement affectc a cet usage. Apres b crernation, les 

cendres etaient rccucil!ies et c'est Sans doutc a Cctle OCCasion que les 110111lireuses pierres Oll leurs cclats, ainsi CjllC les 
morceaux cl'nrgile cuite, ont etc n1e1es a la poussiere noirc. 
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causees soit :par le temps' soit par I' action du feu et de l' eau' il est evident que beaucoup d'objets 

ont ete endommages a dessein avant d' etre enfouis; c' est notam ment le cas pour les armes; les epees 

sont tordues ou brisees; une d' entr' elles etait roulee sur elle-meme (fig. 67) et une autre, courbee en 

zigzag, la plupart etaient brisees en plusieurs rnorceanx qui n'ont meme pas tous ete deposes dans la 

sepulture. Quant aux umbons de boucliers' un tiers d'entr'eux ont ete brises' aplatis' bossues ou 

deteriores de toute autre maniere; le reste est intact. Des pointes de lances et des lames de couteaux, 

la plupart etaient entieres. Parmi les objets de toilette, les bijoux d'or ont generalement ete fracasses 

ou coupes en rnorceaux; quelques fibules de bronze aussi ont ete brisees; mais le plus ordinaire, 

c'est que les fibules, les agrafes et autres ornements n'ont pas subi une deterioration violente. Parmi 

les vases d'argile, les petits sont pour la plupart entiers, mais les grands presque toujours casses. 

Les vases de verre ont tous ete mis en morceaux, soit par !'action du feu, soit par accident ou de 

propos delibere. Les vases de bronze sont egalement toujours reduits en fragments, et leurs debris 

sont si petits qu'il est impossible d'en reconnaitre la forme. 

De 86 epees, entieres ou fragmentaires, 61 ont ete a un seul tranchant (fig. 62-68) et 

2 5 a deux tranchants (fig. 69); c'est surtout vers la fin de la periode des depots cineraires que les 

epees a double tranchant deviennent communes. 

Treize fois on a rencontre des armes qui ont a peu pres la forme des epees, mais qui sont 

plus courtes, la lame n'ayant que om 20 a om 40 de longueur. Ce sont probablement de grands, 

poignards (fig. 70). 

Les pointes de lances sont de deux sortes: les unes ressemblent a des pointes de piques 

(fig. 71-74), les autres a de l<;mgues et fortes fleches barbelees (fig. 75-79). On rencontre tres 

souvent deux de ces pointes, une de chaque espece, dans le meme tombeau. 

Les boucliers etaient de bois et pourvus d'un solide umbon de fer (fig. 80-82) avec poignee 

au milieu (fig. 83-84). La plupart des umbons se composent d'une base plate et circulaire dont 

le bord interieur se releve en cylindre, puis se ferme en c6ne surmonte d'une pointe cylindrique ou 

eperon. On rencontre aussi, mais rarement, des umbons qui se composent uniquement d'un c6ne; 

Parfois la bande circulaire qui sert de base a l'umbon et !'unit au bouclier, est fixee au moyen de 

jolis rivets de bronze (fig. 85). 

Les eperons de cavalier (fig. 86-- 89) sont ordinairement en fer; on n'en a trouve que trois 

paires en bronze. 

25 fois on a trouve reunis dans le meme tombeau une epee' un umbon et une ou deux 

pointes de lances, le tout souvent accompagne d'eperons, d'un poignard ou d'un couteau. De casques 

ou de cottes de mailles on n'a jamais trouve de traces. 

Des couteau:r de fer se rencontrent frequemment dans les sepultures d'hommes et de 

femmes; la plupart ont la forme ordinaire (fig. 90--92); parfois cependant, et notamment dans les 

anciens cimetieres, ils sont en forme soit de demi disque (fig. 94), soit de croissant et pourvus d'un 

manche (fig. 95-97); dans les deux cas, la partie convexe est aiguisee en taillant. On a en outre 

quelquefois recueilli de grandes lames courbes qui ont au contraire le taillant du c6te concave (fig. 98), 

et qui servaient probablement de faucilles. Enfin, huit fois dans des sepultures de fernmes, on a 

exhume de petits couteaux pointus en bronze (fig. 99). Comme ils se trouvaient avec des objets de 

fer et meme dans des sepultures de la derniere periode des depots cineraires' on ne peut supposer 

qu'ils aient ete employes faute de fer; mais ils servaient probablernent a quelque usage particulier. 

Parmi les objets de toilette, on doit d'abord citer des agrafes formees d'une bande de 

fer plate, legerement arquee, recourbee de chaque bout, ou seulernent d'un bout et, de l'autre, pourvue 

d'un crochet mobile (fig. ror - 108). Une forme plus rare est l'agrafe fig. roo qui rappelle le style 
15* 
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de l'age du bronze. Ces objets se sont trouves au nombre de 350 dans les depots cineraires de la 

plus ancienne periode, aussi bien dans les sepultures d'hommes que dans celles de femmes, mais 

presque toujours un seul par tombeau. En raison de leur forme arquee, qui les rend propres ·a. 
s'adapter a la cambrure du corps, on peut les considerer comme des agrafes de baudriers. 

Encore plus frequentes sont les fibules, dont d'apres les objets qm les accompagnent et 

le temps auquel elles semblent appartenir, on peut distinguer trois classes. 

Dans les depots les plus anciens on ne trouve que les fibules qui, sous la denomination 

de type A, sont representees fig. 109- 125. L'extremite de la fibule se prolonge en une tige 

recourbee tant6t en haut, tantot en bas, jusqa'a ce qu'elle se reunisse a l'ansette. Ces fibules, qui 

derivent des formes celtiques dites de La Tene, sont au nombre de 330, presque toutes en fer, mais 

assez souvent ornees de perles de bronze ou de fer sur l'ansette ou sur l'extremite de la spirale 

(fig. l I I et l I 7-- I 2 l). Quelquefois aussi J'ansette elle meme est revetue d'une en ve loppe de bronze 

ou de fer (fig. 122-123). 

Dans les depots de moyenne anciennete se tron vent les types B et C (fig. l 26-134 et 

135-140), tons deux provenant de formes qui, au premier siede de !'ere chretienne, etaient modernes 

dans les provinces romaines au nord des Alpes. Les deux types ont ete en usage concurremment 

et se trouvent tres souvent meles emsemble dans le meme depot. J'en ai note 233 exemplaires en 

bronze et 5 3 en fer. 

Enfin, dans les depots les plus recents se montrent de nouvelles formes qui, sous les types 

D-K, sont dessinees fig. 141-150. On en connait, provenant de depots cineraires, 4 du type D, 

13 de E, 29 de F, 13 de G, IO de H, l de I, r de K et 3 de forme incertaine, dont 3 en argent, 

59 en bronze et 12 en fer. 

Les fibules sont ordinairement reunies en nombre de deux ou trois, quelquefois meme de 

quatre, dans le meme tombeau. Elles appartie'lnent presque exclusivement aux sepultures de femmes; 

dans des sepultures d'hommes, on n'a rencontre que 4 fibules en fer du type A et 4 en bronze des 

types plus recents. 

Des ornements d'or ou d'un alliage d'or et d'argent ont ete trouves 38 fois. Ce sont 

presque toujours des perles spheriques, cylindriques Oll bi-coniques, faites de feuilles de metal tres 

min ces (fig. l 5 1-1 54). Il parait que ces perles le plus son vent ont servi a former des colliers (voy. 

fig. l 54); quelquefois pourtant elles peuvent avoir fait partie d'ornements de coiffure (voy. fig. l 72). 

En outre, on a trouve 5 magnifiquespendeloques en or (fig. 155-156). 

Des perles en verre se montrent assez frequemment, surtout des perles bleues et d'autres 

tres petites, transparentes et dorees a l'interie~r. Les perles en mosa!que sont encore rares. 

On voit souvent, et specialement dans les sepultures des femrnes, des barres de bronze 

Oll de fer, fendues a un bout et terminees a l'autre bout par Ull culot assez bien travaille OU par un 

anneau (fig. 157-163). Il n'y a pas de doute que ces pieces n'aient ete des bouterolles de lanieres, 

et, d'apres la place Oll !'une elles a ete trouvee dans un tombeau a inhumation, il faut penser qu'elles 

ont ete attachees au bout des ceintures. 

De grandes epingles de fer, avec tete de meme metal ou de bronze, sous laquelle la tige 

se courbe en forme de cran ou d'anse (fig. 164-166), se trouvent parfois dans les plus anciens 

depots. Ensuite elles disparaissent totalement, et c'est seulement dans les depots les plus recents 

qu'on les retrouve, mais sans la courbure (fig. 167- 168). Les epingles a cran se trouvent deux a 
deux; les epingles droites au contraire sont seules. Celles-la ont peut-etre servi a fixer les vetements, 

celles-ci a retenir les cheveux. 
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Une parure assez elegante pour le front ou pour la coiffure est dessinee fig. 172. Elle a 

ete trouvee dans une sepulture a inhumation, mais les restes de pareils ornements se sont mon tres 

7 fois dans les depots cineraires (voy. fig. 171). D'ailleurs les ornements annulaires ont ete tres rares. 

On a seulement ramasse un fragment de collier, trois bracelets et qua tre bagues. 

On a recueilli 12 fois des garnitures de cornes a boire; embouchures, chainettes et 

bouterolles, celles-ci quelquefois ornees d'une tete de boeuf (fig. 197-202)' puis 6 paires de 

ciseaux (fig. 180-181), 6 aiguilles a coudre (fig. 182), quelques alenes (fig. 183), 15 pincettes en fer 

(fig. 184), 2 peignes, l'un en fer l'autre en corne de cerf, 49 clefs de fer en forme de crochets 

(fig. 194-196) et 31 disques de fuseaux tantot en pierre ou en argile cuite (fig. 185--190), tantot en 

os (fig. 191-192) et une fois en bronze (fig. 193). 

29 depots ont contenu des vases en bronze, souvent plusieurs dans le meme tombeau, 

mais ils etaient toujours brises en tant de morceaux, que. la forme n'en a pu etre determinee; les 

restes de deux petits vases etaient cribles de petits trous comme des etamines. Trois fois on a 

trouve des fragments de gros chaudrons en jer forge, revetus de bronze a l'interieur (fig. 2 I I). Huit 

fois on a rencontre des rnorceaux de vases en verre (fig. 212). 

Les vases d'argile sont extremement nombreux, mais la plupart sont brises en beaucoup 

de fragments. Dans les plus anciens depots, on n'a trouve que des tessons grossiers qui mis ensemble 

ont reproduit de grandes cruches d'une forme bien connue de !'age du bronze (fig. 2 I 3); de bonne 

heure pourtant se montrent aussi quelques petits vases de formes assez variees (fig. 214-236). 

Plus tard s'y joignent trois sortes de vases plus grands, savoir: des pots a une anse, hauts de 10,5 

a 12,5 cm., ]arges de 13 a 16 cm. (fig. 237--245), des vases plus elances avec ou sans anse, hauts 

de 16 a 23 cm. (fig. 250-255) et enfin de tres grands pots a trois ou cinq, une fois meme dix 

petites anses (fig. 246-249), ces derniers vases atteignant une hauteur de 42 cm. sur une largeur 

de 52 cm. Vers la fin des depots, s'introduit meme l'habitude singuliere que tout tombeau bien 

fourni doit contenir les fragments d'un vase de chacune de ces trois sortes, accompagnes d'un ou 

de plusieurs petits pots. 

Il n'est pas facile de savoir a quoi servaient ces vases d'argile que fournit en quantite si 

prodigieuse la periode des depots cineraires. Ils n'etaient pas destines a renfermer les cendres des 

morts, car on n'y trouve pas d'ossements; en outre ils ont, pour la plupart, ete brises avant d'etre 

enfouis; probablement ils ont simplement, comme les couteaux, les clefs etc" fait partie du mobilier 

funeraire de la personne dont ils accompagnaient les restes. Les nombreuses coupes, qui peuvent 

contenir un quart de litre, ont sans doute servi de vases a boire. 

Chronologie des depots. 

Dans ce qui precede, nous avons deja plusieurs fois suppose qu'on pouvait deterrniner 

!'age relatif des depots. Voici comment on y arrive . 

En passant en revue le contenu des depots, on rernarque que certains objets ont coutume 

de se trouver ensemble dans la mcme sepulture, tandis qu'ils ne sont jamais accompagnes de certains 

autres; en outre, des cimetieres entiers ou des parties de grands cimetieres ne contiennent que des 

antiquites de certains genres a l'exclusion de tout autre. 

Nous prendrons comme exemples le cimetiere de Mandhøj, paroisse d'lbsker, et diffe

rentes parties du grand cim~tiere de Kannikegaard, paroisse de Bodilsker (voy. la carte dans 

l'appendice VI B 14). 
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---.--Cirnotier~- -i~l'errains B-, c: ~errains 11, I, Ket E 

de !!andliøj ile Kanuikegaard de Kannikeg·aard 
-----

Depots fouilles ..........•................................ 

Depc>ts ot1 ont ete trouvees des antiquites autrcs quc des poterics 

Depots contenant des armes .............................. . 

Agrafes de baudrier ............•........•.............•.. 

Fibules du type A .. _. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .............•• 

Fil.Jules des types B et C .......................... . 

Fil.Jules des types D-K ............................ . 

Couteaux pointus ...................•..................... 

Clefs .................................................. . 

Garnitures de cornes 2t boire . ............................. . 

Vases de bronze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Tombeaux :1 >>tesson.s grossiers(< ........................... . 

Grands pots a plusieurs anses ..........•.....••.....••.•... 

280 

126 

28 

5 
8 

3 

IO 

rare::; 

5 

220 

IOS 

20 

50 

32 

43 

23 
6 

14 

32 

Il ressort de ce tableau que le cimetiere de Mandhøj ne contient m armes m fibules des 

types B-K, ni clefs, ni garnitures de cornes a boire, ni vases de bronze, ni grands pots a plusieurs 

anses, mais que les agraf es de baud rier, les fibules. du type A et les »tessons grossiers « y sont tres 

frequents. D'autre part, les terrains H, I, K et E de Kannikegaard ne renferment aucune de ces 

antiquites communes a Mandhøj, mais au contraire beaucoup d'armes, de fibules des types B-K 

etc. etc. Les terrains B, C et D ont donnc une grande quantite d'armes et de fibules des types B 

et C; au reste ils occupent une position intermcdiaire, comme ils contiennent quelques·uns des objets 

qui sont communs aux autres endroits. 

Ces differences ne peuvent etre accidentelles. J'ai cxamin<'.~ la possibilitC de les expliquer 

non par le temps, mais par la condition des personnes, en supposant que le cimetiere de Mandhøj 

renfermail les restes d'une population pauvre, tandis quc le cimetiere de Kannikegaard aura it ete 

affectc aux personnes riches. Mais cette hypothese n'est pas soutenable: les fibules de fer ornees 

de perles ou d'enveloppes de bronze (fig. 111-123), dont on a decouvert 14 a Mandhøj, ont de 

tout temps ete difficiles a fabriquer et par suite couteuses; elles n'ont pu appartenir qu'a des gens 

assez aises, et si ceux-ci avaient connu les fibules en bronze et les avaient considerees comme 

etaut plus a la mode, ils n'en auraient pas ete totalement depourvus. On ne peut pas non plus 

attribuer a la pauvrete !'absence de clefs et de. couteaux pointus. Si la coutume de deposer ces 

objets dans ]es sepultures avait regne des lors, Oll en trouverait certainemen que]que part dans ]es 

I 76 tombeaux fouilles a Mandhøj. 

De plus, les depots des terrains B, C et D de Kannikegaard ne sont pas moins riches que 

ceux des terrains H, I, K et E, et pourtant leurs a11tiquites prcsentent de notables differences de 

genre et de type. Si les femmes dont les restes (terrains C et D) sont accompagnes de riches 

pendeloques (fig I 56) avaient cru se distinguer en portant des fibules des types D-K, elles ne se 

seraient certes pas contentees de celles des types B et C; et, reciproquement, si la personne dont le 

tombeau (terrain K) renfermait une belle fibule d'argent (fig 144) avait pense suivre la mode en 

adoptant les fibules des types B et C, elle ne se serait pas borm~e a porter, comme pendant a sa 

fibule d'argent, une fibule de bronze comme celle de la la fig. 143. Or, si l'on ne peut expliquer 

par l'aisance ou l'indigence, mais bien par le gout et la mode, la difference du contenu des depots, 

on est par la conduit a admettre une difference de temps. 

T 
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Si maintenant on met ensemble les depots et les groupes de depots qui contiennent 

les roernes antiquites que les trois exemples discutes plus haut, Oll parvient a former trois classes 

dont la premiere correspond au cimetiere de Mandhøj, la deuxieme aux terrains B, C et D de Kannike

gaard et la troisieme aux terrains H, I, K et E du meme endroit. 

Demande-t-on alors quelle est la plus ancienne des trois classes, il est evident que la 

deuxieme, qui contient des antiquites appartenant aux deux autres classes, ne peut etre ni la plus 

recente ni la plus ancienne, mais qu'elle doit etre placee dans une periode intermediaire. Ce point 

eclairci, il reste a savoir si c'est la premiere ou la troisieme classe qui est la plus ancienne. Or, 

d'une part, la premiere classe renferme en grand nombre des agrafes de baudrier et des fibules du 

type A, qui deja se trouvent dans les murgers dont l'origine se perd dans !'age du bronze; et, de 

l'autre, la troisieme classe montre des formes de fibules qui se continuent jusque dans le moyen age 

du fer. Ainsi la premiere classe doit etre la plus anc1enne, la deuxieme l'intermediaire et la 

troisieme la plus recente. 

La premiere classe est caracterisee par les agraf es de baudrier et les fibules du type A; 

outre cela, elle contient quelques grandes epingles a cran mais presque pas d'autres objets en metal. 

Les poteries consistent · en tessons de grandes cruches grossieres et en quelques petits vases mal 

cuits. Cette classe comprend plus de la moitie de tous les depots cineraires de Bornholm. 

Entre la premiere et la deuxieme classe se placent un assez grand nombre de depots et 

meme de groupes considerables de depots contenant un melange des antiquites de la premiere classe, 

surtout des agrafes et des fibules du type A, et de celles de la deuxicme classe, des armes, 

des fibules des types B et C, des bouterolles de ceintures, des perles d'or etc. etc. Les poteries 

pourtant restent les memes qu'auparavant, seulement quelques pots d'argile de formes nouvelles 

commencent a paraitre, mais sont encore assez grossiers et mal cuits. Cette periode de transition est 

surfout representee dans le grand terrain A de Kannikegaard. 

La deuxieme classe est caracterisee par le grand nombre de fibules des types B et C. Le 

contenu des sepultures est aussi devenu plus riche et plus varie. Au lieu des agrafes et des vieilles 

fibules en fer qui maintenant disparaissent, il comprend les nouvelles fibules en bronze, des bouterolles 

de ceinture' des bijoux d'or' puis des clefs' des couteaux pointus et beaucoup d'armes' des epees, 

des pointes de larn;es, des umbons de boucliers et des eperons. Les poteries deviennent plus helles 

et sont tres bien cuites, et les trois grandes sortes de vases commencent a se montrer, generale

ment ornes de bordures de raies dans un style assez t~legant. 

Enfin, dans la troisieme classe, apparaissent les fibules des types D-K, les garnitures de 

cornes a boire, les vases en verre et les petits couteaux en bronze; les vases de bronze deviennent 

nombreux, et les vases d'argile sont extremement abondants; le systeme de trois sortes de grands 

vases, accompagnes d'un ou de plusieurs plus petits, se rencontre frequemment. Les antiquites de 

la deuxieme classe: armes, couteaux, clefs, bouterolles de ceintures et meme les fibules des types B 

et C continuent a se montrer; mais, tandis que le nombre de ces fibules diminue graduellement, 

celui des fibules des types D-K va au contraire en s'accroissant. 
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D. ' SEPULTURES A INHUMATION DU PREMIER 
A 

AGE DU FER. 

a. Dans le voisinage de depots oineraires. 

Dans une vingtaine d'endroits, on a trouve des sepultures a inhumation a proximite de 

depots cineraires. Il y en avait 140 environ, mais abstraction faite de celles sur lesquelles on n'a 

pas de renseignements suffisants, il n'en reste que 88, dont 44 a Kannikegaard, 18 a Slamrebjerg, 

paroisse de Bodilsker, 7 pres de Dyndalen, paroisse de Rø, etc. 

Beaucoup de ces sepultures, surtout a Kannikegaard, se composaient de grands cercueils en 

<lalles de granite Oli de gres (fig. 2 56), d'autres etaient entourees de cad res de pierres plus Oli moins 

complets, mais sans converture de <lalles; d"autres enfin, tout en n'ayant aucun entourage special sur 

les cotes' Ctaient pourtant quelquefois couvertes de grandes <lalles. Quand la sepulture n'est pas 

protegee par un plafond de <lalles, elle I' est ordinairement par une masse parfois enorme de pierres. 

A la surface du sol, le plus souvent rien n'indique la presence de la sepulture; il est rare 

qu'un pavage, un cercle de pierres ou une <lalle en montre l'emplacement. Sur les cartes de 

Kannikegaard et de Slamrebjerg (voy. l'appendice VI B I4 et I 5)' ou les sepultures a inhumation 

sont indiquees, on voit qu"elles sont quelquefois placees dans les groupes memes des depots cineraires, 

mais que d'ordinaire elles se trouvent sur les bords Oll meme a quelque distance de ces depots. 

Dans la sepulture, le cadavre ctait gcneralement couche sur le dos, rarement sur le cote, avec la tete 

toujours tournee au Nord ou vers le N. E. ou le N. 0., excepte dans un seul endroit (Dyndalen), 

åii une forte dcclivitc du sol vers le N. E. a occasionnc une orientation irreguliere. 

De ces sepultures, I 2 Ollt contenu des armes' savoir: 7 cpees a un tranchant' 3 epe~s a 
double tranchant, 3 grands poignards, I hache (fig. 265), 4 pointes de lances et 2 umbons de 

boucliers. La pointe des epees a un seul tranchant est quelquefois placee dans la continuation du 

dos (fig. 263). Des deux umbons de boucliers, l'un etait conique comme celui de la fig. 81, l'autre 

hcmisphcrique. Dans un tombeau i1 Baunegaard, paroisse de Pedersker (voy. fig. 262), on a trouve 

des fragments d'une bordure de bouclier en bronze, renfermant des morceaux d'un bouclier en bois 

ainsi que d"un revetement en peau fine coloree en rouge vif; le bouclier avait ete circulaire avec un 

diametre d'environ I m. Les sepultures a armes ne contiennent ordinairement aucun autre objet de 

metal, si ce n'est des couteaux pointus, des boucles et d'autres restes de ceintures (fig. 269-270). 

Un seul tombeau, a Baunegaard, renfermait un tres bel anneau en or d'une forme appartenant au 

moyen age du fer (fig. 268). 

Dans 32 sepultures on a trouve des parures de femmes, entre autres un grand nombre de 

fibules. Les esquisses de tombcaux fig. 257--260 montrent qu'ordinairement on a porte une fibule 

de chaque cote de la gorge, comme aussi tres souvent une autre au cou et quelquefois aussi une au 

. milieu de la poitrine. Les types A--E, ainsi que G, I et K, sont presque disparus, mais les types 

F et H sont frequents et montrent de nouvellcs formes, parfois assez elegantes (voy. fig. 271-274 

et 276-- 281). De ces sepultures ont ete retirees 22 fibules en argent, 56 en bronze et r 1 en fer, 

soit en tout 89, dont I I des types B et c (les 8 provenant de trois sepultures a Dyndalen), 40 de F, 

2 de G (fig. 275), 25 de H, I de K (fig. 282), 2 a figure de reptile (fig. 340; voy. plus bas) et 8 de 

forme incertaine. 
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Outre une parure pour le front (fig. 172) et une bouterolle de laniere comme celle de la 

fig. 161, toutes deux provenant des tombeaux pres de Dyndalen, il faut encore citer quatre colliers 

d'argent (fig. 283), Une grande epingle pour la coiffure (fig. 285), des peignes en fer Oli en bois de 

cerf (fig. 292-94), une petite barre d'or recourbee en forme d'anneau (anneau de paiement), un 

disque d~ fuseau en ambre jaune (fig. 297) et un etui cylindrique annele en bronze (fig. 295) rempli 

de brochettes en bois, sans doute des epines, servant soit de cure-dents soit d'epingles (fig. 296). 

Les perles abondent. On en trouve en ambre jaune, dont quelques-unes ont une forme 

singuliere et ressemblent a un 8 (fig. 291). La plupart sont en verre, affectant des formes variees, 

tantot longues et cylindriques, tantot grosses et spheriques, tantot petites, dont beaucoup sont revetues 

interieurement d'une feuille d'or. Tres communes encore sont de petites perles faites d'une pate (de 

porcelaine?) rouge ou jaune non transparente. Beaucoup de perles sont ornees de couleurs appliquees 

a l'exterieur, Oli d'incrustations en mosatque. 

De faibles traces de mosai:que s'etaient deja montrees dans les depots de la 2e classe; 

mais les perles en mosa~que ne se presentent en grand nombre que dans les sepultures a inhumation. 

Les incrustations sont le plus souvent d'un genre tres simple et se bornent a des dessins radies enchasses 

dans des cavites oblongues creusees sur les cotes des perles (fig. 186). D'autres perles sont entierement 

composees de morceaux de verre colores et fondus ensemble. Quelques-unes d'entr'elles, marquetees 

comme un damier de centaines de petits carres de verre rouge, jaune, bleu et blanc, sont aussi 

remarquables par le style que par le travail (fig. 288 et la planche coloriee); tres remarquable aussi 

est une petite perle rouge provenant de Kannikegaard, dans laquelle est incrustee la figure trois 

fois reproduite d'un pampre avec grappe, feuille et vrille (fig. 287 et la planche coloriee). 

Les caveaux a inhumation ont en outfe fourni quantite de vases d'argile, dont les formes 

et la decoration sont a peu pres les memes qu'a la fin de !'age des depots. On retrouve aussi dans 

les caveaux l'usage singulier de placer dans les sepultures toute une serie de vases d'argile de forme 

et de genre determines. Une petite coupe de verre (fig. 298) a ete trouvee a Baunegaard. Plusieurs 

fois on a remarque des restes de vases de bois, mais un seul d'entr'eux a pu etre conserve; c'est 

un joli petit seau fait de douves et cercle de bronze (fig. 299). 

Chro~ogie. A peu d'exceptions pres, les sepultures dont il s'agit ont tant d'analogies 

entre elles qu'on peut les regarder comme presque contemporaines. Quand on en compare les anti

quites a celles des depots cineraires' il est evident que c'est aux antiquites de la troisieme classe 

des depots qu'elles ressemblent le plus. Mais !'evolution dans les formes des fibules est poussee 

encore plus loin que dans les depots les plus recents. Il est done a presumer que la plupart de ces 

sepultures a inhumation sont un peu posterieures aux depots, sans pourtant descendre au moyen age 

du fer. Un tres petit nombre seulement font exception. D'une part, on a retire des sepultures de 

Dyndalen des epees, des fibules et une bouterolle de la meme forme que celles de la deuxieme classe 

des depots, ce qui semble indiquer que ces sepultures <latent de la meme epoque que cette classe. 

La sepulture Nr. 45 b, situee dans le terrain A de Kannikegaard, contenait egalement des fibules de 

la deuxieme classe semblables a celles des depots environnants. D'autre part, la sepulture Nr. 195, a 

Kannikegaard, a donne des fibules en forme de reptile (fig. 340), qui ne se retrouvent qu'assez tard 

dans le moyen age du fer, et la sepulture Nr. I I, a Baunegaard, contenait la bague en or (fig. 268) 

qui egalement appartient au moyen age du fer. Il est done a supposer que l'usage des sepultures 

a inhumation, apres avoir commence par des exemples encore assez rares au temps des depots 

cineraires de la deuxieme classe, s'est beaucoup repandu a la fin des depots, pendant la periode 

suivante, mais a ete plus tard en se perdant et est de nouveau devenu assez rare a la transition au 

moyen age ·du fer. 
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b. Sur le littoral. 

Les bords de la mer, le long de la cote N. E. de !'ile, contiennent une grande quantite 

de sepultures a inhumation. Au-dessus du plan fortement incline Oll les vagues deferlent, s'etendent 

des plaines formces de pierres roulees par la mer dans un temps ot1 le niveau de celle-ci etait plus 

eleve. Dans ces plaines pierreuses Oll sur les longs banes de pierres' dcposes par les vagues' les 

cadavres ont ete enfouis a nne profondeur de 50 a 60 cm.' quelquefois proteges par un cadre de 

dalles posees debout ou par une couverture de dalles, mais le plus souvent sans aucun entourage 

special. A la surface on ne voit ordinairement rien, si ce n'est que les pierres recouvrant le tombeau 

se sont affaissees un peu; mais ce dernier est quelquefois entourc d'un petit rempart circulaire, creux 

et vide a l'interieur; voy. fig. 300-30I. Sous ce rem part, le tombeau est arrange tout a fait de la 

meme maniere que les tombeaux ordinaires. Les squelettes qui s'y trouvent ont la tete tournee au 

Nord comme dans les autres sepultures a inhumation. 

Nous avons fouille une quarantaine de ces tombeaux, mais ils etaient tres·pauvres. D'apres 

les antiquites qui y ont ete recueillies, il parait probable qu'ils datent de la deuxieme periode des 

depots cineraires et se perpetuent jusqu'au commencement du moyen age du fer. 

v. En d'autres endroits. 

Hors des cimetieres a depots cineraires et du littoral, il est tres rare de trouver des 

scpultnres a inhumation provenant du premier age du fer. 

Cependant sur le plateau de granite qui s'etend en amont de la bourgade de Gudhjem, sur 

la cote N. E de !'Ile, on a trouvc une vingtaine de tertres dont la moitie contenaient des sepultures 

a inhumation appartenant a la fin de cet age. De meme, dans un tumulus deprime »Ris~j• et dans 

un champ graveleux pres de Bukkegaard, paroisse d'Aaker, on a decouvert des sepultures a squelettes 

dont les antiquites indiquent la periode de transition au moyen age du fer. Dans le dernier endroit 

a ete trouvee la tres belle fibule revetue d'email, dessince fig 303 et reproduite sur la planche colorice. 

E. 
A 

AUTRES SEPULTURES DU PREMIER AGE DU FER. 

Dans le voisiuage des depots cineraires de la troisieme classe et des sepultures a inhumation 

contemporaines de la fin des depots, on trouve generalement une quantite d'autres tombeaux affectant 

des formes differentes. Voy. les cartes des cimetieres de Kannikegaard et de Slamrebjerg dans 

l'appendice VI B Nr. 14 et 15. Tantot ce sont des urnes d'argile remplies d·ossements calcines, 

tantot de lourdes dalles reposant sur deux pierres dressees de champ, tantot des couches minces de 

sable de couleur foncee, tantot enfin des pavages carres ou ronds ou des amas deprimes de pierres 

melees de poussiere noire. 

Les urnes cineraires portent en elles-memes la preuve qu'elles renferment des sepultures; 

et les objets de fer qu'elles contenaient, et surtout leur forme et les ornernents dont elles sont 

decorees (fig. 305) montrent assez surement qu'elles ne peuvent provenir de !'age du bronze, mais 

qu'elles appartiennent a une periode correspondant a la fin du premier age du fer. Quant aux 

r 



Autres -sepultures du premier age du fer. 235 

autres formes de tombeaux, on y a assez rarement trouve des ossements, mais les antiquites rares et 

pauvres qui y ont ete recueillies, notamment des vases grossiers d'argile, ne laissent aucun doute 

sur l'existence de sepultures dans ces endroits. Les ossements trouves etaient toujours calcines. 

L'emplacement de ces tombeaux, a proximite de depots cineraires de la troisieme dasse 

et de sepultures a inhumation' porte a croire qu'ils proviennent de la dernihe periode du premier 

age du fer, et la trouvaille tres curieuse d'un morceau brise et a demi fondu d'une fibule en argent, 

appartenant au moyen age de fer (fig. 306, Kannikegaard Nr. 365), demontre que ces tombeaux se 

sont perpetues meme au dela de la limite de cet age. 

Deux fois, dans deux cimetieres differents (Kannikegaard Nr. 314 et Slamrebjerg Nr. 79), 

on a trouve des masses d'armes tordues et brisees, deposees avec des vases d'argile, mais sans 

ossements. Il ne parait pas que ces objets aient accompagne les restes d'un cadavre; probablement 

ils ont appartenu • a des hommes qui sont morts ailleurs, par exemple sur mer, et qu'on n'a pas pu 

ensevelir, mais a qui pourtant on a voulu rendre leurs armes pour qu'ils pussent en faire usage 

dans le sejour des morts. 

A 

F. SEPUL TURES DU MOYEN AGE DU FER. 
(450-700). 

Dans l'ancien age du fer, les parures, si precieuse qu'en fUt la matiere et si fin qu'en flit 

le travail, avaient toujours conserve une certaine simplicite de forme. Les lignes droites et les cintres 

dominaient dans l'ornementation; les figures d'hommes et d'animaux n'avaient pas encore servi au 

decor des objets. Un style entierement nouveau se manifeste, au contraire, au milieu du Ve siede; 

les parures deviennent plus grandes et plus somptueuses, les ornements consistent en lignes courbes ou 

entrelacees, tracees a la main, avec de profondes ciselures ou des reliefs prononces; la dorure devient · 

frequente' de meme que l'incrustation de pierres polies (grenats); les figures humaines' les tetes 

d'animaux et d'oiseaux, les serpents et les reptiles entrelaces, entrent dans les motifs d'ornementation. 

Ce style se perpetue longtemps, pendant tout le moyen age chretien, et on le rencontre encore dans 

des ornements en bois sculpte, dans des vallees ecartees de la Norvege et de la Suede. Mais il s'est 

successivement modifie dans le cours des temps; deja au VIIIme siede, des motifs d'ornementation 

d'un style irlandais s'y sont meles, et a la fin du paganisme au XI e siede, il differait assez de 

ce qu'il avait ete a l'origine. Aussi les archeologues danois ont-ils divise les six derniers siecles 

du paganisme (450--1050) en moyen age du fer et en recent age du fer, le dernier a partir du temps 

ou apparaissent les grandes fibules ovales en forme de coupe, qui sont les joyaux caracteristiques 

des derniers siedes du paganisme. 

Les deux formes de sepulture en usage a la fin du premier age du fer se sont conservees 

toutes deux dans la periode suivante. Celles a cremation sont rares et pauvres, celles a inhumation 

au contraire redeviennent tres nombreuses et d'une grande richesse. Pres de Bækkegaard, paroisse 

d'Oesterlars (voy. la carte dans l'appendice IX B Nr. 3), nous avons fouille 163 tombeaux, dont 

seulement 3 a cremation et 160 a inhumation. 

Les tombeaux a inhumation affectent des formes deja bien connues dans la periode 

anterieure. On a trouve sous terrain plat des tombeaux carres encadres de pierres dressees de 
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champ et orientees du Nord au Sud. La plupart pourtant sont surmontes de petits tertres deprimes, 

a peu pres de la meme forme et de la meme grandeur que les murgers de l'age du bronze. Dans 

les tertres on decouvre quelquefois un amas de pierres, plus souvent seulement quelques grosses p1erres 

entourant un espace circulaire ou le cadavre a ete place; dans beaucoup de tertres les pierres 

manquent absolument. Les sepultures se tromrent ordinairement a une profondeur de So cm. sous le 

sommet du tertre, a peu pres a 40 cm. sous la surface du sol environnant. Elles sont orientees du 

Nord au Sud; mais comme le cadavre a, en general, _ete couche sur le cote droit, le cou courbe en 

avant, la tete est tournee· au N. 0" et les parures de la poitrine sont placees dans la meme direc

tion. Au fond des tombeaux de femmes, on remarque souvent une couche fine de sable blanc 

et au-dessus les restes d'un morceau d'etoffe de laine. 

Antiquites. 
Les objets recueillis dans les tombeaux a inhumation du moyen age du fer n'ont subi 

ordinairement aucune deterioration volontaire. Je ne connais qu'un seul cas d'une epee courbee et 

brisee, mais dans le meme tombeau il y en avait deux autres entieres et sans deterioration. 

Armes. On a trouve des epees dans 38 tombeaux. Hors du cimetiere de Bækkegaard 

presque toutes etaient a double tranchant, tandis qu'a Bækkegaard elles n'avaient pour la plupart 

qu'un seul tranchant. Le cimetiere de Bækkegaard appartenant a la fin de la periode, ils parait 

que l'usage des epees a double tranchant s'est perdu dans le cours du temps. Les epees ont 

garde la meme forme qu'auparavant (fig. 69); celles a un seul tranchant ont la pointe ilacee sur le 

prolongement du dos (fig. 309). Parmi ces dernieres, quelques-unes sont assez grandes \hg. 307-8), 

mais d'autres tres-courtes; il y en a qui ne mesurent que 40 cm. de long, la poignee comprise 

(fig. 3 IO). Une fois' une grande epee a double tranchant etait accompagnee d'une epee courte 

et, une autre fois, meme de deux epees courtes a un seul tranchant. Ordinairement les epees sont 

pourvues d'un fourreau en bois. " 
Les pointes de lances (17 dans 13 tombeaux) sont en general tres longues et tres etroites 

(441,12 cm. sur 4; fig. 3 r 1); d'autres, au contraire, sont courtes et !arges (fig. 3 l 2); une seule est 

barbelee. Il s'en est quatre fois trouve deux dans le men:ie tombeau. On a aussi recueilli une tete 

de hache (fig. 313) Les umbons de boucliers (14 exemplaires) ont une forme hemispherique (fig. 314-15). 

Ils ont ete attaches aux boucliers par des rivets a tete plate, et revetus quelquefois d'une couche 

d'etain (fig. 315-16) Des mors, dans quelques-uns desquels il restait encore des morceaux de 

dents' et des garnitures de baudrier (fig. 3 l 8-20) ont ete trouves plusieurs fois. Les eperons ont 

manque completement. 

Quelq uefois une perle' une fi.bule petite et fine ou meme un disque de fus eau a ete 

rencontre dans un tombeau a armes; probablement ce sont des offrandes jetees dans les tombeaux 

par les femmes de la famille du defunt. 

Parures de femmes. Des )i.bules de la periode precedente, les types F (fig. 32 l) et I (Fig. 149) 

se sont perpetues dans le moyen age du fer. Mais de nouvelles fibules se presentent en grand 

nombre, dont quelques-unes tres precieuses et tres belles. Voy. fig. 322 -27 et la planche coloriee 

(types Ml et M 2), fig. 328-3 l (type N), fig. 332-33 (type 0), fig. 334-- 36 (type P), fig. 337--39 

(type Q) et fig. 340-44 (type R). Les fibules sont presque toutes en bronze avec une aiguille de 

fer, mais il y en a quelques unes du type M 1 en argent. Beaucoup de fibules sont richement dorees, 

tantot sur toute la surface, tantOt seulement dans les ciselures; celles du type M 2 sont en outre 

ornees de grenats polis et quelquefois aussi de disques d'ivoire. 
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Outre le_s fibules, les femmes ont porte cousues aux vetements des plaques de bronze ou 

d'argent richement decorees (fig. 345-48)' ainsi que de grands boutons en mosaique' egalement 

attaches aux vetements (fig. 349), et des bracelets de bronze' tant6t en spirale tant6t en forme 

d'anneau (fig. 350-51). 

Une curieuse agrafe de ceinture ornee de petits boutons creux en bronze dore (fig. 352) a 

ete trouvee dans des circonstances te Iles' qu'il est incertain si elle a appartenu a une femme ou 

a un homme. 

Les perles, qui deja abondaient a la fin de la periode precedente, se montrent au moyen 

age du fer en quantite prodigieuse. Dans les 77 tombeaux de femmes on en a trouve plus de 

3200; sept d'entre eux en renfermaient chacun plus d'une centaine et une fois meme 179. Elles 

etaient portees en colliers, quelquefois doubles ou trip les. De ces perles, 170 environ sont en 

mosai:que, plus de I 850 en verre, 1000 en pate de porcelaine rouge ou jaune, 160 en ambre jaune, 

24 en bronze massif (fig. 355) et 6 en cristal de roche. En outre, on a trouve quelques perles creuses 

en argent et des restes de perles en bois (fig. 356) melees dans les colliers entre les perles en verre. 

Autres objets. Les couteaux sont tres frequents et dans les tombeaux d'hommes et dans 

ceux de femmes (fig. 353.-54). On a aussi trouve quelques paires de ciseaux de forme ordinaire 

(fig. 180), un peigne et une douzaine de disques de fuseaux. Les vases en bronze et en verre manquent 

et les vases d'argile sont en tres petit nombre. 

G. 
A 

SEPULTURES DU RECENT AGE DU FER. 
(700-101>0). 

Les tertres, qui etaient si frequents dans le moyen age du fer, reviennent d:ins le recent 

age du fer jusqu'a sa fin et meme au dela. Dans les tertres se trouvent des cadres de grandes 

<lalles dressees de champ. On rencontre aussi des cadres de pierres sans tertre, et leurs c6tes s'elevent 

alors parfois jusqu'a 70 centimetres au-dessus du sol. Ils sont quelquefois remplaces par de grandes 

enceintes elliptiques, orientees du Nord au Sud et formees de blocs de pierre dresses, dans l'interieur 

desquel!es des cail!oux amonceles atteignent une epaisseur de 50 centimetres a I metre. 

D'autre part, en place de terfres il y a parfois un leger bombement presque imperceptible, 

ou l'on a recueilli des antiquites et des restes de cadavres inhumes a une prof<?ndeur de 25 centi

metres seulement. Enfin tout amoncellement de terre est supprime et la sepulture, creusee en plein 

champ, n'est marquee que par un pavage de 2 metres 50 de longueur sur 1m25 de largeur, forme 

de petites pierres legerement enfoncees dans la surface du sol. Ces pavages de formes tres diverses 

paraissent etre tres frequents le long de la c6te orientale de l'ile. lis forment souvent de longues 

rangees paralleles. (Voy. le plan dans le appendice X B Nr. 1 et les dessins de pavages 

fig. 357-64). Sous la surface marquee par les pierres on trouve des antiquites et des ossements a une 

profondeur de 16 a 26 centimetres, sous laquelle est le sol naturel. Les sepultures n'ont done pas 

ete creusees plus bas, bien qu'il soit difficile d'expliquer comment on a pu se contenter de couvrir 

les cadavres d'une si mince couche de terre. 
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Dans toutes ces sepultures les cadavres ont ete deposes sans cremation, la tete tournee 

a peu pres au Nord. 

Antz'quites. Les tombeaux du recent age du fer sont assez: pauvres. On n'en a retire en 

fait d'armes que deux ou trois epees il un seul tranchant, 11ne pointe de lance, une hache de guerre 

(fig. 365) et les restes de trois umbons de boucliers. Trois fois on y a trouve des mors, et frequem

ment des dents de cheval. 

Les objets qui toujours ont ete regardes comme les plus caracteristiques du recent age du 

fer sont les grandes fibult:s ovales (fig. 366-68). On en trollve l'origine dans les periodes precedentes, 

et les fig. 340-44 montrent comment d'une plaque voutec, ciselee en forme d'un reptile, s'est 

developpee toute une serie de formes s'ecartant de plus en plus du type original. Pendant le 

cours du moyen age du fer, ces fibules sont restees assez petites et la figure originale etait encore 

reconnaissable. Dans le recent age du fer elles deviennent plus grand es et pllls massives, et la 

figure de reptile est remplacee par d'autres ornements fantastiques (fig. 367--68). Outre ces grandes 

parures ovales au nombre de 34 exemplaires, on n'a trouve que deux autres sortes de fibules, savoir 

6 jibules a bras l:gaux (fig. 369-72) et 3 fibules trilobl:cs (fig. 373 -74). Toutes les trois sortes 

paraissent avoir ete portees seulement par les femmes. Souvent une paire de fibules ovales est 

accompagnee d'une fibuJe a bras egaux Oll d'une fibule triJobee. 

Les bracelets sont au nom bre de I 3 exemplaires, tous tres massifs comme celui de la 

fig. 3 5 I. On a encore trouve une jolie boucle de ceinture (fig. 37 5), une broc!te amzzfzairc (fig. 376), 

trois tpz7zgles pour la coijfure (fig. 377), quelques l:pingles pourvues d'zm amzeau (fig. 378), une bague 

en argent (fig. 379), un disque de fuseau en ambre jaune, quelques clefs en fer Oll en bro.nze (fig. 380-81) 

et quelques perles. Les perles sont relativement rares; une sellle fois on en a trouve une centaine, 

quatre fois entre 20 et 40; mais le plus souvent le nombre en a ete bien moindre et s'est meme 

huit fois reduit a une seule; dans beaucoup de tombeaux de femmes il n'y en avait aucune. La 

matiere et la forme des perles Ctaient les memes qu'auparavant. 

Sl:pultures des temps chrl:tz'ens. Deux fois, en cherchant des tombeaux de !'age du fer, on 

a rencontre des sepultures Oll les cadavres avaient ete places dans de longs cercueils en bois, la 

tete tournee vers l'Ouest. Dans l'une, les cercueils etaient couverts de tertres ressemblant tout il 

fait a ceux de !'age du fer; dans l'autre ils etaient places sous terrain plat. On a trouve dans les 

cercueils des couteaux et en outre des pierres a aiguiser dans ceux qui etaient surmontes de 

tertres; mais il n'y avait ni armes ni parures. 

H. ANTIQUITES DE L'ÅGE DU FER TROUVEES HORS 

DES TOMBEAUX. 

Sollvent, en fouillant les champs ou les tourbieres, ou trouve des objets provenant de !'age 

du fer sans avoir ete deposes dans des tombeaux. Dans la plupart des cas ces trouvailles n'ont que 

peu d 'interet, les objets ainsi recueillis ayant ete perdus par hasard ou jetes comme inutiles. Quelque

fois pourtant leur valeur Oll Ja maniere dont ils ont ete caches, fait prcsumer qu'iJs ont ete deposes 

dans une intention speciale. 
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Depots paludeens. Deux fois on a trouve des depots d'armes enfouis dans des tourbieres. 

Dans la tourbiere de Balsmyr' paroisse de Klemensker' la meme Oll a ete decouvert un depot de 

bracelets et de haches creuses en bronze (voy. page 222), on a recueilli deux grandes pointes de 

lances, douze morceaux de telles pointes et des fragments de cinq poignards ou epees courtes, le 

tout en fer; 'une des pointes de lances etait incrustee d'anneaux concentriques d'argent. Dans la 

tourbiere de Knarremose, paroisse de Rutsker, on a exhume les restes de deux grands vases en 

bronze et des fragments de bordures de boudiers et de deux epees en fer; l'une de ces epees etait 

damasquinee. Ces objets ont un caractere tout a fait etranger a l'ile. Jamais ailleurs on n'a rencontre 

a Bornholm des incrustations d'anneaux d'argent ni des epees damasquinees; par contre, il en a ete 

trouve frequemment dans les grands depots paludeens de Nydam en Slesvig et de Vimose en Fionie, 

decrits par le professeur Engelhardt. Ces depots etant regardes comme provenant du butin conquis 

sur un ennemi etranger, il est probable que les deux depots de Bornholm contiennent egale

ment des armes laissees par des envahisseurs etrangers et offertes ensuite aux divinites protec

trices de !'ile. 

Monnaies. Beaucoup de monnaies antiques ont ete trouvees a Bornholm. Comme dans 

toute la Scandinavie, elles appartiennent a trois categories distinctes; ce sont des deniers d'argent 

des empereurs romains des premiers si ed es de notre ere, ou des solidi en or de !'empire romain 

Oll byzantin du 4 me jusqu'au 6 me siede' Oll des monnaies d 'argent du moyen age. Les deniers sont 

au nombre de 242, tous tres uses, frappes: 1 sous Neron, 1 sous Domitien, 36 sous Trajan ou Hadrien, 

163 sous les Antonins, 38 sous Commode, 1 sous Scptime Severe, 1 sous Diadumenianus et T sous 

Alexandre Severe. Quant aux solidi en or, qui de Bornholm sont entres au cabinet des medailles, on 

en compte 103, a savoir: I de Theodose le Grand, 20 des empereurs d'Occident, 77 des empereurs 

byzantins et 5 imitations barbares; le dernier solidus est frappe par Justin I (5 18-527). Le nombre 

des solidi trouves a Bornholm est pourtant beaucoup plus grand; mais, jusqu'en 1838, tous ont ete 

perdus. - Les monnaies d'argent du moyen age recueilli·es a Bornholm et envoyees au cabinet des 

medailles atteignent pre8que le nombre de 3500. Outre les monnaies allemandes, qui sont les 

plus nombreuses, on en compte c. 400 anglaises, c. 230 hollandaises ou belges, 4 byzantines du 

dixieme siede et 220, dont 60 fragments, avec une empreinte en caracteres arabes (coufiques) Les 

monnaies coufiques sont generalement frappees a Samarcande ou a Boukhara; une est de l'a.n 700, 

une autre de l'an 713, la plupart datent du dixieme siede et le dernier de l'an 970 env. Les 

monnaies europeennes sont presque toutes du dixieme siede ou du commencement du onzieme. 

Autres objets en or ou en argent. Avec ou sans accompagnement de monnaies on a 

trouve des tresors considerables en or ou en argent non monnaye. Les objets en or sont des colliers 

(fig. 383), des bracelets (fig. 382), des bagues, des barres fondues ou martelees, des bracteates (minces 

plaques randes ou sont empreintes des figures mythologiques, fig. 385) et d'autres petites plaques 

d'or, tres minces, de forme carree avec une empreinte figurant un bomme avec de longs vetements 

Oll d'autres dessins (fig. 386--SS). Les tresors en argent contiennent egalement des colliers 

(fig. 389) et des bracelets, des pendeloques (fig. 390~92), des barres fondues ou martelees et de 

nombreux morceaux d'objets brises, surtout de grands anneaux. La' valeur de ces tresors est 

quelquefois assez importante; a Bækkegaard, paroisse de Klemensker, on a trouve trois bracelets, 

une bague et quelques barres en or d'un poids total de 820 grammes, valant 2360 frcs.; a Kongens 

Udmark, paroisse de Vestermarie, une trouvaille a contenu presque deux kilogrammes et demi d'argent 

d'une valeur de 500 frcs. Il n'y a jamais de l'argent dans les tresors en or, ni de l'or dans ceux en argent. 

Les grands colliers et bracelets en argent sont de travail oriental; et comme ils sont 

souvent accompagnes de monnaies coufiques, il est probable qu'ils ont ete importes avec celles-ci 
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et dans le roerne but, c'est-a-dire: pour servir comme valeurs et non comme parures. Tres souvent 

ils sont brises ou endommages, de sorte qu'ils n'ont pu etre employes a ce dernier usage. De roerne, 

il est probable que les autres objets precieux tels que pendeloques en or ou en argent, colliers et 

bracelets en or, quand ils font partie d'un tresor et y sont associes a des monnaies ou a des barres 

brutes et a des morceaux brises, n'ont ete deposes que comme metaux de valeur. 

Cltronologie des depots. On ne peut savoir . a quelle epoque les deniers ont ete enfouis. 

Ils sont tous tres uses et paraissent avoir ete longtemps en circulation. Qu'ils ne soient pas meles 

avec des deniers posterieurs, cela s'explique assez par la deterioration des monnaies qui eut lieu sous 

Septime Severe, car depuis lors les nouveaux deniers ne furent guere re<;:us par les peuples barbares. 

Par contre les solidi en or ont une empreinte fraiche, et il faut ainsi presumer qu'ils n'ont pas ete 

longtemps en circulation avant leur enfouissement. Les derniers solidi provenant du commencement 

du 6 me siede' on est autorise a supposer qu'ils ont ete enfouis dans le cours du meme siede et 

quelques-uns peut-etre deja vers la fin du 5 me. Les depots de monnaies europeennes du moyen age 

contiennent presque tous quelques pieces du commencement du r 1me siede ou des dernieres annees 

du 10me, et ils ont sans doute ete enfouis peu de temps apres. Les monnaies ~rnfiques melees 

avec des monnaies europeennes doivent avoir ete deposees en meme temps que celles-ci, et 

celles qu' on a trouvees seules, peut-etre a une epoque un peu anterieure. Les monnaies permettent 

aussi de determiner les depots de tresors non monnayes dont elles sont accompagnees, et ceux qui 

ne contenaient pas de monnaies ont pu etre determines quelquefois par l'analogie. C'est ainsi, en 

particulier, que les grands colliers et les bracelets d'argent se ressemblent tellement qu'on peut sans 

scrupule les regarder comme a peu pres contemporains. Quant aux depots d'or la condusion peut 

etre plus douteuse. 

Explication des depots. Il est possible qu'un sentiment religieux ait determine l'enfouisse

ment de quelques depots, pour qu'ils pussent suivre leurs proprietaires dans le sejour des arnes. 

Mais, dans cette hypothese, il faudrait s'attendre a trouver des depots provenant de tous les siedes 

de !'age du fer, la religion etant sans doute toujours restee la roerne. Au contraire les depots ne 

proviennent' pour la plupart' que de deux epoques bien distinctes' dont l'une aux environs du 6 me 

siecle et l'autre aux environs de !'an 1000. De roerne aux temps du christianisme, quelques epoques 

distinctes ont laisse beaucoup de tresors enfouis, tandis que d'autres n'en ont pas du tout laisse. Or 

les premieres ayant toutes ete des periodes d'invasion etrangere ou de troubles interieurs' il faut 

croire que les memes causes ont agi egalement dans les temps du paganisme, et que l'enfouissement 

des grands depots du 6 me siecle et des environs de !'an 1000 a ete occasionne, au moins en grande 

partie, par des troubles exterieurs ou interieurs survenus a ces epoques, et que les depots eux-memes 

ont ete des encaisses metalliques, que les marchands ou d'autres personnes riches ont voulu mettre 

en surete et que plus tard ils ont ete empeches de reprendre. 

I. REMARQUES GENERALES SUR L'ÅGE DU FER. 

Population. L'enorme quantite de depots cineraires demontre que, deja au premier age 

du fer, l'lle de Bornholm a eu une population tres considerable. Cependant il semble qu'au commence

ment de l'age du fer, la population a ete assez pauvre; car non seulement il n'y a que peu d'antiquites 

t 
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dans les· tombeaux, ma1s ce qui s'y trouve est pauvre et d'une qualite grossiere; les parures de femmes 

sont en fer. Des le commencement de la deuxieme classe des depots, le mobilier funeraire devient 

plus riche; sa richesse s'accroit dans les sepultures a inhumation et culmine au moyen age du fer 

pour diminuer de nouveau vers la fin du paganisme. A partir de !'apparition des depots cineraires de la 

troisieme categorie, une difference marquee se manifeste entre les diverses classes de la population: 

la classe superieure depose ses morts dans de riches sepultures a inhumation, tandis que la classe 

pauvre continue a bruler les siens. La grande quantite d'armes trouvees montre que ce devait etre 

une population vaillante et guerriere celle qui croyait avoir besoin d'armes meme apres la mort. 

Costume. Quoiqu'on ait trouve tant d'ornements metalliques pour les femmes, les formes 

des vetements sont a peu pres inconnues. On peut seulement presumer que les deux sexes ont 

porte une ceinture a Iaquelle etaient attaches des couteaux, des clefs et autres petits objets. Sur la 

fibule ovale, fig. 344, Oll voit un homme vetu d'une tunique courte a Iongues manches et coiffe d'un 

honnet pointu. 

Habitations. En deux endroits Oll ont ete decouverts des vestiges de vieilles habitations, 

probablement du moyen age du fer, on a trouve des restes de poteaux en bois et des morceaux 

d'argile cuite (par un incendie), portant des empreintes de branches d'arbres. D'apres cela, il faut 

supposer que les habitations ont eu une charpente de bois, et que les murs ont ete composes de 

branches entrelacees enduites de terre glaise. On a aussi trouve des carreaux formes de grandes <lalles. 

lndustrie. Il est hors de doute qu'a l'age du fer' l'agriculture a ete l'industrie principale; 

parmi les restes d'habitations de !'age du fer, on a trouve de petites meules pour moudre le ble. On 

a aussi du avoir du betail et se !ivrer a la peche le Iong des cotes. Les disques de fuseaux prouvent 

que les femmes ont file, et avec les aiguilles a coudre elles ont confectionne des vetements. La 

grande fabrication des poteries a probablement aussi ete l'oeuvre des femmes. Quant aux armes 

et aux parures de metal, il faut croire que beaucoup d'objets ont ete fabriques dans le pays. Il y 

a des fibules et meme des fibules tres jolies, surtout celles du type N (fig. 328-31), qui se trouvent 

presque exclusivement a Bornholm, et d'autres, comme le type R 2 (fig. 341-44), qui y sont au 

moins plus frequentes qu'ailleurs, ce qui autorise a supposer qu'elles sont des produits de !'ile meme. 

Mais beaucoup d'autres objets dont les analogues . se trouvent dans le pays plus meridionaux ont 

sans doute ete importes. 

Commerce. L'lle ne produit aucun metal. L'or, l'argent, le bronze et le fer ont tous ete 

achetes a l'etranger, tantot a !'etat brut, tantot en objets fabriques. Le commerce doit done de 

tout temps avoir ete tres actif. Les importations indiquent deja des !'age du bronze des communi

cations avec les cotes meridionales de la Baltique, et, au 10me siede, les nombreuses monnaies asiatiques 

et anglaises donnent en outre la preuve de communications avec les pays Oll l'on pouvait acquerir de 

telles monnaies, c'est-a-dire: d'un c6te, la Russie et, de l'autre, les ports du Slesvic qui etaient en 

rapport constant avec !'Angleterre. 

ln.fluences €/rangeres. Le fond de la civilisation a sans doute ete un heritage des ancetres 

de !'age du bronze; mais, dans le cours des siecles, beaucoup d'influences etrangeres se sont fait 

sentir. Au commencement de !'age du fer, les formes des fibules decoulent des modes celtiques en 

usage dans les contrees au nord des Alpes. Plus tard, l'influence de la grande civilisation romaine 

s'etend jusqu'a la Scandinavie, et les fibules qui etaient modernes dans les provinces romaines au 

nord des Alpes deviennent la parure commune des femmes de Bornholm. Quand !'empire romain 

s'affaisse sous les coups de peuples barbares, ce sont, au moyen age du fer, les tribus germaniques 

de l'Allemagne meridionale et des rives du Rhin qui donnent les modeles des parures et des 

ornements. Enfin il parait que, dans le recent age du fer, plusieurs formes de parures se sont 
16 
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developp<~es dans les pays scandinaves eux-memes; seulement il s'y mele des traits empruntes a un 

style anglais ou irlandais. 

Religion. La mythologie scandinave, qu'on connalt par les poemes antiques conserves en 

Islande, se traduit au moyen age du fer dans les figures empreintes sur les plaques d'or appelees 

bracteates. li est difficile de la suivre dans les ternps encore plus recules; pourtant sur les vieilles 

fibules des depots cineraires de la premiere categorie, se trouvent des croix et des cercles qui probable

ment sont des signes sacres, de meme que les marques sur les roches figurees de l'age du bronze. 

Pierres runiques. Il existe encore a Bornholm 38 pierres runiques et sur 'j1elques autres, 

maintenant disparues, on a des renseignements Elles sont presque toutes des monuments funeraires; 

mais il n'est pas certain qu'elles aient ete erigecs justement aupres des sepultures des defunts. 

Aucune ne se trouve a present a sa place primitive. La plus belle (fig. 393), haute de 2 m 5, est 

dressee maintenant pres du grand chemin a 2 kilometres au S. E. de la ville de Hasle. Des pierres 

existantes, 21 portent des signes ou des inscriptions chretiennes; les autres, si elles n'ont pas aussi 

une ongrne chretienne, proviennent probablement de la derniere periode du paganisme. 

-----------

K. NOTICES FINALES. 

Question d'immigration. L'ile de Bornholm a ete habitee des !'age de la p1erre. Les 

prem1ers habitants ont ete des immigrants ctrangers, et il est probable que les immigrations se sont 

repetees pendant une longue serie d'annees' jusqu"a ce que !'ile eut re<;u une population suffisante 

pour se defendre contre les invasions ulterieures. Ce point parait deja avoir ete atteint au commence

ment de !'age du bronze. Des cette epoque jusqu'aux temps historiques, toutes les transitions dans 

les formes des sepultures, ainsi que dans les antiquites, sont si lentes et si graduelles, que nulle part 

ne se manifeste un changement brusque, comme aurait du en produire la substitution d'une nouvelle 

population a l'ancienne ou seulement !'invasion d'une nouvelle race victorieuse et dominante. Cela 

n'exclut certainement pas la possibilite d'immigrations paisibles et successives; mais si la population, 

deja a ]'age du bronze et surtout au premier age du fer' a ete aussi nombreuse que les tom beaux 

le demontrent, il n'est pas tres vraiscmblable que beaucoup d'immigrants etrangers aient voulu 

justement choisir pour s'y etablir une ile deja si fortement peuplee. 

Clzronologie. L'ordre dans lequel les diverses formes de sepultures et les diverses antiquites 

se sont succede dans !'ile de Bornholm para!t maintenant etre assez connu. Mais quand on veut 

exprimer cette chronologie relative en dates absolues, on se heurte a des difficultes peut-etre insur

montables L'immigration primitive et le commencement de !'age du bronze sont hors de toute 

computation. Quant au commencement de !"age du fer, on sait seulement qu'il est de beaucoup 
• 

anterieur a l'introduction des premiers produits de l'industrie romaine, les fibules des types B et C. 

L'apparition de ces fibules dans les provinces rornaines au nord des Alpes est estimee avoir eu lieu 

a peu pres au commencement de l'ere chretienne. Elles ont du mettre quelque temps a se repandre 

jusqu'aux iles de la Baltique, rnais, a cet egard, on ne sait rien de positif. Si meme elles n'ont 

pas ete introduites a Bornholm avant le milieu du 2 Hl<' siecle, le nombre des depots cineraires 

anterieurs est si grand, qu"ils ont du commencer avant l"ere chretienne, et si on suppose que leur 

arrivee a Bornholm ait deja eu lien a la fin du r mier siecle, le commencement des deplits cineraires 

et, partant, le commencement de !'age du fer se trouvent d'autant plus recules. 

L 
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Les depots cineraires finissent quelque temps avant le debut du moyen age du fer. Or si 

celui-ci, d'apres !'opinion des archeologues scandinaves, a commence au milieu du 5 rne siecle, la 

cessation des depots cineraires doit etre survenue vers !'an 400 ou peu de temps auparavant. Pour 

la fin du moyen age du fer, on indique le commencement du 8 me siecle et, pour la fin du paganisme 

et le commencement du moyen age chretien, Je milieu du I I me siecle. 

--------- ----==== 

EX PLI CAT I 0 N DES FIGUR ES. 

PLANCHE COLORIEE. 

Deux pendeloques et un collier en or, provenant 

de depots cineraires; 

perle en mosai'que representant des grappes de 

raisin, 

id. composee en dessin de damier, 

fibule en bronze emaille' toutes provenant de 

sepultures a inhumation du premier age du fer; 

deux fibules en argent dore et nielle et une en 

bronze don!:, avec incrustations de grenats 

polis, toutes provenant du moyen age du fer. 

FIGURES INSEREES DANS LE TEXTE 

DANOIS. 

A 

Age de la pierre. 

Fig. 1-7. Page 1 I. Instruments en silex. 

8. I I. Hache-marteau en diorite. 

9. I I. Id. en porphyre. 

IO. I I. Scie en silex. 

I I. I I. Pendeloque en schiste noir. 

12. I I. Perle d'ambre jaune. 

A 

Age du bronze. 

Fig. 13. Page 23. Plans de deux murgers. 

- 14-15. 25. Plans de sepultures navi-

formes. 

- 16-17. 35. Epees en bronze. 

- 18-19. 35. Poignards id. 

- 20-23. 35. Couteaux id_ 

Fig. 24. Page 35. Faucille id. 

25. 35. Pointe de Iance en bronze. 

- 26-27. 35. Haches id. 

28. 35. Pincette id. 

29. 36. »Fibule de Bornholm« id. 

- 30-31. 37. Autres fibules id. 

32. 38 Collier id. 

- 33-34. 38. »Tutuli« (parures de fem-

mes) id. 

- 35-36. 38. Bracelets id. 

37. 38. Bracelet en or. 

38. 38. Bague en bronze. 

39. 39. Bague ·en or. 

- 40-42. 39. Epingles en bronze. 

- 43-45. 39. Boutons doubles id. 

- 46-54. 40. Urnes cineraires en argile. 

55. 40. Petit vase en argile. 

- 56-58. - 43. Menhirs (•Bautastene«). 

59. 45. Plan d'un groupe de men-

hirs. 

- 60-61. 5 1-52. Roches figurees pres 

d'Allinge. 

Depots cineraires. 

Fig. 62-68. Page 70---71. Epees a un seul tran-

chant en fer. 

69. 71. Epee a double tranchant 

id. 

70. 71. Dague a double tranchant 

id 

- 71-79. 72 Pointes de lances id. 

- 80-82. 73. Umbons de boucliers id. 
16* 



Explic:1 Lion des ii~lll'Po. 

Fig. 83-84. Pag"C~73. Poignecs dcboucliersen fer. 

8 5. 7 3 Rivet de bouclier en bronze. 

86-89. 

90-97. 

98. 

99. 
- 100-08. 

- 109-25. 

- 126--40. 

I 4I. 

142. 

143. 

144. 

I 45· 
146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

- 151--52. 

153. 

154. 

155-56. 

- 157-62. 

163. 

- 164-66. 

- 167-68 

169. 

170. 

- 171-72 

173. 

- 174-77. 

178. 

r79. 

180. 

18I. 

I 82. 

183. 

184. 

74. Eperons en fer. 

76. Couteaux id. 

76. Faucille id. 

76. Couteau en bronze. 

78. Agrafes de baudrier en fer. 

80. Fibules du type A (a ex

tremite recourbee). 

83. Fibules des types B et C 

(»romaines«). 

8 5. Fibule du type D en bronze. 

85. Fibule du type E id. 

85. Fibule du type F 1 id. 

8 5. Fibule du type F en argent. 

8 5. Fibule du type F 2 en bronze. 

85. Fibule du type G r id. 

85. Fibule du type H r id. 

85. Fibule en transition au type 

Hid. 

85. Fibule du type I id. 

85. Fibule du type K id. 

89. Perles en or. 

89. Perles en or et en verre. 

89. Collier en or. 

89. Pendeloques en or. 

9r. Bouterolles de lanieres en 

bronze. 

91. Id. en fer 

92. ltpingles a cran id. 

92. Epingles pour la coiffure 

en bronze. 

92. Pendeloques id 

92. Bouton id. 

94. Parures pour le front, en 

bronze avec des perles. 

94. Bracelet en bronze. 

94. Boucles en fer et en bronze. 

94. Bouton en bronze. 

- 94. Agrafe id. 

95. Paire de ciseaux en fer. 

95. Id. en bronze. 

95. Aiguille a coudre en fer. 

95. Alene id. 

95. Pincette id. 

Fig. 185- 93. Page 96 Disques de fuseaux en 

pierre, en os ou en bronze. 

Clefs en fer. 

Talons et cfaines pour des - 197--203. -

97. 

98. 
cornes a boire, en bronze. 

204. 99. Tete de marteau en fer. 

205. 

206. 

- 207- IO. 

2 I I. 

2 I 2. 

2 I 3. 

- 246-49. 

250-55. 

99. Garniture de ceinture en 

bronze 

99: Coin en schiste. 

99. Diverses garnitures. 

100. Fragment d'un grand vase 

en fer. 

101. Fragments d'un vase en 

verre. 

102. Vase d'argile de forme 

ancienne. 

105. Petits vases d'argile. 

106. Vases d'argile de moyenne 

grandeur. 

107-9. Grands vases d'argile. 

l IO. Vases hauts en argile. 

Sepultures a inhumation du premier age du fer. 

Fig. 2 56. Page 1l8. Profil d'un cercueil en 

- 257-62. 

268. 

269. 

270. 

276-79. 

280. 

281. 

pierre. 

II 9-2 I. Plans de sepultures a 
inhumation. 

123. Epees a un seul tranchant 

en fer. 

123. Tete de hache id. 

123. Pointe de lance id. 

123. Fragment de garniture de 

bonelier en bronze. 

123. Bague en or. 

123. Bou~le en bronze. 

124. Fragments de ceinture 

avec garnitures en bronze. 

125. Fibules du type F. 

125. Fibule du type G 2 en 

argent. 

126. Fibules du type HI id. 

126. Id. en bronze don~. 

I 26. Fibule du type H 2 en 

bronze. 
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Fig 282. Page 127. Fibule du type K en 1 Fig. 

bronze, garnie d'argent. 

327. Page 162. Fibule du type M 2 en 

bronze dore, garnie de 

285. 

- 286-88. 

- 289-91. 

- 292-94. 

295. 

296. 

297. 

298. 

2 99· 
300-1. 

302. 

303. 

128. Collier en argent. 

128. Bouterolle de laniere en 

bronze. 

128. Epingle id. 

130 Perles en mosalque. 

r 30. Perles en ambre jaune. 

132. Peignes en corne de cerf 

ou en fer. 

133· Etui de bronze. 

l 33. Epingles de bois. 

133. Disque de fuseau en am-

bre jaune. 

l 33. Vase en verre. 

133· Seau en bois. 

138. Tombeau a rempart. 

141. Epingle en bronze. 

143· Fibule du type Len bronze 

emaille. 

143. Perle en os. 

Autres sepultures du premier age du fer. 

Fig. 305. Page 145· Urne cineraire en argile. 

- 306. 145· Fragment d'une fibule en ar-

gent (type M) de Kannikegaard 

365. 

Moyen age du fer. 

Fig. 307. Page 157 Epee a double tranchant 

en fer. 

- 308-10. 

- 311-12. 

313. 

- 314-15. 

316. 

317. 

- 318-20. 

32 I. 

- 322-26. 

157. Epees a un seul tranchant 

id. 

157· Pointes de lances id. 

l 59. Tete de hache id. 

159· Umbons de boucliers id. 

l 59, Rivet de bouclier en 

bronze. 

l 59. Poignee de bouclier en fer. 

159. Garnitures de ceinture en 

bronze. 

161. Fibule du type F 3 id. 

162. Fibules du type M I en 

argent ou en bronze. 

- 328 3 I. 

- 332 33. 

- 334-36. 

- 337-39. 

340. 

- 341 -44. 

- 345-47. 

348. 

349. 

350-51 

352. 

- 353--54. 

355. 

356. 

grenats polis. 

163. Fibules du type N en 

bronze. 

163. Fibules du type 0 id. 

164. Fibules du type P id. 

164. Fibules du type Q id. 

165. Fibule a figure de reptile 

(type R 1) id. 

165. Fibules ovales (type R 2) 
id. 

167. Ornements en bronze, cou· 

sus sur les vetements. 

167. Id. en argent. 

I 67. Id. en mosalque. 

168. Bracelets en bronze. 

168. Agrafe de ceinture id. 

168. Couteaux en fer. 

168. Perle en bronze. 

168. Garniture d'une perle en 

bo is. 

Recent age du fer. 

Fig. 357-64. Page 178. Pavages a Lillevang. 

365. 179. Hache-marteau en fer. 

- 366- 68. 180. Grandes fibules ovales 

- 373---74. 

- 375-76. 

- 377-78. 

379. 
- 380-8r. 

(type R 3) en bronze. 

182. Fibules a bras egaux (type 

S) id. 

182. Fibules trilobees (type T) 

id. 

183. Boucles id. 

183. Epingles id. 

183. Bague en argent. 

18 3. Clefs en bronze et en fer. 

Depots de tresors. 

Fig. 382. Page 19 r. Bracelet en or. 

383. 191. Collier id. 

384. 

385. 

- 386-88. 

389. 

- 390-92. 

191. Garniture de fourreau id. 

19 I. Bracteate id. 

191. Petitcs plaques carrees id. 

192. Collier en argent. 

192. Pendeloques id. 
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Fig. 393. Page 203 Pierre rurnque de Bro

gaard. 

Plans de cimetieres. 

Fig. 394. App. III B 16. - Murgers a Tornegaard. 

- 395. - III B 39. Id. a Mandhøj. 

Fig. 396--97. App. VI B 3. Id. et depots cineraires 

a Kanegaard. 

398. - VI B 7. Sepultures a Hasle. 

- 399-400. - VI B 14. Id. a Kannikegaard. 

401. - VI B 15 Id. a Slamrebjerg. 

402. - IX B 3. Id. a Bækkegaard. 

403. X B 1. Id. a Lillevang. 

--~--

i 

i 
1· 

I 

I 

r 
I 



TILLÆG I. 

STENALDEREN. 

A. Gravkamre fra Stenalderen . 
• s. B" =Sognebeskrivelserne. .Lund"= Landmaaler Lunds Manuskript (jfr. Side 4). "Mus."= det oldnordiske 

Museums Fundprotokoller. 

1. I en lille Skov syd forTornegaard. 34teS.G. 
i Nylars Sogn, findes et mægtigt Gravkammer, 9 Alen 
langt i Vestsydvest til Østnordost, 21 /2 Alen bredt ind
vendigt Maal. Højden under Dækstenene er 21/6 Alen, 
men Bunden synes ikke at være naaet ved den af 
Ejeren i sin Tid foretagne Udgravning. Siderne bestaa 
af svære oprejste Granitsten, imellem hvilke der ikke 
bemærkedes nogen Aabning til en Indgang, og Kammeret 
er dækket med fire mægtige Overliggere, af hvilke en 
bærer skaalformede Fordybninger. Paa Siderne er det 
omgivet med Jordfyld, men Dækstenene ligge frit. I 
Kammeret er der kun fundet nogle til begge Sider 
skarpe "Flintknive", rimeligvis Flintflækker (Egen Iagt
tagelse og S. B. 54). 

2. Nordost for Fiskerlejet Arnager i samme 
Sogn findes en smuk og ubeskadiget Runddysse om
given med Jord indtil Toppen af Sidestenene og dækket 
med en svær fritliggende Overligger. Der findes skaal
formede Fordyfminger paa Overliggeren og paa Over
kanten af en af Sidestenene (S. B. 27). 

3. I en sløjfet Høj syd for Vældensbygaard 
i samme Sogn har der efter Ejerens Forklaring været 
et Gravkammer af saa svære Dimensioner, at det vel 
nok kunde hidrøre fra Stenalderen (S. B. 8). 

4. Lundehøjene sydvest for Brogaard i Kle
mensker Sogn ere i sin Tid blevne udgravne af 
Lietitenant Jansen. I den ene af dem ses endnu 
Resterne af et stort Gravkammer med svære Sidestene. 
Dækstenene ere borte (S. B. 5). 

5. Ved Sløjfningen af en lille Høj nordvest for 
14de V. G. i samme Sogn har jeg i 1868 undersøgt 
Resterne af et Gravkammer, 51/4 Alen langt fra Nord 
til Syd, 2 Alen bredt, 21/s Alen højt, Alt indvendigt 
Maal. Paa den østre Side fandtes lidt syd for Midten 
en Aabning imellem Sidestenene af 1 Alens Brede. 
Gulvet var faststampet grusblandet Ler. I den af 

Kammeret udgravne Jordfyld var der fundet nogle 
ubrændte Ben, en Flintflække og Stykker af et Hængekar 
med indprikkede Prydelser (Mus. A. 663). 

6. I en Høj nordost 13de S. G. i Østermarie 
skal der være fundet et Kammer af oprejste Stene, 
5 Alen langt og 21 /2 Alen bredt (S. B. 55). 

7. I en stor Høj imellem 15de og 19de S. G. 
i samme Sogn skal der for halvhundrede Aar siden 
være fundet et stort Gravkammer, i hvis ene Ende et 
Rum var "særskilt afgrænset" ; i dette Rum fandtes 
brændte Ben, tre Flintknive og et kileformel Hænge
smykke af Skifer med et skraat Hul i den tykke Ende 
(S. B. 56). 

8. I Skoven nordost for Skovsholm i lbsker 
Sogn synes der i Toppen af flere flade Kuller at have 
staaet svære Gravkamre af oprejste Stene. Nu er 
Stedet ødelagt, men det erindres, at Dækstenen over 
et af Kamrene blev bortført med Forspand af 8 Heste 
(S. B. 67). 

9. Ved Aaen syd for Skovsholm staa endnu 
Siderne af et stort Gravkammer omgivne af Jordfyld. 
Overliggeren, som ragede 3 Alen op over Jordfylden, 
er sprængt itu og bortført (S. B. 68). 

10. I Hallebrønds Høj i samme Sogn, 1/s Mil 
nordost for Kirken, staa endnu Resterne af en stor 
smuk Jættestue med en dækket Gang til Indgang 
østerfra. Af de to Overliggere over Kammeret (af 
hvilke en bærer skaalformede Fordybninger) ligger 
den ene nedsunken og den anden er bortvæltet, men 
Dækstenen over Gangen (der ogsaa bærer skaal
formede Fordybninger) findes paa sin Plads. Den 
skete Udgravning er foretagen af Lieutenant Jansen, 
og der vides ikke Andet om Udbyttet, end at der i 
Ant. Ann. IV S. 162 findes anført som indkommet 
fra denne Høj : en utilhuggen Pil af Flint og en Del 
Stykker af Ravperler samt det Halve af en Sten-
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Jwmmer, der bar Y::eret meget smuk (l\Jus. CCCXX
XXI; S. B. 78) 1). 

11. Ved dcu uordre Stensbygaard, 32te 
S. G. af Bodilsker Sogn, har Lærer Jørgensen i 1882 
undersøgt LeYningerne af et Gravkammer. 0Yerlig
gerne, der havde ligget fril, vare borte; Sidestenene, 
der havde værel omgivne med Jord, vare svære 21 /2 Alen 
høje Granitblokke med en glat Side indefter. Kammeret 
selv var 7 Alen langt, :3 1 12 Alen bredt, indvendigt 
l\faal. Imod Øst var der en Aabning imellem Side
stenene. Bunden var dækket med srnaa RullesLene, 
paa og imellem hvilke der fandtes ubræmlte Menneske
ben, nogle Kindtænder af en Gris, en Pilespids for
færdiget af en Spaan af en sleben Flintkile, 11 1 /2 
hammerformede Ravperler, 3 andre do., Stykker af 
mange do., en Knap af Rav og Stykker af et smukt 
Hængekar af Ler (Mus. A. 5375-81; jfr. S. B. 44). 

12. Tæt derved, vest for den sydlige Stensby
gaard, 31te S. G. i samme Sogn, slaar der en frit
staaende Dysse, "Bønnestenene", dannet :iJ 12 
oprejste Stene med to 0Yerliggere, af hvilke den ene 
bærer skaalformede Fordybninger. Af Jordfyld udenom 
Dyssen er der nu intet Spor. Indvendig er Kammeret 
7 Alen langt, 3 Alen bredt, 2 til 21 /2 Alen højt. 
Mellemrummene imellem Sidestenene ere udfyldte med 
Stenskjærver. Paa Østsiden er der en A:ibning, som 
fører til en dækket Gang, af hvilken de to inderste 
Par Sidestene med en Dæksten endnu er bevarede. 
I Aabningen imellem Kammeret og Gangen er der 
anbragt en flad Sten som Tærskel og paa hver Side 
en opretstaaende do. som Dørkarm. Ved en i 1882 
af Lærer Jørgensen forelagen Undersøgelse fandtes i 
den dækkede Gang nogle Ravperler, to Flinlflækker 
og et Stykke af en smukt prydet Lerskaal, men ingen 
Ben. I selve Kammeret fandtes nederst i Jordfylden 
2 Pilspidser af Flint, 1 do. med bred Æg, 17 Flint
llækker, tildels udkløvede af slebne Flintredskaber, rt 
fladt Redskab af Skifer (45 /12 X 47/12 T.) omtrent i 
Form som et Øxeblad, 34 hammerformede Ravperler, 
c. 40 Brudstykker af lignende, 5 halvmaaneformede 

1 ) Efter at de første Ark af nærværende Bog vare 
trykte, har jeg modtaget Underretning om en i 1884 
af Lærer Jørgensen foretagen Undersøgelse af Grav
kammcret. K;i,mmeret befandtes at være 7 Alen langt 
fra Nord til Syd, 3 Alen bredt og 21/2-R Alen højt. 
En Alen fra Bunden begyndte Havperler at vise sig, 
og de bleve hyppigere nedefter, hvor de laa spredte 
over hele Kammerets Areal. Der fandtes i All vel 
henimod 200, deriblandt mange øxeformede som Fig.12, 
men de gik næsten alle itu. Tillige fandtes 4 slebne 
Flintkiler, en halv Snes Flintflækker og et aflangt, ved 
den ene Ende gjennernboret Hængesmykke af Skifer, 
21/2 X 3/, T. Paa Bunden stode to Lerkar med ind
trykkede Prydelser (itu); det ene af dem var et Hænge
kar. Brændte Benstykker fandtes enkeltvis hist og her 
i de midterste Jordlag, men kun i ringe Mængde. Af 
ubrændle Ben bemærkedes paa flere Sleder sikre Spor, 
deriblarn1t en Mennesketand, men de vare sparsomme 
og meget· o"pløste. 

Ravperler og 1 :1 Stykker af do., e. 50 andre Rav
perler og c. 80 Stykker af do. samt Stykker af smukt 
prydede Lerkar. 1 Kammerets nordlige Ende fandtes 
Levninger af uhrændte Ben og i det nordostlige Hjørne 
heil nede paa Bunden en Klump af hvide brændte 
Ben uden Urne eller andet Gravgjemme (Mus. A. 
5511-31). 

13. I Toppen af en c. GO Alen bred, [) Alen 
høj Jordhøj vest for Sejers g a ar cl, 5te S. G. i Povlsker 
Sogn, staa endnu Levningerne af et Gravkammer, 
4 Alen langt i Nord til Syd, B Alen bredt. Højden 
er nu ikke kjendelig, da Overliggerne ere borte. Ind
gangen har været fra Øst tæt ved det nordøstlige 
Hjørne, hvorfra en dækket Gang førte ud til Hø jens 
Rand. Lærer Jørgensen, som undersøgte Stedet i 
1878, fik følgende Forklaring af Ejeren, som i sin Tid, 
omtrent 18:10, havde uclgra vet Kammeret, nemlig at 
der tæt indenfor de nordlige Endestene laa et Skelet 
paa tva'rs i Kammeret med Hovedet i Øst. I den 
øvrige Del af Kammeret fandtes en stor Mængde Ben 
af mange Skeletter og deriblandt formentlig ogsaa af 
Børn. Tillige fandtes en stor Mængde Ravperler, 
over 1 Pot, og mange af dem vare af Form som 
smaa Øxer (;i: Fig. 12); endvidere fandtes i Kammeret 
omtrent en halv Skjæppe Flinlsager, navnlig Knive og 
Dolke med smukt tilhugne Haandtag og firkantet 
Endeflade paa dette. Udenfor Kammeret opsamledes 
tillige en stor Mængde Flintflækker. I Højens Udkant 
var der mange "Askepletter" med en lille flad Sten 
over (Brandpletter?). Af Oldsagerne ere nogle bl evne 
afgivne til Prinds Frederik (Frederik VII) under hans 
Ophold paa Bornholm 1833 og ere rimeligvis de, 
som findes i Museet under Nr. 2897 og 2903-fi, 
nemlig Stykker af større og mindre Ravperler, sex 
Flintflækker, en do. halvt tilhuggen til en Pilspids 
saml lo kilefornwde Hængeprydeiser af Skifer (S.B. 15). 

11. I en Høj tæt ved Tornegaard, 30te S. G. 
i Pedersker Sogn, har Lærer ,Jørgensen undersøgt et 
Gravkammer. Overliggerne vare borte. Kammeret 
har hal't oval Form med en Længde af 5 Alen og 
en Brede af c. 4 Alen; Sidestenene vare 21 / 2 Alen 
høje og deres Mellemrum udfyldte med Stenskjærver. 
V ed den østlige Ende var der en Aabning, hvorfra 
m dækket Gang førte udefter. Bunden var fast
stampet Ler, hvorover der laa et Lag af sort Muld 
blandet. med mange smaa Rullestene. 1 dette Lag 
fandtes en Mængde Stykker af ubrændte Menneske
knokler samt enkelte Dyreknokler, formentlig af en 
Ko, tillige nogle Smaastykker af brændte Ben og over 
hele Bunden spredte Ravperler. Af Kammeret var 
der tidligere optaget et ganske lille kopformet Lerkar 
(1 3/s Y 2 1 '2 T.); ved Lærer Jørgensens Undersøgelse 
fandtes 5 hele og 6 ha]ye flade hammerformede Rav
perler som Fig. 12, endvidere 23 hele og 34 hall'e 
hammerformede do. med rundt Tværsnit, 8 hele og 
5 halve andre RaYperler, 2 flade Ravstykker, en tvær
ægget Pilspids af Skifer samt ved Indgangen til 
Kammeret et lille kopformel: Lerkar, 2213 X 31 ;2 T., 
fyldt med Jord og enkelte Benstumper (Mus. A. 1649-
53; jfr. S. B. 39). 

15. J Toppen :if en nu sløjfet Høj ved den 25de 
S. G. i Aaker Sogn (G r ø cl e by) skal der være fundet 
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et Stenkammer med Ben og Flintsager. Videre Op
lysninger mangle (S. B. 34 a). 

16. Ved Jættedalen c. 600 Alen vest for 
20de S. G. af samme Sogn findes endnu et stort 
Gravkammer, som er undersøgt af Lærer Jørgensen i 
1883. Ifølge hans Beretning havde det været om
givet af en Jordhøj af c. 25 Alens Tværmaal, men 
Jordfylden havde dog ikke naaet Dækstenene. Kammeret, 
der var bygget af svære Granitsten, alle med en smuk 
glat Flade indefter, var 7 Alen langt i Nord og Syd, 
3 Alen bredt indvendigt Maal; Højden var 21 /2 til 
3 Alen. Det havde være dækket med tre svære 
Overliggere, hvoraf kun de to endnu laa paa deres 
Plads. Paa den ene af dem var der skaalformede 
Fordybninger. Fra Midten af den østlige Side udgik 
der en lavere Gang, 1 Alen bred, hvoraf endnu fire 
Par Sidestene vare tilstede ; Dækstene derover fandtes 
ikke. Ved Enden af Gangen var der en 1 Alen bred 
Aabning imellem Kammerets Sidestene. Tæt udenfor 
denne Aabning var der paa hver Side henstillet en 

flad Sandstensplade som Dørkarm, og indenfor var 
der stillet en Sandstensplade som Dørtærskel; udenfor 
denne laa en flad Sten som Trappesten. Gangen var 
helt fyldt med Jord og Smaasten; paa Bunden fandtes 
8 Flintflækker og c. 40 Ravperler liggende hist og 
her. Kammeret var omtrent til dets halve Højde 
fyldt med Jord og Stene. I den nedre Del af denne 
Fyld (1 /2 til 1 Alen over Bunden) fandtes hist og her 
uden nogen Orden 32 Flintflækker og 4 Pilspidser 
med Skafttunge, fremdeles en sleben Flintkile 51/ 2 T. 
lang, St. af en do., 3 Hængesmykker af Skifer, derat 
de to i Form af flade Kiler gjennemborede foroven, 
samt flere hundrede Ravperler eller Stykker af saa
danne, de fleste øxeformede eller hammerformede som 
Fig. 12, andre lange, runde, berlokformede etc. Af 
Lerkar fandtes kun spredte Skaar, deraf to med Huller 
til Ophængning. Ubrændte Ben fandtes ligeledes hist 
og her, deriblandt adskillige Dyreben (f. Ex. en Svine
kjæbe ). Af Ild fandtes intet Spor, ejheller af Bronce
sager. Kammeret er nu fredlyst (Mus.A.5774-5803). 

B. Gravkister fra Stenalderen. 

1. Ved Store Myregaard i Nylars Sogn var 
en aflang, 14 Alen lang, 10 Alen bred, ganske lav 
Kulle omgiven med en Ring af oprejste Stene, som 
ragede 1/4 til 3 / 4 Alen op over Overfladen. Lidt sydøst 
for Kullens Midte har Lærer Jørgensen fundet den 
søndre Side og begge Enderne af en i Vest til Øst 
anlagt Gravkiste af Mandslængde. Den nordre Side 
saavelsom Dækket manglede. Ved Midten af Kisten 
fandtes paa Bunden en lille Flintflække og i det 
nordøstre Hjørne men kun i Kistens halve Dybde en 
Klump af hvide brændte Ben (Mus. A. 3200; S. B. 26). 

2. Ved Lille Strandbygaard i samme Sogn 
har der i en sløjfet "Høj" efter Ejerens Forklaring 
staaet en Kiste af svære Granitblokke, hvori der fandtes 
lange ubrændte Ben og en Dolk af Flint (S. B. 38). 

3. I en 20 Alen bred, ganske lav Kulle paa 
Korsbjerg tæt sydost for Sandvig Kjøbstad har 
Lærer Petersen i Allinge i 1881 undersøgt en Mængde 
Begravelser. Under Kullens Rand baade paa Nord
siden og paa Sydsiden laa der en tæt Række af Brand
pletter. Noget nærmere imod Midten stode fire smaa 
Stenkasser fyldte med brændte Ben og indeholdende 
Oldsager af Bronce. Tæt nordost for Midten fandtes 
endelig tre lange dækkede Stenkister ved Siden af 
hverandre, af hvilke den mellemste, 3 Alen lang i 
Øst og Vest, l1/4 Alen bred, indeholdt ved Østenden 
Stykker af et menneskeligt Kranium og ved Midten 
en Spydspids af Flint. Imellem den mellemste og den 
sydligste Kiste fandtes derhos et Stykke af en Spyd
spids, en tilhuggen Flække og en meget smuk sleben 
Hulmejsel, 41 /2 T. lang, Alt af Flint (Mus. A. 5233-36). 

4. I en lav Kulle, c. 1000 Alen øst for Rø 
Kirke haf Lærer Jørgensen i 1883 fundet en Sten-

kiste 41/4 Alen lang i Nord til Syd, F/2 Alen bred, 
11/6 Alen dyb uden Bundsten og uden Dæksten. Paa 
Bunden laa ubrændte Ben og henimod Nordenden 
Levninger af Tænder. Desuden fandtes i Kisten to 
af de sædvanlige kileformede Hængesmykker af sort 
Skifer (S. B. Tillæg til Nr. 50). 

5. En lignende Kiste har Lærer Jørgensen fundet 
i en Kulle paa Alsterbakken i Østermarie Sogn tæt 
ved Fiskerlejet Salt u n a. Den indeholdt kun en Pil, 
spids af Flint. 

6. Paa Strandmarken og imellem Sandklitterne 
omtrent 1000 Alen i Øst til Syd for 20de S. G. i 
Povlsker Sogn, c. 400 Alen fra Stranden og c. 1 r4 Mil 
sydsydvest for Snogebæk Fiskerleje har Lærer 
Jørgensen i 1878 fundet en Gravplads med store 
Stenkister under flad Mark. Der undersøgtes 6 saa
danne beliggende i en Linie fra Østnordost til Vest
sydvest i en gruset Jord, rimeligvis en gammel Hav
stok, som nu er overføgen med Sand. Det er venteligt, 
at der kan findes flere, som for Tiden ere dækkede 
af Sandklitterne. Kisterne vare dannede af kantstillede 
Plader af Sandsten eller Skifer undertiden i dobbelt 
Lag, den ene Plade bagved den anden; Dæksten synes 
ikke at have været tilstede; derimod var Bunden i 
Regelen brolagt med flade glatte Stene. Udenom 
nogle af Kisterne var der dannet en aflang Ring af 
nedsatte kantstillede Stenplader. Ved de enkelte Grave 
bemærkedes : 
Nr. 1. 5 Alen 19 T. lang i Nordvest til Sydost, 

21 T. bred, 20 T. dyb, fyldt med Jord og 
Smaasten. Ingen Oldsager. 

Nr. 2. 4 Alen lang i Nordvest til Sydost, 27 T. bred 
foroven, 18 T. bred forneden, 21 T. dyb. 
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Midt i Graven viste sig sikre Spor af ubrændte 
Ben, og tværs for Midten tæt ved den vestre 
Side laa en smuk Hulmejsel, 71/4 X 2 T., af 
mørk Flint med Æggen imod Nord. 

Nr. 3. Retning fra Nordvest Lil Sydost, Længden 
usikker, Brede 18 T., Dybde 22 T. Ingen 
Oldsager. 

Nr. 4. 4 Alen lang fra Nord til Vest imod Syd til 
Øst, 18 T. bred, 20 T. dyb. Jordfylden 
fandtes en lille Flintflække. 

Nr. 5. Retning fra Nordvest til Sydost, Længden 
usikker, Brede 1 Alen 9 T., Dybde 22 T. 
V ed den østre Side omtrent tværs ud for 
Midten laa en smuk Hulmejsel, 71/6 X 2 T., 
af lysgraa Flint med Æggen imod Nord. I 
Jordfylden fandtes en Flintflække. 

Nr. 6. 4 Alen 5 T. lang i Vest til Nord-Øst til Syd, 
27 T. bred, 20 T. dyb. Ved Kistens vestlige 
Ende fandtes et menneskeligt Kranium og i 
Fylden en lille Flintknude, hvoraf der var af
slaaet Spaaner (Mus. A. 3558-61; S. B. 35). 

7. Ved Lille Bakkegaard, 40de S. G. i Aaker 
Sogn, har der ligget en nu sløjfet lav Kulle. Efter 

Ejerens Forklaring stod der lidt indenfor Randen en 
Kreds af skraat oprejste Sten med Toppene bøjede 
indad; midt i Kulien var anbragt en Stenkiste af 
Mandslængde dækket af en meget svær Overligger, 
som ragede op over Kullens Overflade. Oldsager 
fandtes ikke (S. B. 12). 

8. Ved Store Munkegaard, 32te S. G. i 
i Aaker, synes der i 1836 at være fundet 4 Hul
mejsler, 2 flade Flintkiler og 3 baadforrnede Øxe
hamre i en af Kampesten sammensat Gravkiste under 
en "Høj" (Mus. 3793-97 og 3958-61; jfr. Aarb. 
for nord. Oldk. 1881 S. 355) 1 ). 

9. Paa Urnegravpladsen syd for Haven ved 
25de S. G. i Aaker (Grøde by) har Lærer Jørgensen 
i 18 7 6 fundet en stensat Grav. Sidesten manglede ; 
Endestene vare tilstede 21 /2 Alen fra hinanden. Dæk
stenene laa nedtrykkede imellem disse. Under Dæk
stenene fandtes Gravens Bund belagt med smaa flade 
Sandstensplader, hvorpaa der laa et tommetykt Lag 
af hvidt sandblandet Ler og midt paa dette en lille 
smuk sleben Hulmejscl af Flint, 47/8 T. lang (Mus. 
A. 3562; S. B. 34). 

C. Stensagers Forekomst under særegne Forhold. 

a. Stensager ved brændte Ben uden Broncesager. 

1. I Gravkisten ved Store Myregaard i Nylars 
Sogn (se foran B Nr. 1 ), hvor der fandtes en Flint
flække, laa der i et Hjørne en Klump brændte Ben, 
dog kun i Kistens halve Dybde. 

2. Paa Haldegaardens Grund i det østlige 
Hjørne af Ny ker Sogn er der i 186 7 ifølge Finderens 
Forklaring til mig paa Bunden af en c. 4 Alen bred, 
lav Stendynge (Røse) fundet to smaa Stenkasser, hver 
indeholdende et Lerkar med brændte Ben; mellem 
disse Stenkasser var en 71/s T. lang, sleben Flintkile 
nedsat med Æggen nedad (Mus. A. 560). 

3. Nær derved paa 1 Ode S. G.s Grund har 
samme Mand ifølge sin Forklaring til mig i 1868 ved 
Gravning paa flad Mark fundet en lille Stenkasse fyldt 
med "Aske og Kul"; i Kassen stode to Flintkilet· 
oprejste ved Siden af hinanden (Mus. A. 788-89). 

4. Paa Kløvegaardens Grund, 4de S. G. af 
Østerrnarie, er der i 1868 efter Finderens Forklaring 
til mig runden en 101/ 2 T. lang Flintkile liggende 
paa Bunden af en Høj c. 3 Alen under Overfladen i 
en Klump af sort Muld med Kul og brændte Ben
stykker (Mus. A. 615). Paalideligheden heraf fore
kommer mig temmelig tvivlsom, og Højen er ikke 
omtalt i Sognebeskrivelsen. 

5. I det foran under A Nr. 7 omhandlede Grav
kammer i en Høj imellem 15<le og 19de S. G. af 
Østermarie skal der i et særligt afgrænset Rum 

være fundet tre Flintknive og et kileformet Hænge
smykke af Skifer tilligemed brændte Ben (S. B. 56). 

6. I det foran under A 12 anførte Gravkammer 
"BønnestenenG" laa der paa Bunden i et Hjørne en 
Klump brændte Ben. 

7. I Gravkammeret ved Tornegaard i Peders
ker (se foran A Nr. 14), er der tæt indenfor Ind
gangsaabningen fundet et lille Lerkar med Jord og 
brændte Benstykker. Tillige er der iblandt de i 
Kammeret spredte Benstumper fundet enkelte brændte. 

8. I smaa Forhøjninger vest for samme G a ard 
(Røser?) skal der være fundet srnaa Stenkasser med 
"Aske" og ved en ar disse Kasser en Flintkniv (S. B. 40). 

9. I en "Høj af ringe Højde" (Røse) paa 1 s te 
S. G.s Grund af Aaker er der i 1857 fundel en 
lille Slenkasse, hvoraf der optoges en Spydspids og 
en Dolk, begge af Flint (Mus. 1G371 ). Brændte Ben 
omtales ikke men kunne neppe have manglet i en 
saadan lille Gravkasse. 

b. Stensager ved brændte Ben med Broncesager. 
1. V ed K y s t e n n o r d fo r H vi d e 0 d d e i 

Knudsker Sogn har Landmaaler Lund i sin Tid mellem 

') Den i Aarb. 1881 S. 3~J:) ytrede Tvivl, om disse Old
sager. hvoraf nogle angiyes at være fundne Yed Munke
gaard og andre ved 32te S. G. men sammen med 
hine, virkelig henhøre til samme Fuml. vil vistnok 
knnne bortfalde, naar det bemærke,;, at Store Munke
gaard og 32te S. G. netop ere den selvsamme Gaard. 

J 
I 

I 

4 
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Stykker af en Mængde fra Brinken nedfaldne grove 
Lerkar samt Kul og brændte Ben fundet to slebne 
Flintkiler, et kileformet Hængesmykke af sort Skifer 
og en lille Stump af "gult Metal" (Lunds Manuskript). 

2. I Ørnekullerne syd for Hasle skal der i 
et Lerkar med brændte Ben være fundet en Pilspids 
af Flint samt nogle smaa Broncestykker (Mus. A. 89). 

3. Ved Frigaardshuset, en Parcel af 1ste 
V. G. i Rutsker Sogn, er der i 1870 ifølge Ejerens 
Forklaring til mig fundet en 41 /2 T. lang Flintkile i 
en Røse, hvori der tillige fandtes Lerkar med brændte 
Ben og smaa Bronceringe (Mus. A. 941). 

c. Stensager forøvrigt i Grave med Broncesager. 

1. Ved Sløjfningen af Egeshøj ved Gyldens
gaard, 17de V. G. i Østermarie Sogn, fandtes i Midten 
en stor Gravkiste, og i Stendyngen omkring den op
toges forskjellige smaa Fund, deriblandt et bestaaende 
af en sønderbrudt Broncedolk, en ligeledes sønderbrudt 
krum Broncekniv og en lille Spydspids af Flint (se 
Tillæg II B 16). 

2. Ved Sløjfning af en 25 Alen bred, næppe 
1 Alen høj Røse ved Gadebygaard i samme Sogn 
fandtes i 1882 ifølge Ejerens Forklaring et tykt Lag 
af sort Muld og ildskjørnede Sten, hvoraf der blandt 
Andet optoges en 31/6 T. lang Broncekniv og en 3 T. 
lang sleben Flintkile samt en Kugle af Sandsten, hvor 
der paa sex modstaaende Steder var afslebet runde 
Pletter af Overfladen. (Indb. fra Lærer Jørgensen). 

3. I en sløjfet Høj vest for 21 de S. G. i samme 
Sogn er der i sin Tid fundet en "stensat Grav", 
hvoraf der optoges nogle smaa "Metalstykker" og et 
Par Flintkiler (S. B. 63). 

4. I en Gravhøj ved Skovsholm i Ibsker Sogn 
er der i 1820 ved to Skeletter fundet en sønderbrudt 
Metaldolk og et Stykke af en Stenkniv (Mus. CCCXIX; 
Ant. Ann. IV S. 62). 

5. Ved Sløjfningen af en Høj ved Bi 11 eg rave 
i Pedersker Sogn er der fundet en Broncefibula, en 
Broncekniv og en Dolk af Flint (S. B. 16). 

6 og 7. I en af Gravkisterne i Bøsthøj ved 
Limensgaard i Aaker Sogn fandtes i 18 73 ved ubrændte 
Ben og mange smukke Bro:b.cesager en smukt tilhuggen 
lille Spydspids af Flint (Mus. B. 993). I en anden 
Gravkiste sammesteds fandtes i 18 7 7 ligeledes ved 
ubrændte Ben en Broncedolk samt to smukke Dolke 
af Flint, en Flintflække og to kil eformede Hænge
smykker af sort Skifer (Mus. B 1649-52). 

8 og 9. I en sløjfet Høj tæt ved Bøsthøj 
er der ligeledes fundet store Stenkister med Bronce
og Stenredskaber i Forening (S. B. 44). 

d. Stensager i Jernalderens Grave. 

1. Ovenpaa en Brandplet paa den østlige Grav
plads ved Pilegaard i Olsker Sogn er der i 1870 
fundet en sleben Kile af Grønsten. ' 

2. Paa den sydlige Gravplads ved samme 
Gaard har jeg i 1869 imellem Resterne· af forstyrrede 
Brandpletter af yngste Afdeling fundet en lang Spyd
spids af Flint. 

3. I Brandpletten Nr. 217 ved Kannikegaard, 
Bodilsker Sogn, (yngre Brandplet) har jeg i 1870 fundet 
en 21/3 T. lang, kun 1/2 T. bred Kile af blød, graa 
Skifer, gjennemboret ved den ene Ende og skarp ved 
den anden. 

TILLÆG II. 

Løbe-Nr. 

2 

S. B. 

4 

11 

BRONCEALDERENS GRAVHØJE. 

A. Fortegnelse over Gravhøje paa Bornholm, 
forsaavidt de endnu ere tilstede eller dog deres Sted kjendes. 

Affattet væsentlig efter de antikvariske Sognebeskrivelser. 

Rønne Sogn. 

Stor velbevaret Høj , "Kommandant
højen", nordost for Rønne By. 
Do. Stenhøj "Smedehøj" ved den vest
ligste Spids af Nylars Sogn. 

Løbe-Nr. 

3 
4 

S B. 

11 
12 

Do. do. lidt sydligere. 
Do. do., "Kjærlinghøj", i det yderste 
nordostlige Hjørne af Rønne søndre 
Udmark. 
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Løbe-Nr. 

2-7 

8 
9 

10-13 
14 
15 
16 
17 

18-20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

1-2 

S. B. 

4 

G-10 

11 
12 

1:3-rn 
19 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
32 
36 
37 
38 
39 
55 

3 5 
4 6 

5-6 7 
7 8 

8 9 

9-12 10,11, 
13, 14 

13 12 
14 22 

15 23 

16 26 

17 27 

18-21 28-30 

'22 31 a 

23-24 31 b, 32 

Tillæg II A. Gravhøje. 

Knudsker Sogn. 

Stor heskadigel. Stenhøj, "Baunehøj ", 
midt i Sandflugtsskoven. 
"Tillehøje", sPx Høje i en Række fra 
Nol'd Lil Syd i den nordligste Del af 
Sandflugtsskoven. Tildels tidligere ud
gravne. Ant. Ann. IV S. :385. 
Stor Stenhøj ved Rosmandegaard. 
Mimlre Høj sammesteds. 
Fire sløjfede Høje sammesteds. 
Sløjfet Høj ved Sandegaanl. 
Stor Høj ved Lille Almegaard. 
Do. do. paa 1 ste V. G.s Jord. 
Beskadig·et Høj sammesteds. 
Tre sløjfede Høje ved Store Almegaard. 
Stor Stenhøj ved Gildegaard. 
Beskadiget Jordhøj ved Højegaard. 
Do. do. ved Tornegaard. 
Do. do paa Mtr. Nr. 33 a. 
Stor Jordhøj paa Kirkemarken. 
Mindre do. ved 22de S. G. 
Do. do. ved Klippegaard. 
Sløjfet Høj ved Fynegaard. 

Nylars Sogn. 

To Høje, Storhøj og Flaskehøj, i Roels 
Dal. 
Stor Stenhøj ved Kjøllergaard. 
Sløjfet Høj øst for V ældenshygaard. 
To do. do. noget sydostligere. 
Do. do. syd for samme Gaard. lnd
holdt et Gravkammer formentlig fra 
Stenalderen. 
Beskadiget do. nordvest for Baase
gaard. 
Fire sløjfede Høje paa Vældensbygaards 
Mark. 
Stor ubeskadiget Høj sammesteds. 
Sløjfet Høj paa 19de S. G.s Mark syd 
for Landevejen. Indeholdt en Sten
kiste med et Broncesværd. 
"Kinhøj ", beskadiget Stenhøj tæt ved 
Nr. 14 paa 15de S. G.s Mark. Deri 
fundet Fæstet af et Broncesværd. 
Udgravet lav Høj vest for Store Myre
gaard. Deri fundet en Gravkiste .fra 
Stenalderen. 
Ubeskadiget lav Høj paa Strandmarken 
nordost for Amager. Deri formenes 
at være et Stenkammer. 
Fire lave Høje øst for Nr. 17 paa 
samme Strandmark. Maaske fra Sten
alderen. Flere erc sløjfede sammesteds. 
Lav Høj sammesteds, i hvis Midte der 
ses en aaben Stenkisle. Nord for 
denne staa 6 oprejste Sten tværs over 
Højen fra Vest til Øst. 
To sløjfede Høje nord for Myregaard. 
En af dem indeholdt en lang Sten
kiste og mange smaa Stenkasser. 

Lobe-Nr. S. B. 

25 38 Sløjfet Høj vest for Lille Strandby
gaard. Indeholdt en Stemilders Grav
kiste. 

26-27 42, 44 To sløjf('de Højl' nordost og sydost 
for samme Gctard. Den ene indeholdt 
en lang Stenkiste med ubrændte Ben. 

28 Æ- 7 Do. (lo. sy(frest for Store Strandby-
gaard. 

29 48 Ubeskncliget Høj syd for samnw Gaard. 
30 fiO Du. do. paa Gte S. G.s Jord. 
31 54 Stort Gravkammer omgivet af en Høj 

sydvest for Tornegaard. Tillæg 1 A 1. 
32 55 Sløjfet Høj nordvest for Tornegaard. 
33 58 Do. do. paa Store Strandbygaards Jord. 

Se Tillæg Il B 1. 
34-35 68 b,69 b To do. nord for Baasegaard. Den ene 

indeholdt et Broncesværd. 
36 79 Do. do. nordvesl for lmminggaard. 
3 7 84 Stor beskadiget Stenhøj sydost for 

Langensgaard. 
38 88 Sløjfet Høj tæt vest for Store Gade

gaard. Indeholdt et Broncesværd. 
39 89 Beskadiget Stenhøj sammesteds. Deri 

fundet Urner. 
40 

41 

42-43 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 

21 

90 

93 

94 

9 
10 
13 
19 
15 
25 
31 
32 
38 
59 

73 
77 
81 

85 
87 
91 
94 
98 

105 

109 

Do. do. sammesteds. Deri fundet et 
Broncesværd. 
Sløjfet Høj nordvest for Thingfoged
gaard. 
To do. do. sydost for Spagergaard. 

Vestermarie Sogn. 

Sløjfet Høj paa Lyngen nordvest for 
Markehøj. 
Lille Stenhøj nord for Kaggegaard. 
Sløjfet do. nordvest for samme Gaard. 
Lille Høj øst for Gadegaard. 
Do. do. vest for Stensgaard. 
Sløjfet stor Høj øst for Elleby. 
Do. do. sydvest for 47de S. G. 
Do. do. vest for Letholmsgaard. 
Do. lille do. nord for Mlde S. G. 
Do. do. nordvest for Hakkeledsgaard. 
"Stejlebjerg", stor Stenhøj paa Lyngen, 
Mtr. Nr. 114 a. 
Sløjfet Høj syd for 12te S. G. 
Ubeskadiget Høj sydvest for 16de S. G. 
Sløjfet Stenhøj paa en Bakkekam syd
ost for "Klinten" (Mtr. Nr. 24 h). Inde
holdt forskjellige Begravelser. 
Sløjfet stor Høj nord for 27de S. G. 
Ubeskadiget do. do. sammesteds. 
Do. do. nordost for 25de S. G. 
Do. do. sydsydvest for samme Gaard. 
Stor tilclels sløjfet Høj vest for 28de 
S. G. Indeholdt smaa Stenkasser med 
Broncesager. 
Sløjfet H~j vest for Sose Mølle. Inde
holdt en stor Steukiste. 
Beskadiget Høj vest for 7de V. G. 

r 

i 
I 

l 



Løbe-Nr. S. B. 

22 110 

23 111 
24 112 

25-26 113-14 

27 

1 
2 
3 

4 
5 

6-7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15-16 

17 
18 

19-20 

21 

22-23 

24-25 
26 
27 

28-29 
30 
31 

32 

33-34 
35 

36-38 

39 

120 

9 
10 
12 

13 
14 a 

15-16 

17 
18 

24 
25 

28 

29 

31 
32-34 

33 
35 

36-37 

38 

39,40 

41, 42 
44 
45 

46, 47 
48 
49 

50 

51,52 
54 

55 

59 

Tillæg II A. Gravhøje. 

Ubeskadiget do. nordvest for samme 
Gaard. 
Beskadiget do. sammesteds. 
Sløjfet do. sammesteds. Indeholdt en 
Stenkiste. 
To beskadigede do. vest for samme 
Gaard. 
Lav Høj nord for 37te S. G. 

Nyker Sogn. 

Beskadiget Høj øst for Aagaard. 
Do. do. vest for samme Gaard. 
Sløjfet do. nordost for Vallegaard. 
Deri benfyldte Urner. 
Beskadiget do. sammesteds. 
Sløjfet do. nord for samme Gaard. 
To store ubeskadigede Høje syd for 
samme Gaard. 
Sløjfet Høj lidt vestligere. 
"Tyskehøj ", stor Stenhøj nordvest for 
samme Gaard. Ved den en Brand
pletsplads. 
Sløjfet Høj øst for Hulegaard. 
Stor træbevoxet Høj nord for Vestre 
Aabygaard. 
Sløjfet Høj ved Højegaard. Deri fundet 
Urner. 
Stor ubeskadiget Høj sydvest for Høje
gaard. 
Do. do. nordost for Holmegaard. 
To sløjfede Høje nord for Tornegaard. 
I den ene er fundet en Spydspids af 
Bronce. 
Ubeskadiget lille Høj sammesteds. 
Stor Høj sydost for Holmegaard. 
To ubeskadigede Høje vest for Bly
koppegaard. 
Sløjfet Høj sammesteds. Deri fundet 
Urner. 
To ubeskadigede Høje sydost for 
samme Gaard. 
To sløjfede do. sammesteds. 
Ubeskadiget Høj øst for samme Gaard. 
Sløjfet Høj sammesteds. 
To do. nordvest for Saltholmsgaard. 
Beskadiget Høj sammesteds. 
Stor ubeskadiget Høj nord for .Rise
gaard. 
Beskadiget Hø.j nordost for samme 
Gaard. 
To sløjfede Høje sammesteds. 
Do. do. nord for Søndregaard. Inde
holdt Urner. 
En Samling af mindst 3 Høje samt 
Røser og Bautastene vest for Lille
gaard. Nu ere de næsten alle sløjfede. 
I Resterne af en af dem er fundet 
en Broncedolk ved brændte Ben. 
"Sjælhøj ", stor ubeskadiget Høj øst 
for Buldregaard. 

Løbe-Nr. 

40 

41 

42 
43 

44 

45 
46 

47 
48 

49 

50 

51 

2 

3-4 

5 

6 

7 

8-10 

11 

12-14 

15 

16-18 

19 

20 
21-24 

S. B. 

62 

78 

80 
81 

84 

86 
88 

89 
90 

91 

92 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

12 

13 

14 

16 

17 

21 

22 
23a 
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Sløjfet Høj sydvest for Dyndegaard. 
Indeholdt en lang Stenkiste. 
Do. do. nord for Ypernegaard. Inde
holdt 4 benfyldte smaa Stenkasser og 
nogen Bronce. 
Do. do. mellem Mtr. Nr. 17 b og 26 b. 
"Baunehøj ", stor smuk Høj med Bauta
sten nordost for V ældensgaard. 
Sløjfet Høj syd for Vinteregaard. Deri 
fundet Urner. 
Do. do. syd for Møllegaard. 
Do. do. nord for Agregaard. Inde
holdt to Broncesværd. 
Ubeskadiget stor Høj sammesteds. 
Sløjfet Høj sydvest for Hulegaard. Inde
holdt en afhugget Guldstang. 
Ubeskadiget stor Høj syd for Østre 
Aabygaard. 
Sløjfet Høj sammesteds. Indeholdt 
kostbare Guldsager (Ant. Ann. IV Side 
576; Tillæg II B 3). 
Do. do. paa Agregaards Jord. 

Klemensker Sogn. 

Udgravet Høj, kaldet "Svalhøj ", mel
lem Sidgaard og Baggaard. Se Tillæg 
II B 4. 
Lille Stenhøj, kaldet "Lusekullen", lidt 
sydost for Nr. 1. 
To udgravne Høje," Lundehøjene ", syd
vest for Brogaard. Den ene indeholder 
et Gravkammer, formentlig fra Sten
alderen. 
Sløjfet Høj tæt nord for Baggaard. 
Indeholdt mange Broncesager. 
Beskadiget Høj , "Kulhøj" , vest for 
Skovgaard. 
Sløjfet stor Høj sydvest for samme 
Gaard. 
Tre meget store Høje paa Skraaningen 
af Duebjerg øst for 14de V. G. En 
er endnu urørt. To ere sløjfede. En 
af disse indeholdt smukke Broncesager 
ved brændte Ben; se Tillæg II B 5. 
Sløjfet Høj nordvest for 14de V. G. 
Indeholdt et Gravkammer fra Sten
alderen. 
Tre sløjfede store Høje paa Toppen 
af Duebjerg. Flere skulle tidligere 
være sløjfede. Brandpletsplads. 
Sløjfet do. paa Duebjerg nord for 
Landevejen. 
Tre do. do. paa Nordenden af Due
bjerg. 
Sløjfet lav Jordhøj vest for Tornby
gaardene. 
Beskadiget Høj sammesteds. 
Fire store Høje, hvoraf de to endnu 
ere uskadte og to ere beskadigede, 
nordost for Tornbygaardene. 
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Løbe-Nr. S. B. 

2fi 23b Sløjfet stor Høj øst for samme Gaarde. 
Do. do. sydost for Hoglebjcrg. 2(-i 24 

27 25a Bred, lav Høj øst for samme Gaard. 
Lille Høj nordvest for Kannikegaa:ml. 
Stor Høj nordvest for Risby. 

28 28 
29 35 

30, 31 36 To smaa sløjfede Høje sammesteds. 
Stor Høj, "S~aaningehøj", nordost for 
Pilegaal'd. 

32 37 

33 47 Stenhøj syd for Søndre Skrubbegaard. 
Har været omgiven af nu sløjfede 
Røser. 

34 50 Sløjfet Høj nordost for Knudegaard. 
Do. do. tæt ved 15de S. G. Brand
pletsplads. 

35 58 

36 103 Tildels sløjfet Høj tæt syd for Bjørne
gaard. Skal have været brolagt oven
paa. 

37 116 Sløjfet Høj syd for 4de V. G. 
38,39 118-19 To do. do. nord for Tornegaard. 

Lille Stenhøj, "Rødkul ", nordost for 
Bosgaard. 

40 126 

41 131 Bred, lav Jordhøj vest for Kofodgaard. 
Sløjfet Høj, "Kildeshøj ", sammesteds. 
Do. do., "Baunehøj" , sydvest for 
samme Gaard. 

42 132 
43 133 

44 137 Do. do. sydvest for Sæderegaard. 
Lille Høj vest for Kjøllergaard. 45 141 

2 

3 
4 

5-8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 

18-21 

22 

23 
24 

25-26 
27 

28 

Hasle og Rutsker Sogne. 

2 Stor Høj, "Julehøj ", nordost for Hasle, 
tæt syd for Landevejen. 

2 Sløjfet Stenhøj tæt derved. Deri fundet 
et Sværd og en Dolk af Bronce. 

3 Do. do. lidt østligere. 
4 Sløjfet Høj sydost for Nr. 1. 

5-8 Fire do. do. sammesteds. 
9 Do. do. øst for Nr. 1. 

10 Stor Høj, "Svendshøj ". nord for Hasle. 
10 Sløjfet lille Høj tæt vest for Nr. 10. 
1 7 Sløjfet Høj, "Soldater høj en" , ved 

Stranden vest for Jydegaardene. 
18 Lille Høj , "Horsebakken" , øst for 

Nr. 12. 
22 Do. do., "Grønnehøj ", ved Stranden 

syd for Hellig Peder. 
26 Stor Høj, "Vippehøj ", ved Stranden 

nordvest for Puggegaard. 
27 Beskadiget Høj syd for samme Gaard. 
28 Do. do. vest for samme Gaard. 
29 Fire sløjfede Høje øst for samme 

Gaard. 
30 Meget stor Høj nordost for samme 

Gaard. 
31 Mindre do. lidt nordligere. 
32 Beskadiget do. vest for Tornegaard. 
32 To do. do. nord for samme Gaard. 
35 Sløjfet lav Høj, "Sparhøj", nordost 

for samme Gaard. 
36 Beskadiget Høj øst for Kaasbygaardene. 

L0be-Nr. 

29 

:-:io 
31 

32-34 
35-3G 
37<38 

39 
40 
41 
42 

43 

44 
45 

46 
47 

48 
49 

2 
3 

4 
5 

(i 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 

19,20 

21 
22 
23 
24 

S. B. 

38 

G4-66 
67-fi8 

71 
8fi 
89 
90 
93 

98 

99 
101 

104 
108 

109 
112 

Stenhøj, "Hundshøj" , nordvest for 
Bagergaa1·d. 
Sløjfet Høj nmdøst for Hullegaard. 
Do. do. øst f'or Bnkkeg:rnrd. Deri 
fundet en Spiral-Fingerring af Guld. 
Tre do. do. sydost for samme Gaa1·d. 
To do. do. nordvest for Enesgaard. 
To Stenhøje nord for Dyndegaard. 
Sløjfet Høj syd for Bondegaard. 
Do. Stenhøj øst for Skovgaard. 
Beskadiget Høj sydøst for Stælegaard. 
Sløjfet Høj nordvest for Langegaard. 
Deri fundet Urner under flade Stene. 
Do. do. sydvest for Kirken. Deri 
fundet en Urne med en Broncenaal. 
Do. Stenhøj sydøst for Langegaard. 
Do. Høj sydøst for Jydegaardene. Deri 
fundet benfyldte Urner. 
Do. do. sydvest for Frigaard. 
Stor smuk Høj tæt vest for Ingemands
gaard. 
Sløjfet Høj sydvest for samme Gaard. 
Beskadiget Høj øst for Kjæregaard. 
Der har staaet en Bautasten paa Højen 
og mange deromkring. 

Olsker Sogn. 

Beskadiget Høj, "Korn høj", nordost 
for Brogaard. 

2 Do. do. øst for samme Gaard. 
3 Stor do. do., "Tronhøj ", sydost for 

samme Gaard. 
5 Lille Høj sydost for Nr. 3. 
7 Stenhøj med Bautastene paa "Haldene" 

nordvest for Brogaard. 
8 Do. sammesteds lidt nordostligere. 
10 Do. sammesteds vest for Nr. 5. 
14 Ødelagt do. sammesteds nordvest for 

Munkegaard. 
15 Do. do. sammesteds lidt østligere. 
1 7 Do. do. sammesteds nord for Blaaholt. 
21 Beskadiget stor Jordhøj sammesteds 

nordvest for .Munkegaard. 
23 Stenhøj sammesteds syd for Nr. 11. 
28 Stor Høj nordvest for Habbedam. 
29 Do. do. med Bautasten tæt syd for 

Nr. 13. 
30 Lille Jordhøj nord for Habbedam. 
31 Ødelagt Stenhøj, "Møllehøj", nordost 

for samme Gaard. Deri fundet ben
fyldte Urner og en Broncering. 

35 Beskadiget do. nordost for Nr. 1 fi. 
3fi Beskadiget Høj lidt nordveslligere. 
37 To beskadigede Stenhøje sydvest for 

Skjellegaard. Deri fundet et Par 
"Metalringe". 

39 Sløjfet Høj nordost for Bridselsgaard. 
40 Do. do. lidt nordostligere. 
43 Sløjfet Stenhøj sydost for Habbedam. 
45 Jordhøj nordvest for Dalegaard. 

I 

1 

l 



25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 

40 
41 

42 

43 

44 
45 

46 

47 

48-54 

55 

56 
57 

58 

Ml 

2 
3 

• 

S. B. 

47 

48 

54 

62 
64 

70 

72 
73 
76 
77 
79 

80 
81 
82 
83 

91 
92 

93 

95 

96 
97 

98 

106 

111 

112 

113 
117 

118 

119 

130 

132 
133 
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Sløjfet do., "Smaahøj ", vest for Skov
gaard. 
Stor beskadiget do.," Præstehøj ", nord
vest for samme Gaard. 
Sløjfet Slenhøj, "Egeshøj ", sydvest for 
Vedbygaard. En 11/2 Alen høj Sten 
stod oprejst inde i Højen uden at naa 
op til Overfladen. 
Ødelagt do. sydvest for Lynggaard. 
Stor Stenhøj, "Stjernehøj ", med Bauta
sten syd for Lynggaard. 
Sløjfet stor Jordhøj, "Fruerhøj ", nord
ost for samme Gaard. 
Jordhøj nordost for Lille Myregaard. 
Sløjfet do. sydost for Store Myregaard. 
Do. do. sydvest for Bjergegaard. 
Stor Jordhøj lidt sydvestligere. 
Beskadiget storJordhøj vest for Brødde
gaard (1ste V. G.). Se Tillæg II B 9. 
Sløjfet do. sydvest for samme Gaard. 
Beskadiget do. noget sydvestligere. 
Do. do. vest for Nr. 37. 
Sløjfet do., "Løg høj", øst for Pile
gaard. Deri fundet en stor Fibula, en 
Dolk, Knapper etc. af Bronce. 
Do. do. vest for Pæregaard. 
Ødelagt do., "Elnahøj ", nordvest for 
samme Gaard. 
Stor kratbevoxet Høj tæt sydvest for 
samme Gaard. 
Sløjfet Høj nordost for Kildesgaard. 
Se Tillæg II B 8. 
Stor Høj lidt nordostligere. 
Sløjfet Høj med Bautasten, "Adels
høj ", tæt syd for Bækkegaard. Se 
Tillæg II B 7. 
Stenhøj imellem Røserne ved Stranden 
nordligst i Olsker Sogn. 
Sløjfet stor Stenhøj ved Stranden vest 
for Tejgn Fiskerleje. Deri fundet to 
Broncedolke. 
Syv sløjfede Høje, "Syvhøjene ", syd 
for Tejgn. Se Tillæg II B 10. 
Flere store Stenhøje ved Stranden øst 
for Tejgn. I en af dem er fundet et 
Broncesværd. 
En do. lidt østligere. 
Sløjfet Høj nordost for Faarekjeppe
gaard. 
Beskadiget do., "Torkildshøj ", tæt syd
ost for Nr. 57. 
Do. stor Høj, c. 60 Alen bred, lidt 
sydostligere. 

Allinge Sogn. 

Ødelagt Høj, "Samuels Høj", sydost 
for Sandvig. 
Do. do. vest for Allinge. 
Do. do., "Hestehøj ", lidt vestligere. 

Løbe-Nr. 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

2 
3-4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 
13-19 

20 
21 

22 
23 
24 

25 

26 

27,28 

29 

30-34 

4-37 
38-39 

40 

S. B. 

1 B5 Sløjfet Høj tæt syd for Sandvig. Deri 
fundel en Guldring og en Broncedolk. 
Se Tillæg II B 6. 

188 .Baunehøj" paa Nordenden af Ham
meren. 

144 Ødelagt Høj, "Hanebjergshøj ", nord
ost for Hammersholm. 

146 Do. Stenhøj sydost for samme Gaard. 
148 Høj, kaldet "Galgebakken", vest for 

samme Gaard. 
149 Ødelagt lille Høj lidt nordvestligere. 
152 Beskadiget Høj, "Pengebakken", nord 

for Hammershus. 

Rø Sogn, 

En Stenhøj (og maaske flere) paa 
Strandklipperne Stammershald. Se Til
læg II B 12. 

5 Sløjfet Høj nordost for Kjøllergaard. 
14 - To store Høje henad imod Stranden 

nordost for Baadstadgaard. 
21 Stor Høj, c. 800 Alen nordost for 

Kildegaard . 
2B Stor aflang Høj, "Jordbær høj", nord

ost for Dyndalegaard. 
24 Ødelagt Høj, "Stenagrehøj ", nordost 

for Møllegaard. 
25 Middelstor Høj øst for Baadstadgaard. 
26 Do. do. nordost for samme Gaard; 

temmelig beskadiget. 
29 Do. do. nordost for Hullegaard. 
30 Ødelagt Stenhøj i Krykkeskoven nord

vestligt i Sognet. 
B2 Sløjfet Høj vest for Lykkegaard. 
38 Syv sløjfede Høje i en Række imellem 

Brøddegaard og Nørregaard, nord om 
Lynggaard. 

41 Stenhøj nordvest for Stenby. 
43 Middelstor Høj, "Baunehøj ", nordost 

for Stenby. 
44 Sløjfet Høj vest for Gildesgaard. 
45 Do. do. sydost for samme Gaard. 
46 Do. do. c. 700 Alen sydvest for 

Offergaard. 
4 7 Do. do. c. 500 Alen sydvest for 

samme Gaard. 
48 Beskadiget meget stor Høj tæt sydvest 

for samme Gaard. 
To sløjfede Høje lidt nordligere (Lunds 
Manuskript). 

49 Sløjfet Høj, c. 800 Alen sydvest for 
samme Gaard. 

50 En stor og fire lave Høje, c. 1000 Alen 
nordost for Præstegaarden, alle øde
lagte. I en af dem er fundet en 
Gravkiste fra Stenalderen. 

51,58,54 Tre sløjfede Høje ved Lindeskovs Huse. 
55 To store sløjfede Stenhøje nordvest 

for Lindholm. 
57 Sløjfet Høj tæt vest for samme Gaard. 
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Løbe-Nr. 

41 
42 

43 

44 

2 
3 
4 
5 

6-7 
8-9 

10, 11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 

23 

1 

2 

3-4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 

11 

Tillæg II A. Gravhøje. 

S. B. 

59 Stenhøj lidt ovenfor Bobbe Aaens Udløb. 
GO Sløjfet Høj tæl nordvest for Krakke

gaard. 
62 Beskadiget Høj nord for Store Haldc

gaard. 
64 Flad Høj omsat med Sten vest for 

Tyskegaard. 

Østerlars og Gudhjem Sogne. 

1 
17 
35 
42 
44 

78, 79 
80,81 

83 
88 

104 

110 
115 

122 
126 

127 
136 

137 
138 

139 

140 

Sløjfet Høj nordost for Bækkegaard. 
Beskadiget Høj paa 33te S. G.s Udlod. 
Do. do. nord for lOde V. G. 
Sløjfet do. nordost for 41de S. G. 
Do. do. paa Lynglodden Mtr. Nr. 4 c. 
To do. do. syd for Bobbegaard. 
To do. do. sydost for samme Gaard. 
I den ene fandtes en Stenkasse med 
brændte Ben og Broncesager ; Tillæg 
Il B 13. 
To do. do. nordost for samme Gaard. 
Sløjfet stor Høj sydost for Haldegaard. 
Deri fundet en Spiralring af Guld. 
Do. do. do. paa Nørregaards Grund. 
Deri fundet benfyldte Urner og i Højens 
Top en Begravelse fra Jernalderen. 
Stenhøj sydvest for Kobbe Aaens Udløb. 
Do. paa Strandmarken øst for Torne
bækken. 
Sløjfet Høj nordost for 18de S. G. 
Do. do. vest for 19de S. G. Deri 
fundet en Guldring. 
Ubeskadiget lille Høj sammesteds. 
Beskadiget Høj, "Peber høj", nordvest· 
for Kobbegaard. 
Høj i Kanten af Kobbegaards Skov. 
Sløjfet Høj sydvest for Sandegaard. 
Indeholdt en stor .stensat Grav". 
Do. do. sammesteds. Deri fundet et 
Broncesværd. 
Do. do. vest for 4de S. G. 

Østermarie Sogn. 

5 Beskadiget lille Stenhøj nord for 4de 
S. G. 

9 Do. do. vest for 20de V. G. Deri 
fundet benfyldte Urner. 

13 To Høje paa Lyngen ved Grænsen af 
Almindingen. 

1 G Beskadiget lille Høj nord fol' 1ste V. G. 
Deri fundet benfyldle Urner. 

1 7 Sløjfet Høj vest for 1 ste V. G. Deri 
fundet en benfyldt Urne. 

19 Lille Høj, "Smedehøj ", paa Lyngen 
vest for 3die V. G. 

21 Sløjfet Høj nord for 76de S. G. 
26 Stor Høj, "Kollehøj ", syd for 8de S. G. 
27 Sløjfet Høj, .Lilie Kollehøj", samme

steds. 
31 Lille Høj nord for 7 de S. G. 

Lobe-NL 

12 

13 
14 

15 
1G 
17 

18 

19 

20 
21 
22 

23-24 

25 

26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 
39 

40 

41 
42 
43 
44 

S. B. 

32 Udgravet Høj nordost for samme Gaard. 
indeholder Resterne af en stor Grav
kiste. 

33 Sløjfet Høj sammesteds. 
34 Beskadiget Høj nordvest for 9de S. G. 

Deri fundet et Broncesværd. Paa 
Højen har der staaet to Bautastene. 

40 Lille Høj ved Bækken syd for Saltuna. 
41 Beskadiget Høj nord for lOde S. G. 
44 Sløjfet Høj nordost for 12te S. G. 

Deri fundet benfyldte Urner. 
45 Do. do. syd for 16de S. G. Deri 

skal der ogsaa være fundet benfyldte 
Urner. 

46 Uskadt Høj sammesteds. Paa Højen 
ligger en omfalden Bautasten. 

4 7 Lille Høj sammesteds. 
49 Sløjfet Høj øst for J 2te S. G. 
51 Udgravet flad Høj, "Risehøj ", sydvest 

for 12te S. G. Indeholdt Jernalders
sager; Tillæg VII C 3. 

52, 53 To beskadigede Stenhøje nordvest for 
71de S. G. 

55 Stor, næsten sløjfet Høj nordost for 
13de S. G. Del'i fundet et Grav-
kammer formenllig fra Stenalderen. 

55 Sløjfet mindre Høj sammesteds. 
56 Beskadiget stor Høj nordost for 15de 

S. G. Deri fundet et Gravkammer 
formentlig fra Stenalderen. 

57 Sløjfet lille Høj øst for Randklevegaard. 
Indeholdt brændte Ben. 

58 Do. do. sammesteds. 
59 Do. do. sydost for samme Gaard. 
60 Ubeskadiget lille Høj sammesteds. 
61 Sløjfet lille Høj sammesteds. Deri 

fundet en Broncedolk. 
62 Do. stor Høj syd for 19de S. G. Deri 

ogsaa fundet en Broncedolk. 
63 Do. lille Høj vest for 21dc S. G. Deri 

fundet en "stensat Grav" med nogle 
Broncestykker og et Par Flintkiler. 

C14 Do. sydvest for samme Gaard ved 
Ypnastad Fiskerleje. Deri fundet en 
stor Gravkiste, hvori et Broncesværd 
etc. Se Tillæg II B 14. 

68 Middelstor Høj sydvest for 28de S. G. 
69 Sløjfet Høj nordvest for samme Gaard. 

Deri fundet to Broncesværd. I Ud
kanten stode fire benfyldte Urner. 

70 Stor Høj sammesteds. 
78 Sløjfet Høj syd for 69de S. G. Deri 

skal være fundet to Flintkiler. 
81 Do. do., "Snedkerhøj ", sydost for 

Kirken. "I to af Høj ens Hjørner" stude 
oprejste Stene. 

88 Do. do. nordost for 10de V. G. 
89 Do. do. tæt nord for 64de S. G. 
90 Do. do. tæt vest fur samme Gaarcl. 
92 Do. do., .Rønhøj", nordost for ()2de 

S. G. 

T 

I 

j 



Løbe-Nr. 

45 
46 

47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 

54 

55 

56 
57 

• 58 
59 

60 

61 
62 

63 
64 
65 

66 
67 

68 

69 
70 

71, 72 
73 
74 
75 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

S. B. 

95 
100 

102 
103 
104 

108 
110 
111 
112 

114 

121 

122 
123 
126 
127 

128 

132 
133 

134 
135 
136 

138 
139 

139 

141 
145 

146-47 
148 
149 
150 

6 
18 

19 
21 

22 
28 
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Do. do. nordost for 60de S. G. 
Do. do. nordvest for Gadebygaard. 
Deri fundet Urner og Broncesager. 
Stenhøj nordvest for 42de S. G. 
Do. nordvest for 46de S. G. 
Beskadiget do. sammesteds. Deri er 
fundet benfyldte Urner. 
Stenhøj nordvest for 37te S. G. 
Høj i Skoven nordvest for 39te S. G. 
Beskadiget Stenhøj syd for 36te S. G. 
Sløjfet lille Høj sammesteds. Inde
holdt tre smaa Stenkasser, hvori Urner 
med brændte Ben. 
Stor Høj, .Rævehøj ", øst for Søndre 
Gildesbo. 
Sløjfet Høj ved Lindet Huse. Deri 
fundet Urner. 
Beskadiget Høj sammesteds. 
Uskadt stor Høj sammesteds. 
Sløjfet Høj sydost for 25de S. G. 
Stor Høj, "Bøgehøj ", øst for samme 
Gaard. 
Sløjfet Høj sammesteds. Deri fundet 
Urner. 
Beskadiget Høj sydost for 26de S. G. 
Sløjfet Høj ved .Jættebro" sydvest for 
samme Gaard. Paa Højen har der 
staaet tre Bautastene; paa Højens Bund 
fandtes brændte Ben og Lerkar. 
Do. do. nordvest for 29de S. G. 
Middelstor Høj, "Rishøj ", sammesteds. 
Sløjfet stor Høj vest for Gyldensgaard, 
17de V. G. Deri fundet en Guldring 
m. V. Se Tillæg II B 15. 
Do. lille Høj sydvest for samme Gaard. 
Do. stor Høj, .Egeshøj", nordvest for 
samme Gaard. Indeholdt en stor Grav
kiste og mange andre Begravelser. Se 
Tillæg II B 16. 
Do. mindre Høj sammesteds. Indeholdt 
tre smaa Stenkister. 
Stenhøj vest for Gyldensaaens Udløb. 
Middelstor Høj tæt sydost for 19de V. G. 
To sløjfede Høje sammesteds. 
Do. do. tæt nordost for 31te S. G. 
Do. do. tæt syd for samme Gaaard. 
Stor Høj, "Kurehøj ", nordvest for 
~amme Gaard. Brandpletsplads. 

Ibsker Sogn. 

Sløjfet Stenhøj syd for Kaasegaard. 
Stor Høj, "Sildehøj ", tæt sydvest for 
Raageskovsgaard. 
Sløjfet Høj sydvest for Sortegaard. 
Stor Høj, "Jydehøj ", sydost for Knarre
gaard. 
Sløjfet Høj lidt østligere. 
Stor Stenhøj, .Kurehøj", paa Strand
skrænten nordost for Kroggaard. 

Løbe-Nr. 

7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 
27 

28 

29-31 

32 

33 
34-35 

36 

37-38 
39 

40 

S. B. 

30 a Sløjfet Høj tæt nordost for Skyttegaard. 
32 Do. do. sydvest for Ryttergaard. 
34 "Sejershøj" , lille Stenhøj mellem 

Ryttergaard og Rabækkegaard. 
36 Ødelagt stor Stenhøj nordvest for 

Helledsgaard. 
37 Do. do. do. nordvest for Ellegaard. 

Deri fundet benfyldte Urner. 
39 Beskadiget Jordhøj nord for Kosgaard. 
42 .Baunehøj", stor smuk Høj ved Stran-

den øst for Fløjlegaard. 
50 Lille Høj nord for Munkegaard. 
51 Do. do. vest for Thingfogedgaard. 
52 "Skaaningehøj", smuk Høj med en 

omfalden Bautasten vest for Tyske
gaard. 

59 Sløjfet Høj nord for Kirken. 
60 Lille Høj nordost for Kirken. 
61 "Grydehøj ", stor Høj lidt østligere. 

63 a Ødelagt Høj imellem nordre Skole og 
Skovsholm. 

65 Udgravet Høj sydvest for Skovsholm. 
Deri fundet to Skeletter og ved dem 
en Broncedolk og et Stykke af en 
Stenkniv. 

66 Do. do. vest for Skovsholm. 
67 Flere ødelagte Høje nordost for Skovs

holm. Deri synes at have været flere 
Gravkamre fra Stenalderen. 

68 Jordhøj syd for Skovsholm, hvori 
Resterne af en Jættestue fra Sten
alderen. 

69 a Sløjfet Høj sydvest for Hullegaard. 
71 Do. do. syd for Nørregaard. 
72 Do. do. tæt nord for den Eng, der 

kaldes "Sylten". 
73 Udgravet Høj lidt vestligere. Deri 

fundet et Broncesværd. 
75-77 Tre sløjfede Høje langs Nordsiden af 

Sylten. I en af dem skal der være 
fundet Jernalderssager. 

7 8 "Hallebrønds Høj", udgravet Høj ved 
Landevejen nord for Sylten. Deri 
Resterne af en Jættestue fra Sten
alderen. Tillæg I A 10. 

81 Sløjfet Høj nordvest for Kjøllergaard. 
98, 99 To fredlyste Høje vest for "Sorte 

Muld" under 12te V. G. 
100 Beskadiget Høj sydost for Brændes

gaardene. 
114, 15 Tu sløjfede Høje syd for Listed. 

116 Meget stor Jordhøj, "Storehøj ", syd 
for Listed. 

124 Sløjfet lille Høj paa Vagtbakken øst 
for Ryttergaard. 

Svaneke Sogn, 

1 Stor Høj, "Svends Høj", ved den 
vestre Ende af Svaneke Vang. 

17 
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Løhe~Nr. 

2 

3 

4 

5 
G 

2 
3 

4 
5 

G 
7-10 

11 

12 

13 
14 
15 
1G 

17 
18 

1 
2 
3 
4 
G 
6 

7-8 

9 
10 

11 

Tillæg II A. Gravhøje. 

Bodilsker og Nexø Sogne. 
S. B. 

34 Beskadiget stor Høj tæt øst for Juls
gaarde. 

35 Sløjfet stor Høj nord for Julsgaarde. 
Bestod indvendigt af Jord og udven
digt af Sten. Deri fundet benfyldte 
Urner. 

37 Sløjfet Høj sydost for Østre Gadeby
gaard. 

44 Udgravet Høj ved Nordre Stensbygaard. 
Deri Resterne af et stort Gravkammer 
fra Stenalderen. 

55 Sløjfet Stenhøj vest for Pæregaard. 
75 Sløjfet Høj nordvest for 2Gde S. G. 

Povlsker Sogn. 

1 b Beskadiget Høj paa Rispebjerg. Skal 
have indeholdt Broncesager. Tæt der
ved er en Brandpletsplads. 

2 Sløjfet Høj tæt sydost for Nr. 1. 
2 Beskadiget Høj sammesteds. I en 

Side deraf er fundet et Broncesværd. 
8 Lille Høj ved Bakkegaard. 
9 Ødelagt Høj, .Aggehøj", syd for 32te 

S. G. Deri fundet to Spiral-Finger
ringe af Guld m. V. 

10 Sløjfet Høj paa Æggebjerg. 
11 To bevarede og to sløjfede Høje nord 

for Dammegaard. 
12 Middelstor Høj øst for samme Gaard. 

Brandpletsplads. 
15 Udgravet stor Høj vest for Sejersgaard. 

Deri Resterne af et Gravkammer fra 
Stenalderen. 

1 G Stor ubeskadiget Høj sammesteds. 
17 Sløjfet Høj nordost for 7 de V. G. 
18 Do. do. nordost for Degnegaarden. 
23 Beskadiget Høj mellem Sejersgaard og 

Munkegaard. 
32 Lille Stenhøj vest for Gte V. G. 
45 Sløjfet Høj nordost for 9de V. G. 

Pedersker Sogn. 

2 Sløjfet Høj tæl sydost for Slusegaanl. 
4 Do. do. sydost for Aspesgaard. 
5 Meget stor Høj sammesteds. 
(i Beskadiget Høj nord for Pæregaard. 
7 Do. do. nord for Loftsgaard. 
8 Do. do. nord fol' Slusegaard. 

9-10 To smukke Høje µaa Rispebjergs 
Sknrnning øst for Skyttegaard. 

11 Lav Høj nordost for Skytlegaanl. 
13 Sløjfet Høj sydvest for samme Gaard. 

Deri fundet smukke Broncesager. Til
læg II B 17. 

15 Beskadiget Høj nordvest for Billegrave, 
9de S. G. Deri fundet flere Skeletter 
med Broncesager; Tillæg II B 18. 

Løbe-Nr. S. B. 

12 

13 

14 
15 
1G 

17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 

24 

25 

16 Sløjfet Høj sammesteds. Deri fundet 
Broncesager og en Flintdolk. 

1 7 Beskadiget Høj lidt sydligere. I det 
Indre ligger en Stendynge. 

18 
19 
20 

Stor uskadt Høj sammesteds. 
Lille Høj vestnordvest for Brogaard. 
Beskadiget Høj paa Rispebjerg nordøst 
for Brogaard. 

22 Sløjfet Høj vest for Borgegaard. 
39 Beskadiget Høj tæt ved Tornegaard. 

Deri fundet et stort Gravkammer fra 
Stenalderen. 

39 Do. do. sammesteds. 
41 .Faalhøj", smuk uskadt Høj c. 1000 

Alen nordost for Tornegaard. 
42 
43 
44 

Sløjfet Høj øst for samme Gaard. 
.Møllehøj ", uskadt Høj lidt sydligere. 
"Hyldeshøj ", do. do. sydost for Ma
gaard. 

45 "Bolhøj" , beskadiget Høj nord for 
Bosgaard. Er maaske en naturlig Høj. 

4 7 "Billeshøj ", stor smuk Høj ved Aaen 
sydost for Kjøllergaard. 

26 48 Beskadiget Høj noget sydligere. 
27-28 53-54 To store Høje paa Bakkerne vest for 

Baunegaard. I den ene er fundet en 
Halsring af Bronce. 

29-30 55-G6 To uskadte Høje nordost for Pilegaard. 
31 GO Sløjfet Høj nord for Sømarkshuse. 
32 

33 
34 
3ii 
3(i 
37 
38 

39 

40 
41 
42 
43 
44, 

45-47 
48 
4!) 

63 Do. do. syd for Bakkegaard. Deri 
fundet Urner med Broncesager. 

64 Do. do. sydost for samme Gaard. 
G8 
69 
71 
72 
73 

Do. do. nord for Bjergegaard. 
Do. do. syd for samme Gaard. 
Beskadiget Høj tæt øst for Vassegaard. 
Uskadt do. vest for samme Gaard. 
Beskadiget do. nordost for samme 
Gaard. Deri fundet et Broncesværd 
m. V. ved et Skelet. 

7 4 Sløjfet do. sammesteds. Deri fundet 
et Skelet med Spor af Bronce. 

81 Do. do. nordost for Eskildsgaard. 
82 
83 
84 
8G 

87 
88 
102 

Uskadt Høj nordvest for samme Gaard. 
Do. do. syd for samme Gaard. 
Do. do. tæt ved Havet sammesteds. 
Sløjfet stor Høj tæt vest for Tyske
gaard. 
Tre Høje i Sandklitterne sammesteds. 
Sløjfet Høj sydvest for Store Gadegaard. 
Beskadiget Høj sydost for Kjærlingby. 
Deri fundet benfyldte Urner. 

50 107 Uskadl Høj syd for KjærlingLy. 
51 (Mus. B. Sløjfet Høj nordvest for Stenbaltre-

1882-84) gaard. Deri fundet Broncesager. 

5 

2 7 

Aaker Sogn. 

Stor flad Høj tæt syd for Store Bakke· 
gaard. 
Sløjfet Høj nord for Landevejen øst 
for samme Gaard. 

, 
i 
I 

~ 
I 

I 
+ 

+ 
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Løbe-Nr. 

3-5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 
• 15 

16 
17 

18-29 

30 
31 

32 
33-34 

35 

36 

S. B. 

8-10 Tre store Høje øst for samme Gaard. 
11 Sløjfet Høj nordost for Lille Bakke

gaard. 
12 Do. do. sydvest for samme Gaard. 

Deri fundet en Gravkiste fra Sten
alderen. 

15 Do. do. tæt nord for Pæregaard. 
Deri fundet en Gravkiste af svære Stene. 

16 Do. do. nord for Risegaard. 
18 Beskadiget Høj sammesteds. Under 

Højens Rand skal der være fundet 
Skeletter. 

21 Do. do. ved Risegaards Cementbrud. 
Deri fundet Urner. 

22 Sløjfet Høj sydost for Tornegaard. 
25 Høj nord for Aagaard. I Toppen er 

der fundet en benfyldt Urne med 
Broncesager. 

26 Sløjfet Høj nord for Skadegaard. 
27 Stor uskadt Høj lidt østligere. 
28 Sløjfet Høj sammesteds. 
32 Smuk lille Høj nord for Lille Lofts

gaard. · 
34 Tre endnu staaende og ni sløjfede 

Høje ved Grødeby. I en af de sløjfede 
er der fundet en Stenkiste med Flint
sager; i en anden en Stenkiste med 
et Broncesværd; i en tredie en dob
belt Gravkasse med brændte Ben og 
Broncesager; Tillæg II B 22. Urne
gravplads, Brandpletsplads, Bautastens
plads. 

35 Sløjfet Høj nordost for 20de S. G. 
39 Udgravet Jættestue i en Høj ved Jætte

dalen vest for 20de S. G. 
. 40 Sløjfet Høj paa Rævekule Bakker. 

41,42 a To do. do. tæt øst for Læs Aaen nord 
for søndre Landevej. 

42 b Meget stor kratbevoxet Høj ved Bro
gaard vest for Læs Aaen. 

43 "Store Bøsthøj", stor Høj øst for 
Limensgaard, tildels bortgravet. Inde-

Løbe-Nr. 

37 

38 

39 
40 

41 

42 

43 
44 

45 

46 

47 

48-51 

52 

53-56 

57 

58 

59 
60-62 

S. B. 

44 

45 

46 
47 

48 

49 

50 
53 

57 

58 

65 

67 

69 

81-84 

119 

157 

158 
162 

holder tre store Stenkister, hvori er 
fundet Bronce- og Flintsager; Tillæg 
II B 19. 
Sløjfet Høj sammesteds. Indeholdt lige
ledes store Stenkister med Bronce- og 
Flintsager; Tillæg II B 20. 
Overpløjet lille Høj nord for Limens
gaard. 
Stor smuk Høj ved Lille Munkegaard. 
"Svendshøj ", middelstor Høj nord for 
Igle Enge. 
Stor smuk Høj ved Læs Aa nordost 
for Store Duegaard. 
Udgravet lille Høj syd for Store Bukke
gaard. Deri fundet et Broncesværd 
ved et Skelet; Tillæg II B 21. 
Stor Høj lidt nordøstligere. 
Lille Stenhøj ved Læs Aa vest for 
V ærmelandsgaard . 
Beskadiget Høj nordost for samme 
Gaard. 
En c. 50 Alen lang, c. 25 Alen bred 
Høj ved Læs Aa nordvest for Vasse
gaard. 
Beskadiget Høj tæt nordost for Lille 
Haldegaard. 
Fire smaa Høje nordost for Stens
gaard. 
Beskadiget Stenhøj vest for Aakirkeby 
Klint. 
Tre beskadigede og en sløjfet Høj øst 
for 17de S. G. 
Lille beskadiget Stenhøj nordvest for 
Gadegaard. 
Stenhøj nord for Spidlegaard vest for 
Læs Aa. 
Stenhøj vest for 56de S. G. 
Tre sløjfede Høje sydvest for Aakirkeby 
Klint. I en af dem fandtes en Sten
kasse, hvori stod en stor Urne med 
brændte Ben og en Broncekniv. 

B. Nogle Højfund fra Broncealderen. 

1. Store Strandbygaard i Nylar'S Sogn (Høj 
Nr. 33; Mus. B 1771). Efter at en meget stor Høj 
(Tværmaal 40 til 50 Alen) bestaaende af en mægtig 
Stendynge dækket med et forholdsvis tyndt Jordlag 
efterhaanden var bleven sløjfet, stod der tilbage midt 
paa Bunden en smuk Gravkiste, 41 /2 Alen lang i Øst 
og Vest, i3/4 Alen bred, 1 Alen 4 T. høj, med Side
stene, Dækstene og Endesten ved den østre Ende. 
Bunden var smukt brolagt med smaa flade Rullestene. 
I Kisten, som undersøgtes af Lærer Jørgensen 18 7 7, 

fandtes ved den vestlige Ende en smuk 45/6 T. lang 
Lansespids af Bronce og længere inde i Graven en 
31/ 3 T. lang, 5/6 T. bred ligesidet skiferagtig Sten 
(Slibesten?). I den bortsløjfede Stendynge var der 
tidligere fundet enkelte benfyldte Urner. 

2. 24de S. G.s Grund i Vestermarie (Mus. 
B 2101 og 2265). Herfra er i 1879 bleven indsendt 
to Haandledsringe af Bronce samt en Broncefibula som 
Fig. 29. Lærer Jørgensen har senere paa Stedet til
vejebragt følgende Oplysninger: I en meget stor Høj 

17* 
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(formentlig na•sten 50 Alen bred, 6 Al<:n høj) var der 
lidt nordvesl for Midten fundet en Stenkisle, 3 Alen 
lang i Nordost til Sydvest, 1 Alen bred, dækket med 
lre Lag Stenplader og indeholdende ubrændte Ben 
samt de anførte Oldsager. J. fandt selv paa Stedet to 
Dobbeltknapper med høj Tap, 1 T. lange. 

3. Østre Aabygaard i Nyker Sogn (Høj Nr. 50; 
Mus. Ni» MDCXLX-XXV; Ant. Ann. IV. S. 576). I 
den vestlige Side af Højen var der fundet et stort 
Skelet. I Nærheden af dette omtrent 2 Alen over 
Markens Overflade fandtes i 1826 en vreden Guld
Haandledsring, hvis Ender dele sig hver i to flade 
Spiraler (Fig. 37), en smuk lille Guld-Fingerring, et 
Broncesværd med guldprydet Fæste (Fig. 16), Lev
ninger af Læderskeden dertil, en stor Bronee-Paalstav, 
lo smukke Bronce-Tutuli og en rund Bronceplade med 
indlagte Prydelser af Rav (eller Harpixmasse). Noget 
dyhere nede ved samme Side fandtes et Skelet med 
Ho1-edet i Vest. Noget højere oppe og ved Højens 
Miclle slod en Gravkiste af Mandslængde i Øst og 
Vest; paa dennes Bund, der var belagt med glatte 
Strandsten, laa smuldrende Ben og et lille Stykke 
"Meta]", som gik itu. 

4. Svalhøj i Klemensker Sogn (Høj Nr. 1; 
Mus. B. 70-71). I Højen er der omtrent 1845 ifølge 
Finderens Forklaring til Professor Engelhardt bleven 
fundet en stensat Gravkiste omtrent 31/2 Alen langJ 
1 A.lcn bred og 1 1/2 Alen høj. Paa Bunden, der var 
d:ekkct med et Lag hvidt Strandsand, laa en lille Hob 
Ben, som Finderen ansaa for at være brændte, og 
ovenpaa dem i Retning fra Sydvest til Nordost et 
Bronce~va•1·1l _(rimeligvis Mus. 121G2) med Levninger 
af Tøj og to Bronceknive, den ene med gjennembrud! 
Skaf't og den anden med et Dyrehoved paa Skaftet. 
De fundne "Levninger af Tøj" Lyde paa, al Ligbrand 
ikke ha1· fundcl Sted, og at Benene altsaa ikke liave 
vreret bl'rl'rnlte. Se foran S. :i4 Noten. 

:J. Dnehjerg ved 14de V. G. af Klemensker 
Sogn (Høj N1» !l; Mu~. B 2(>:2-GU). Ved Sløjfningen 
ar ('Jl af d0 slol'e fordlrnjl' paa Dnebjcrgs Vl'S!lige 
Skraaning ovenfor l 4de V. G. fandtes i 18G8 midt. 
paa Hojcns Hund en Stenkasse. sum dlet· Ejerens 
Furkh11·ing til mig var c. ':l Alen lang i Syd til Nord, 
3/4 Alm bred og lige saa dyb. Udenom Gravkisten 
stude el Par Hække1· slorc rurnle Sten. Paa Kassens 
Bund, der var brol:1gl med smaa runde Sten, laa en 
Mængde brændte Ben, uvenpaa hvilke der paa Plader 
af Dark var he11l:1gt to massive Haandledsringe, to 
henboldsvis 35/r; T. og fi.l/2 T. lange Fibulaer som 
Fig. srn, en :F/2 T. lang hojleformet Fibula som Fig. 30, 
en Mængde Brudstykker af (to) Haarringe af vredet 
Arbejde samt ar tynde Spiral-Fingerringe, tre Dobbell
k11apper, en oval Plade med udstaaende Krog og en 
Kniv, Alt ;if Bronce. 

(). Høj læl syd for Sandvig (Høj Nr. 4). 
Ifolg·c Beretning fra La,rer Petersen rr der i Midten 
af en c. 10 ;\len l1øj, 4() Alen bred Høj i Foraaret 
188:2 fundet c·n Stendynge og deri en Stenkiste 
c. :1 Al0n lang i Øst og Vest, 11 f2 Alen bred og 
11/2 Alen dyb. Ved Kistens V('stlige Ende fandtes 
Rester af l\Iennesket:emlet· og en Dobbeltknap af Dronce. 
NogPI o~lligf'rf' la:1 Levninger af uhrændte Ben. Ved 

Kistens nordlige Side optoges en smuk, 13 T. lang, 
11/4 T. bred Broneedolk med guldbelagt Fæsteknap og 
tæt derved en oval Haandledsring af Guld, 31/s X 21/sT., 
U Kvint vægtig, dannet af en vreden Guldstang som 
Fig. 37. Noget vest for Midten af Graven fandtes 
Stykker af tre Broncefibulaer. 

7. Adels høj sydvest for Bækkegaard, 16de S. G. 
i Olsker Sogn (Høj Nr. 45). Ifølge Beretning fra Land
maaler Lund, som selv var tilstede ved Højens Sløjf
ning (henimod Aar 1820), stod der paa Toppen en 
Bautasten, 41/2 Alen høj over Jorden. Ved Bauta
stenens Fod fandtes to benfyldte Urner. Paa Højens 
Bund i den sydostlige Side stode i Retning af Vest
nordvest til Østsydost to parallele Kister 4 Alen lange, 
11/4 Alen brede og 11/4 Alen dybe, med Sider, Ender 
og Dække af flade Granitsten. Bunden dannedes af 
den faste Fladklippe. I hver af Kisterne fandtes 
ubrændte Ben men ingen Oldsager. Udenfor en af 
Kisterne stod en benfyldt Urne. 

8. Nordost for Kildesgaard, 23de S. G. i 
Olsker (Høj Nr. 43). Ifølge Landmaaler Lunds Manu
skript er der ved Sløjfningen af denne Høj paa 
Bunden i den østlige Side fremkommet to parallele 
Stenkister i Retning fra Øst til Vest, 41/2 Alen lange, 
11 /4 Alen brede og 11 /2 Alen dybe. De indeholdt 
ubrændte Ben men ingen Oldsager. 

9. Tæt vest for Brøddegaard, 1ste V. G. 
i Olsker (Høj Nr." 35; Mus. A. 837 -38). Ved Højens 
Udgravning i 18GU saa jeg, at den indeholdt to store 
Stenkister staaende parallele i Retning fra Nordvest 
til Sydost i en Højde af 1 Alen over Højens Bund. 
Længden var 31I4 Alen, Breden P /3 Alen og Højden 
ligeledes 11/s Alen. Der var Sidesten, Endesten, Dæk
sten og Bundsten af smukke flade Granitplader. Paa 
Kislens Bund lcta Levninger af ubrændte Ben og i den 
ene tillige en 71 /2 T. lang Lansespids af Flinl saml 
Halvdelen af en overbrudt Øxe af Grønslen; i den anden 
fan cl tes ingen Oldsager. 

10. Syvhøjene syd for Tejgn (Højene Nr. 
48-55; Mns. 13135-36, jfr. 5962). 1 Midten nf 
en af disse Høje fandtes to "stensatte Grave" med 
svære Dæk sten over og i Gravene "Spor af Ben". 
Ved den fortsatte Sløjfning af Højen fandtes i dens 
vestre Udkant Skelettet af et meget slort Menneske 
med en Broncering om Halsen og en Spiralring af 
Bronce i 1 ;3 Omgange omkring den højre Arm. l 
samme Høj skal der ifølge Museets Optegnelser 12 Aar 
tidligere været fundet en Paalstav. 

11. Gildesgaard, 11te S. G. i Rø Sogn (Høj 
Nr. 22). Ifølge Landmaaler Lunds Manuskript fandtes 
i Højens østlige Side to parallele Stenkister i Retning 
fra Øst til Vest, 41 /2 Alen lange, 11 /2 Alen brede og· 
1' /4 Alen dybe med Sidesten, Endesten og Dæks ten. 
Deri var fundet ubrændte Ben men ingen Oldsager. 

12. Strandklipperne "Stammershald" i Rø 
(Høj Nr. 1). Højen var ifølge Indberetning fra Lærer 
Jørgensen af Marts 1885 c. 25 Alen bred, 4 Alen høj. 
Overfladen var brolagt, derunder ]aa 11 /2 Alen tyk 
Jordfyld og saa en stor Stendynge. Tæt under Bro
lægningen fandtes et benfyldt Lerkar med sort Muld 
samt fire Klumper af hvide brændte Ben ledsagede 
a) af en Broncekniv med fladt gjennembrudt Skaft, 
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b) af en ganske lignende Kniv, en Bronce-Armring i 
over 40 Omgange, en smuk Tutulus, 31/2 T. bred, 
og St. af en Fibula som Fig. 29, c) af en smuk 
Niptang, St. af to Knive samt St. af Træ eller Bark, 
d) af Stykker af et lille Lerkar. Paa Højens Bund 
under den store Stendynge stod nord for Midten en 
Ramme af kantstaaende Sten, 3 Alen lang i Øst til 
Vest, i1/2 Alen bred, 1/2 Alen dyb. Den indeholdt 
kun Sand, men ovenpaa dette laa en Brolægning og 
ovenpaa denne et Lag af brændte Ben uden Oldsager. 
Det var ikke sikkert, om ikke Centralgraven endnu 
ligger i den tiloversblevne Del af Højen. 

13. Bobbegaard, 17de V. G. i Østerlars Sogn 
(Høj Nr. 9; Mus. B 1724-27). Ifølge Ejerens For
klaring til mig fandtes i 1877 paa Højens Bund en 
lille Gravkasse af Sandstensplader, 1 Alen lang, 1/2 Alen 
bred, dækket med Plader af samme Slags. Paa Bunden 
tll Kassen laa Ler, derover smaa Strandstene som 
"flasselnødder og derover de brændte Ben samt en 
1 i1/2 T. lang Dolk med smuk Knap paa Grebtungen 
som Fig. 18, to Knive og en lille Niptang (P/2 X 1/2 T.) 

14. Ypnastad i Østermarie Sogn (Høj Nr. 35; 
Mus. CCCXIII-IV; Ant. Ann. IV. S. 161). Udgravet 
af Lieutenant Jansen omtrent 1820. Efter Ejerens 
Forklaring til Lærer Petersen i 18 70 fandtes der i 
Højen en meget smukt bygget Gravkiste, omtrent 
3 Alen lang, 2 Alen bred, 11/2 Alen høj, med et 
Bundlag af smaa Havstene; paa Bundlaget laa ubrændte 
Ben samt et Broncesværd og en smuk Paalstav. 
(Arbejdsfolkene havde indbildt Jansen, at Sværdet var 
fundet st~ende op imod Kistens Væg, og denne urig
tige Angivelse er derefter gaaet over i Jansens Ind
beretning). 

15. Gyldensgaard i Østermarie Sogn (Høj 
Nr. 65; Mus. B. 342-48). Højen, der sløjfedes i 
1869, var meget stor. Ved Sløjfningen fandtes efter 
Ejerens Forklaring til mig en meget udstrakt Brolæg
ning, der syntes at dække hele Højens Bund, medens 
Overjorden kun syntes at have bestaaet af Jord. Midt 
i Brolægningen Iaa der under et Dække af Ler en 
Dynge af løse Sten, som ikke ragede synderligt op 
over Brolægningen men derimod udfyldte en c. G Alen 
bred, 3 /4 Alen dyb, med store Stene omsat kredsrund 
Fordybning; Midten af denne var belagt med flade 
Stenplader hvilende paa et Lag af Smaasten. Paa 
disse Stenplader umiddelbart under de løse Sten laa 
ved den sydvestlige Side et Menneskekranium og tæt 
vest derfor Stykker af et Broncekar prydet med kon
centriske Ringe og to Rækker opdrevne Punkter imellem 
parallele Linier. Ved den østre Side fandtes en stor 
massiv Guld-Armring, 23 Kv. vægtig, dannet af en 
vreden Guldstang, hvis Ender ere spaltede i tre Dele, 
der ere ombøjede til Spiraler (jfr. Fig. 37), samt en 
6 T. lang Broncedolk, hvis Klinge ved tre Nagler har 
været fastgjort til Fæstet, og en smuk Broncekniv med 
gjennembrudt Haandtag. Endvidere fandtes en anden 
Kniv, to Dobbeltknapper og nogle smaa forsmeltede 
Klumper, Alt af Bronce. Noget nordvestligere paa 
Højens Bund fandtes en lignende men mindre For
dybning, fyldt med en Stendynge; imellem Stenene 
fandtes Hestetænder men ingen Oldsager. I begge 

f'ordybninger bemærkedes Spor af Ild, idet Stenene 
vare sorte og møre. 

16. Eges høj ligeledes ved Gyldensgaard (Høj 
Nr. 67; Mus. B 531-35). Højen, der udgravedes i 
1870 under Tilsyn af Lærer Petersen var 42 til 45 Alen 
i Tværmaal. Under Midten, dog lidt imod Nordost 
laa et indtil 2 Alen tykt, c. 20 Alen bredt Stenlag, 
under hvilket der stod en Gravkiste, 41/2 Alen lang i 
Øst til Vest, P/2 Alen bred og i1!4 Alen dyb med 
flad Endesten, som hældede indad imod lo høje Stene, 
der stode oprejste som Dørstolper. En Dæksten var 
bortflyttet, og Kammeret syntes tidligere at have været 
aabnet og tømt; nu indeholdt det ingen Oldsager. 
De Kammeret omgivende løse Stene vare paa flere 
Steder stærkt svedne af Ild. Paa, lætved eller imellem 
disse Stene fandtes a) 7 Alen sydost for Kisten ved 
den østlige Rand af Stendyngen: en 82/ 3 T. lang 
Dolkeklinge . af Bronce med en Nitnagle samt med 
Rester af Bark, tildækket med Smaasten, b) O Alen 
syd for Kisten, 2 Alen indenfor Stendyngens Rand : 
en sønderbrudt Broncedolk med en rudeformet Fæste
knap, dækket med Smaasten og Havgms, c) 2 Alen 
vest for Kisten: en ligeledes sønderbrudt Broncedolk 
med Nitnagler, Brudstykker af tre forskjellige Bronce
knive og et Stykke af en Lansespids af Flint, cl) tæt 
nordost for Kisten: en 43 '4 T. lang Spydspids af Flint 
samt e) 3 Alen nord vest for Kisten: tre smaa Stykker 
ukjendeligt Jern. Ved Stendyngens noi·dvestlige Ud
kant stødte man paa en dybere liggende Slendynge, 
som !odes urørt og som nu er dækket af Pløjejorden. 
Endelig fandtes der tmde1· Højens Rand en Ra~kke af 
ikke mindre end 37 Brandpleller af ældste og mellemste 
Afdeling, hvorom se nedenfor i Tillæg VI C 0. 

17. Skyttegaard, 3die V. G. i Pedersker Sogn 
(HøjNr.10; Mus.171~H--35). Sløjfet Jordhøj. Ifølge 
Ejerens Forklaring skal der under Højen have været 
en cirkelrund Fordybning, hvori der fandtes smnkke 
Broncesager. Ifølge Museets Protokol vare Oldsagerne: 
Stykker af en Skjoldbule (Tntulns ?), af en Halskrave, 
af en stor Fibula, af lo lumbaand og en Kniv, Alt 
af Bronce. 

18. Billegrave, 9de S. G. i samme Sogn (Høj 
Nr. 11; Mus. B. 937, 1104-9 og 1130-41). Højen 
var 42 Alen i 1 værmaal, 10 Alen høj. Ved Bort
gravningen af den vestlige Side traf man i 1873 paa 
en omtrent 10 Alen fra Udkanten paa Højens Bund 
staaende Kiste, 5 Alen lang i Nordvest til Sydost, 
1 Alen 8 T. bred og l Alen høj, med Sidestene, 
Endestene, Dækstene og Bundstene af glatfe Sandstens
plader. I den nordvestlige Ende stode lige indenfor 
Endestenen to smalle Sandstene som Dørstolper. Efter 
Ejerens Forklaring fandtes der i Kisten kun nogle 
smuldrende Ben og en 51/s T. lang Broncenaal. Noget 
til Siden for Gravkisten fandt Ejeren senere Levnin
ningerne af et brændt(?) Lig og derved to smaa 
Stykker Broncerør og endvidere tæt derved Levninger 
af et ubrændt Skelet uden Oldsager. I 18 7 4 fandtes 
i Højens Overdel 21/ 4 Alen ovenover Stenkisten et i 
Jorden fritliggende Skelet ledsaget af følgende Old
sager, nemlig et 3 / 4 Alen langt Broncesværd med 
Broncefæste, en meget smuk Paalstav, 9 T. lang, en 
Fibula som Fig. 30, 61/4 T. lang, tre smaa Dobbelt-
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knapper, en Kniv og Halvdelen af en Niptang, Alt af 
Bronc.:e (undersøgt og beskrevet af Lærer Jørgensen; 
aftegnet i Madsens Afbildninger Lil Bronc.:ealderen li 
Pl. 2). Senere er der i 1884 paa Højens Bund bagved 
Stenkisten fundet en aflang hvælvet Dynge af Haand
sten, 5 Alen lang i Nordost til Sydvest, 2 Alen bred. 
Under Stenene laa Rester af et nhrændt Skelet og 
ved dettes Hoved Stykker aJ en Broncering (Halsring) 
samt maaske ogsaa af andre Broncesmykker. 

19. Store Bøsthøj i Aaker Sogn (Høj Nr. 36; 
Mus. B. 985-93 og 1()48-53). Højen er 40 Alen 
i Tværmaal. Efter at en Del af dens Sydside i tid
ligere Tid var bortgravet, viste sig ved en Nedskridning 
i 1873 Enden af en Gravkiste, 4 Alen lang i Nord til 
Syd, 1 Alen 10 T. bred, 1 Alen høj, slaaende tæt 
ved den østlige Side af Højen. I den sydlige Ende 
af Kisten fandtes ved smuldrende ubrændte Ben en 
161/2 T. lang Klinge af et Broncesværd, som ved fire 
Nagler havde været fastgjort ved et Træfæste, en 7 T. 
lang Klinge af en Broncedolk med lignende Nagler 
foroveu, en lmlsløbt Bronceknap med cirkelrund Over
del til et Sværdfæste, Stykker af en lignende mindre 
Fæsteknap, en 63.14 T. lang Spydspids, en 81/2 T. lang 
smuk Paalstav, to ensdannede halvrunde smukt prydede 
Tutnli (Fig. 34), en stor Dobbeltknap og Stykker af 
en Niptang og af en Fibula, Alt af Bronce, samt en 
31/s T. lang Spydspids af Flint. Oldsagerne ere gjen
givne i Madsens Afbildninger til Bronceakleren II Pl. 1. 
I Foraaret 1877 viste der sig en anden Kiste staaende 
i Højens vestlige Side men temmelig nær henimod 
Midten, næsten parallel med den første, dog med 
Nordenden drejet lidt imod Øst. Den var 4 Alen 
6 T. lang, r Alen 7 T. bred og 1 Alen og 19 T. høj. 
Indenfor Sydenden, som ikke val' lukket med nogen 
Endesten, stod imod Vest en smal Sten som Dørslolpe, 
og en lignende Sten laa som Tærkel. Kisten var 
brolagt med smaa glatte Strandsten. Paa Bunden 
fandtes Rester af et Skelet med Hovedet imod Syd, 
samt følgende Oldsager: en 73/4 T. lang Dolkeklinge 
af Bronce med Nagler til Fæstets Anbringelse, to 
Hængesmykker af Skifer som Fig. 11, 33/4 T. lange, 
en 53/4 T. lang Flintdolk, en do. 61/4 T. lang, begge 
med bredt, fladt Haandtag, en Flintspaan tilhugget 
som Skraber og Skaar af et temmelig lille, rødbrændt 
Lerkar. Endelig har Lærer Jørgensen, som har under
søgt Forholdene paa Stedet, opdaget endnu en tredie 
Kiste staaende omtrent i Højens Midte imellem de 
tvende andre og parallelt med dem. Den var noget 
mindre, end de andre, men saaledes sammenstyrtet, 
at den ikke kunde maales. Den indeholdt ubrændte 
Menneskeben. Den vestligste og den midterste Kiste 
stade paa Højens Bund; den østligste stod noget 
højere. Det Allermeste af Højen staar endnu uskadt 
og vil for Fremtiden blive fredet. 

20. Høj tæt ved Bøsthøj (Høj Nr. 37). Højen 
er aldeles sløjfet, men ifølge de af Lærer Jørgensen 
paa Stedet indhentede Oplysninger skal den ligesom 
Bøsthøj have indeholdt flere store Stenkister, hvori 
der fandtes baade Bronce- og Stenredskaber. 

21. Bukkegaard i Aaker Sogn (Høj Nr. 42). 
Er udgravet i 1880 af Lærer Jørgensen og mig i 
Forening. Tværmaalet var 22 Alen, Højden c. 41/2 Alen. 
Højen bestod helt igjennem af Ler. Paa Bunden laa 
et 5 Alen bredt Lag af store flade eller runde Sten, 
derunder el tyndt Lag af graat seigt Ler og derunder 
en Brolægning af Haandsten. Paa denne Brolægning 
fandtes ubrændte Ben og ved dem en itugaaet 21 3/4 T. 
lang Bronce-Sværdklinge med Nagler til Anbringelse 
af Fæstet (Fig. 17). Klingen sad i en Skede af Træ, 
maaske med noget Læder. Endvidere fandtes en rude
formet Fæsteknap af Bronce med otte runde Huller 
samt en lille Broncekniv med Dyrehoved paa Haand
taget og en do. af samme Form men med afbrudt 
Haandtag. 

22. Grødeby i samme Sogn (en af Højene 
Nr. 18-2\l). Centralbegravelsen er endnu ikke ud
gravet, men i Foraaret 1869 opdagedes i Højens Side 
nær ved Overfladen en af glatte Sandstensplader dannet 
Gravkasse, som ved en Skillevæg i Østnordost til 
Vestsydvest var delt i to parallele Rum. Kassen var 
indvendigt 27 T. lang, 24 T. bred og 16 T. dyb; 
den stod paa en Stenplade og var ligeledes dækket 
med en Stenplade. Den øverste Del af begge Rum 
var fyldt med Jord, derunder laa Broncesager og der
under brændte Ben. I det sydlige Rum fandtes den 
Fig. 18 afbildede Broncedolk, 131/2 T. lang, med 
Grebtunge og derpaa siddende rudeformet Bronceknap, 
paa hvis Overflade otte smaa Huller ere anbragte i 
Rudeform omkring· en i Midten opstaaende Tap; i 
fordybede Striber paa Knappens Sider fandtes Harpix
masse; 4 smaa Naglehoveder af Bronce bleve fundne 
ved Fæstet. Endvidere indeholdt samme Rum en 
31 /2 T. lang Broncefibula som Fig. 30; Stykker af 
en 31/2 T. lang Broncekniv, hvis Haandtag ender med 
et Dyrehoved, en 13 I 4 T. lang Bronceniptang, en 
Spiral-Fingerring af Bronce samt et 27 /12 T. langt, 
5/s T. bredt Stykke tyndt Jern, der synes at have 
været et Knivsblad; det var fastrustet til Stykker af 
de brændte Ben. I det andet Rum fandtes Stykker 
af en 4 T. lang Broncefibula som Fig. 29, Stykker 
af et Spiral-Armbaand af Bronce og af en Haarring, 
dannet af en vreden Broncestang, samt en 6 T. lang 
Broncekniv med gjennembrudt Skaft (Mus. B.323-329). 
Oldsagerne bleve paa Stedet overleverede mig af 
Finderen, som havde optaget dem samme Dag, og 
som paaviste mig Gravkassen, der endnu henstod i 
Højens Side. 

l 

" 
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C. Oversigt over Centralgravene i Broncealderens Gravhøje, 
for saa vidt de ere bekjendte. 

Sted eller Navn 

Tillehøje, Knudsker .. 
19de S. G" Nylars ... 
Store Myregaard, do.. . 
Lille Strandbygaard, do ... 
Store Strandbygaard, do. 
Sose Mølle, Vestermarie. 
24de S. G., do. 

• 7de V. G., do. 
Lillegaard, Nyker •. 
Agregaard, do. . . 
Aabygaard, do. . . 
Svalhøj, Klemensker . 

14de V. G., do. 

Sandvig Kjøbstad ...... . 

Adelshøj, Olsker .. 
Kildesgaard, do. . 
Brøddegaaard, do. 

Gildesgaard, Rø .. 
Bobbegaard, Østerlars . 
Y pnastad, Østermarie 
Gyldensgaard, do. 

Egeshøj, do. 
Tæt derved 
Skyttegaard, Pedersker ... 

Billegrave, Pedersker ..... 
Grødeby, Aaker .. 
Store Bøsthøj, do. . ..... 

Tæt derved ...... . 
Store Bukkegaard, do .. 
Aakirkeby ....... . 

Gravgjemme 

Stor Kiste med Skelet. 
Stor Kiste. 
Stor Kiste. 
Stor Kiste med ubrændte Ben. 
Stor Kiste med ubrændte Ben. 
Stor Kiste. 
Kiste. 

Stor Kiste. 
Lille Stendynge med brændte Ben. 
Bred Stendynge. 
Stor Kiste med ubrændte Ben. 
Stor Kiste. Benene angives at have 

været brændte. Se S. 34 Noten. 
Gravkasse med brændte Ben. 

Kiste med ubrændte Ben. 

To store Kister med ubrændte Ben. 
To store Kister med ubrændte Ben. 
To store Kister med ubrændte Ben. 

To store Kister med ubrændte Ben. 
Gravkasse med brændte Ben. 
Stor Kiste med ubrændte Ben. 
Stensat rund Fordybning med 

ubrændte Ben. 

Stor Kiste. 
Tre smaa Gravkasser. 
Stensat rund Fordybning. 

Stor Kiste med ubrændte Ben. 
Stor Kiste med Skelet. 
Tre store Kister med ubrændte Ben. 

Store Stenkister. 
Bred Stendynge med ubrændteBen. 
Gravkasse og deri et Lerkar med 

brændte Ben. (Var maaske en 
Røsegrav). 

Oldsager 

Dolk og Dobbeltknap. 
Sværd. 

Spydspids. 

Fibula, 2 Haandledsringe, 2 
Dobbeltknapper. 

Dolk og Naal. 
To Sværd. 
Et lille Stykke ,Meta!". 
Sværd og to Knive. 

3 Fibulaer, 2 Haarringe, 2 
Haandledsringe, 3 Dobbelt
knapper, Fingerring, Kniv. 

Haandledsring af Guld, :i Fibu
laer, Dolk, Dobbeltknap. 

Flintspyd og Øxehammer af 
Grønsten. 

Dolk, 2 Knive, Niptang. 
Sværd og Paalstav. 
Haandledsring af Guld, Dolk, 

2 Knive, 2 Dobbeltknapper, 
Broncekar. 

Halskrave, Fibula, 2 Haandleds-
ringe, stor Tutulus, Kniv. 

Haarnaal. 
Sværd. 
1. Sværd, Dolk, Spydspids, 

Paalstav, Kniv, Dobbelt
knap, Niptang, 2 Tutuli, 
Spydspids af Flint. 

2. Dolk, 2 Hængesmykker af 
Skifer, Flintsager. 

Bronce- og Flintsager. 
Sværd og 2 Knive. 
Kniv. 

I Kilde til An gi valsen 

Mus. MCCLXVIII. 
S. B. 22. 
S. B. 32. 
S. B. 44. 
Mus. B. 1771-72. 
S. B. 105. 
Mus. B. 2101-02 og 

2265. 
S. B. 112. 
Mus. B. 1631. 
Mus. B. 352 og 356. 
Mus. MDCXIX-XXV. 
Mus. B. 70-71, jfr. 
12162. 

Mus. B. 262-69. 

Beretning til Museet 
1882. 

Lunds Manuskript. 
Samme. 
Mus. A. 837-38. 

Lunds Manuskript. 
Mus. B. 1724-27. 
Mus. CCCXIII-XIV. 
Mus. B. 342-48. 

Mus. B. 531-35. 
Egen Iagttagelse. 
Mus. 17131-35 og 
S. B. 13. 

Mus. B. 1104-09. 
Mus. B. 333. 
Mus. B. 985-95. 

Mus. B. 1648-53. 

S. B. 44. 
Egen Undersøgelse. 
Mus. B. 286-87. 
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Løbe-Nr. 

2 

3 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

!) 

10 
11 
12 

2 

3 

4 

5 

Tillæg III A. Røser. 

TILLÆG III. 

RØSER. 

A. Fortegnelse over Røser paa Bornholm, 
for saa vidt de i Aarene 1880--82 endnu vare tilstede eller dog deres Sted kjendtes. 

Affattet væsentlig efter de antikvariske Sognebeskrivelser. 

Rønne Sogn (søndre Udmark). Løbe·Nr. S. B. 

S. B. 

12 

13 

16 

17 b 

20 
25 

29 
30 
37 

42a 
49 

60 
62-63 

64 
65 

2 

3-4 

Mange Røser ved Kjærlinghøj ved 
· Nylars Sogns Grænse. 

Spredte Røser i Robbedale sydvest for 
Kjærlinghøj. 
Spredte Røser i Skovplantningen syd 
for Robbedale. 

Knudsker Sogn. 

Mange sløjfede Røser ved Rosmande
gaard. 
En do. ved Lille Alrnegaard. 
Samling af større og mindre Røser 
øst for Almegaards Hovedlod. 
Røse ved Højegaard. 
Sløjfet do. sammesteds. 
Fire eller fem Røser om en Gravhøj 
paa Kirkemarken. 
Sløjfet do. sammesteds. 
Elleve sløjfede og undersøgte do. ved 
Kanegaard. 
Sløjfet do. syd for 5te S. G. 
Adskillige Røser ved Erlandsgaard. 
Beskadiget stor do. ved Haldegaard. 
Adskillige Røser nordost for Halde
gaard. 

Nylars Sogn. 

Mange (over 50) for største Delen 
sløjfede Røser i Roels Dal nær ved 
Grænsen imod Rønne Skovplantning. 
Do. do. noget vestligere og sydvest
ligere langs med Skovplantningens 
Grænse. 
Do. do. spredte ned over Lyngsletten 
syd for Roels Dal. 
Spredte do. øst for Roels Dal henimod 
V ældensaaen. 
Sex sløjfede do. paa Kjøllergaards 
Udlod nordost for Rocls Dal. 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 

1 
2 

3 

5 

15-16 

25 

37 
41 

45 

51 
52 

57 

61-62 
64 
65 
78 

80 
81 
82 

83 

91 
92 

96 

97, 99 

3 
5,6 

7,8 

Stor Stenhøj, Røse og sløjfet do. vest 
for Kjøllergaard ved V ældensaaen. 
To beskadigede Røser sydvest for 
V ældensbygaard. 
Beskadiget do. tæt nord for Arnager 
Vang. 
To Røser sydost for Store Myregaard.~ 
Stor do. nordost for Lille Strandby
gaard. 
Tre do. nordvest for Store Strandby
gaard. 
Enkelte do. paa 6te S. G. Grund. 
Stor Røse eller Stenhøj sydost for 
Brunsgaard. 
To smaa do. i Skoven nord for Lille 
Strandbygaard. 
To sløjfede do. nord for Skyttegaard. 
En do. do. paa Thingfogedgaards Jord. 
Stor Røse paa Præstegaardens Udlod. 
Adskillige Røser tæt vest for Imming
gaard. 
Stor do. nord for Blemmegaard. 
Sløjfet do. vest for samme Gaard. 
En stor Mængde Røser spredte ud 
over den store Lyngstrækning, der 
kaldes Blemme Lyng. 
En stor Mængde sløjfede Røser vest 
for 19de S. G. 
Sløjfet Røse paa store Gadegaards Jord. 
Stor Røse 1 Skjellet imellem Store 
Gadegaard og Kjøllergaards Udlod. 
Adskillige sløjfede Røser syd for Lofts
gaard. 
Stor Røse og nogle mindre i Lofts
gaardsskoven. 

Vestermarie Sogn. 

Stor Røse øst for Pilegaard. 
To beskadigede do. nordost for Kagge
gaard. 
To sløjfede do. sammesteds. 

i 
i 

•' i ,• 



Løbe-Nr. 

4 

5 
6 

7 

8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 

34 

35 

36 

Tillæg III A. Røser. 

S. B. 

11 Mange sløjfede og en ubeskadiget do. 
vest for samme Gaard. 

12 Røse nordvest for Lille Gadegaard. 
14 Beskadiget do. vest for Store Gade· 

gaard. 
16 To smaa do. nordvest for Søndre 

Ellebygaard. 
20 Sløjfet do. paa Stenshøj. 

22, 23 a To do. do. nord for Stenshøj. 
27 Stor Røse øst for 4 7 de S. G. 
28 Sløjfet do. sydvest for 48de S. G. 
35 Røse eller Stenhøj nordvest for 17de 

V. G. 
36,37 

40 

43,44 
46 

50 

51 

52 

53 

54 

56 

57,58 

60 

62 

63 

65 

68 

69 

75 

76 
78 

79 

80 

84 

86 

To sløjfede Røser syd for samme Gaard. 
En Snes tildels sløjfede Røser øst for 
Store Bjergegaard. 
To Røser øst for 65de S. G. 
En stor og nogle mindre do. sydost 
for 67de S. G. 
En lille Samling do. paa Mtr. Nr. 193 aø 
paa Højlyngen. 
En Samling do. paa Enesbjerg (Galge· 
bjerg) sammesteds og en mindre Sam· 
ling nedenfor Bjerget. 
En Samling do. paa Sortebjerg samme· 
steds og videre enkeltvis langt imod 
Vest og Nord. 
Mange Røser sydøst for Enesbjerg paa 
Mtr. Nr. 248 og videre imod Sydost 
over Mtr. Nr. 233 a paa Lyngen. 
Paa hele Lyngstrækningen Mtr. Nr. 224, 
226 og 229 findes en stor Mængde 
Røser, hvoraf dog mange ere ødelagte. 
Stor Mængde Røser paa Mtr. Nr. 230 
paa Lyngen. 
En Mængde do., tildels sløjfede, paa 
Mtr. Nr. 240 og 275 sammesteds. 
Adskillige do. paa Mtr. Nr. 193 af 
sammesteds. 
En sløjfet Røse, kaldet "Rødkul", paa 
Mtr. Nr. 193 ab sammesteds. 
Røse paa Mtr. Nr. 193 av ved Siden 
af en Stenring. 
Røse paa en Lyngbakke vest for 
Kjæregaard. 
Lille Samling af Røser paa 1ste V. G.s 
Grund. 
Stor Røse med Bautasten nordvest for 
1ste V. G. 
Adskillige sløjfede do. tæt øst for 
13de S. G. 
Do. do. do. sydvest for 14de S. G. 
En Snes Røser i et Krat imellem 
16de og 17de S. G. ved "Klinten". 
En Røse paa "Klinten" og adskillige 
nedenfor. 
Nogle Røser paa Klippeknolde syd for 
Klinten. 
Fire beskadigede Røser sydost for 
26de S. G. 
To sløjfede do. nord for 27de S. G. 

Løbe-Nr. 

37 
38 
39 
40 

41 
42 

43 

44 
45 
46 
47 

48 

49 

50 
51 

52 

2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

1 

2 

3 

S. B. 

88 
92 
95 
96 

97 
99 

100 

102 
103 
104 
106 

115 

116 

119 
123 

124 

1-8 

19 
21-23 

55 

57,58 

60 

63 
65 
66 

67 
68-70 

75 
76, 77 

95 

14 

15 

265 

Lille Røse sammesteds. 
Samling af Røser nord for 25de S. G. 
Lille Røse sydvest for samme Gaard. 
Samling af Røser, næsten alle sløjfede, 
sammesteds. · 
To sløjfede Røser nord for 28de S. G. 
Adskillige do. do. vest for samme 
Gaard. 
To tildels sløjfede do. vest for 25de 
S. G. 
Tildels sløjfet do. nordost for 7de V. G. 
Do. do. do. øst for samme Gaard. 
Røse sydost for samme Gaard. 
Røse og en sløjfet do. nord for Sose 
Mølle. 
Enkelte Røser paa Kratbakken nord
vest for 10de V. G. 
Adskillige beskadigede do. nord for 
samme Gaard. 
Beskadiget do. ved Kirkemøllen. 
Stor Mangfoldighed af Røser spredte 
ud over Sognets Andel af Blemme 
Lyng, stødende op til Røserne paa 
Nylars Sogns Andel af Lyngen. 
Enkelte Røser i en Tuemark sydvest 
for Præstegaarden. 

Nyker Sogn. 

Otte sløjfede Røser ved Mæby i den 
nordlige Spids af Sognet. 
Sløjfet do. nord for Kyndegaard. 
Tre do. do. sydost for Skovgaard. 
Samling af Røser og Høje, tildels 
sløjfede, vest for Lillegaard. 
Enkelte Røser lidt nærmere ved samme 
Gaard ved Blykoppe Aaen. 
Sløjfet do. imellem Dyndegaard og 
Buldregaard. 
Do. do. tæt vest for Dyndegaard. 
Do.· do. sydost for Blæsbjerg. 
Mangfoldige sløjfede Røser paa Lyng· 
strækningen "Haldemarken". 
Sløjfet Røse paa Smedegaards Jord. 
Tre store beskadigede do. sammesteds. 
Sløjfede do. øst for Ypernegaard. 
Sløjfede Røser eller Høje paa Mtr. 
Nr. 48b. 
Adskillige , tildels meget flade, Røser 
ere spredte over Sognets Højlyng vest 
for Almindingen. 

Klemensker Sogn. 

To Samlinger af Smaahøje, kaldede 
"Ørnekullerne ", paa Strandmarken syd 
for Hasle. Se Tillæg IV C. 
Sløjfet Samling af Røser paa Toppen 
af Duebjerg. 
Sløjfet Røse paa den sydostlige Skraa· 
af Duebjerg. 
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Løbe-Nr_ 

4 

5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 
rn 

20 
21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 
29 
30 

31 

2 

3 
4 

5 

6 

Tillæg III A. Røser. 

S. B. 

20 aog b Tre do. do. øst for Hoglebjerg; den 
ene bar en Bautaslen. 

27 Tre Høser øst for Ladegaard. 
30 Sløjfet clo. paa Nordsiden af Simhle

31, 32 
38 
4.0 

gaardsbakken1e. 
To beskadigede do. lidt nordligere. 
Lille H.øse vc~l Aaen nord for Pilegaard. 
Do. do. nordvest for 57dc S. G. 

42 Sløjfet do. med Baulasten læt nord 
for Aaen ved Marevad. 

44 Stor S;unling af Røser (c. 70) paa 
Bakkerne sydvest for Torpegaard. 

4 7 Ødelagte c!o. omkring en Stenhøj syd 
for Søndre Skrubbegaard. 

fi 1 Sløjfede do. nordost for Knudcgaard. 
52 Sløjfet Samling af do. øst for samme 

Gaard. 
54 Flad Røse syd for Torpegaard. 
5fj Stor Røse, "Rundekul" , sydvest for 

fi7 
68 
70 

Knudegaard. 
Sløjfede Røser sydvest for Høgegaard. 
Do. do. lidt sydligere. 
Røse paa en Lyngmark øst for samme 
Gaard. 

71 Sløjfet Høse vest for Hullegaard. 
7 4 Stor flad Røse paa Lyngen langt øst 

for samme Gaard. 
89 Sløjfet Røse sydvest for Lille Damme

gaard. 
00 Sløjfet stor flad Røse nordost for 

Store Dammegaard. 
98 Nogle meget store Røser paa Bjørne

bakkerne syd for Klemens Kirke; 
sammesteds erc adskillige smaa Røser 
sløjfede. 

1 OG Sløjfet stor Røse og adskillige sløjfede 
mindre do. syd for Aagaard. 

107 Sløjfet Røse nogle hundrede Alen syd
ligere. 

110 Nogle sløjfede Røser sydvest for Bos-
gaard. 

128 Beskadiget Røse sydost for Dyndegaard. 
129 Lille Høse øst for Kofodgaard. 
143 Beskadiget stor Røse sydvest for 

Skinderbygaard. 

11 

12 

13, 14 
16 

19,20 

21 

C. 40 sløjfede Røser paa Trommere
gaards, 47de S. G.s, Forlov. 

Rutsker Sogn. 

Beskadiget stor Røse, "Lushøj ", syd 
for Ravnebækshuset. 
Nogle faa Røser tæt nord for Ravne
bækken vest for V ej en. 
Sløjfet Samling af do. lidt østligere. 
Røse, kaldet "Kirkegaarden ", vest for 
Nr. 1. 
To Røser nord for Kæmpeaaen vest 
for Vejen. 
En lille Samling overpløjede do. lidt 
nordligere. 

Lobe-Nr. 

7 

8 
!) 

10 

1 I 
12 
l:::l 
14 
!rJ 
Hi 
17 

20 

21 
22 

23 

25 

26 

27 

28 

2!} 

2 

3 

4 
5 

G 

7 

8 

S. B. 

39 

43 
4ti 
58 

()2 
72 
73 
74 
76 
77 
82 
83 
84 

88 

9() 

105 

117 

124 

120 

121 

122 

Lund 

Nogle lave Kuller ved den vestlige 
Eude af Bakkegaard Jord; rier har 
forhen været mange flere. 
Stor Røse vest for Hyldegaard. 
Røse c. 500 Alen nordligere. 
Enkelte spredte do. paa Lyngen nord
ligst i Sognet. 
Sløjfede do. nordvest for Almegaard. 
Høse nordost l'or Dyndegaard. 
Sløjfet do. nordvest for samme Gaard. 
Røse sydost for Nr. 12. 
Flad do. øst for Kirkeboet. 
Do. do. sydost for Dyrnlrgaard. 
Nogle Røser paa Grønnebjerg. 
Sløjfet do. nordvest for Bondegaard. 
Sløjfet Samling af' smaa Stenhobe, 
"Lusekullerne ", vest for Knarremosen. 
Sløjfet Røse paa Præstegaardens Grund 
øst for Skovgaard . 
.Meget stor Røse vest for Mysseregaard. 
Stor sløjfet do., "Piberhøj ", vest for 
Tassevejen. · 
Røse øst for den søndre Rosendale
gaard. 
Fem sløjfede Røser paa Kumlhøj nord
osl for Hasle. 
"Stenrøret", en ma:-gtig Slendynge 
omkring en Klippeblok paa Sognets 
Højlyng. 
"Tudehøj ", en megel stor Røse lige
ledes paa Højlyngen. 
Enkelte spredte Røser paa Højlyngen 
omkring Lærredsmyr. 
Midt imellem Bautasteneue tæl øst for 
Bakkegaard har der ligget en Røse, 
som senere er sløjfet (Egen Iagttagelse). 
Ved Bautastenspladsen øst for Kjære
gaard har der ligget to Røser, som 
nu ere forsvundne. 

Olsker og Allinge Sogne. 

4 To Røser sydost for Brogaard. 
8, 9 En Røse og en ødelagt do. paa "Hal

dene" nordvest for Brogaard. 
11, 12 En halv Snes Røser, tildels ødelagte, 

paa "Hald ene" ved Grænsen af Slots
lyngen; en af dem har bavt Bauta
sten ; en anden har en dobbelt Ring 
om Foden. 

1 7 En ødelagt do. nord for Munkegaard. 
18 Tre til dels forstyrrede paa "Haldene" 

sydost for Nr. 4, den ene med Bauta
sten. 

19 En do. do. med Bautasten samme
steds sydvest for Nr. 4. 

20 En do. do. med Bautasten samme
steds vest for Nr. 4. 

22, 23, Ni Røser sammesteds vestligt for 
24, 25 Munkegaard, en af dem med Bauta

sten. 



• 

' 

Løbe-Nr. 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
(Allinge) 

31 

32 

33 

34 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tillæg III A. Røser. 

S. B. 

26 
32 
34 
43 
52 

59 
60 

65 
66 

85 

98 

99 

101 

102 

103 
104 

105 
107 

108-9 
110 

113-15 

116 

121-22 

126 

146 

To store do. nordvest for Habbedam. 
En do. do. nordost for samme Gaard. 
To sløjfede do. sammesteds. 
Nogle sløjfede do. sydost for Habbedam. 
Sløjfet stor Røse nordvest for Vedby
gaard. 
Ødelagt do. vest for Heslegaard. 
En stor Røse og flere mindre paa 
Lyngen syd for samme Gaard. 
Sløjfet stor Røse vest for Lynggaard. 
En stor og mange smaa Røser, alle 
sløjfede, sydost for Haldegaard. 
To smaa Røser og en sløjfet stor do. 
sydvest for Pilegaard. 
Fire store Røser omkring en firkantet 
Brolægning ved Stranden i Olsker 
Sogns nordlige Hjørne. 
Sex Røser, deriblandt en firkantet, 
omkring en Stenhøj ved Stranden 
sydost for Nr. 19. 
C. 20 sløjfede Røser paa Sandkaas 
Odde. 
En stor og flere mindre Røser sydost 
for Sandkaas. 
To Røser lidt sydostligere. 
Tre do. ved Stranden udfor Store 
Bakkegaard. 
Flere do. syd for Nr. 24. 
Røse med Bautasten øst for Nr. 25. 
Adskillige sløjfede Røser lidt østligere. 
Ødelagt Røse noget østligere. 
Adskillige Røser ved Stranden tæt øst 
for Tejgn Fiskerleje. 
Adskillige sløjfede do. noget østligere. 

Adskillige Røser ved Stranden i Allinge 
Sogns østlige Spids tæt ved Nr. 19. 
To do. do. ved Stranden nordvest for 
Allinge. 
Flere ødelagte do. sydost for Hammers
holm. 

151 To Røser ved Stranden nord for 
Hammers hus. 

Rø Sogn. 

2 To store Røser vest for Stammershald 
ved Kysten nordligt i Sognet. 

3 Lille Samling af Røser syd for Stam
mershald. 

6 Flere sløjfede Røser nordost for Kjøller
gaard. 

7 Adskillige Røser i Skoven ved Stranden 
nordost for samme Gaard. 

8 To store Røser ved Stranden lidt 
nordvestligere. 

9 En meget stor beskadiget Stendynge 
ved Stranden nordost for Kjøllergaard. 

11 Smaa Røser ved Stranden nord for 
for Baadstadhuset. 

Løbe-Nr. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 

25 

2() 

27 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 

267 

S. B. 

15 Do. do. ved Stranden nordvest for 
Møllebækkens Udløb. 

16 Sløjfet Røse tæt syd for Møllebækkens 
Udløb. 

1 7 Tre store Røser paa Strandklipperne 
imellem Møllebækken og Dyndalen. 

19 Tre Røser tæt øst for Dyndalebækkens 
Udløb. 
I Skoven øst for Dyndalebækken ligge 
enkelte Røser langs Havskrænten. 

20 c Lille Samling af Røser sydvest for 
Helligdomsgaarden. 

28 Sløjfet Røse, "Mølleknolden", øst for 
Hullegaard. 

30 Mange sløjfede Røser i Krykkeskoven 
nordvestligt i Sognet. 

34 b Mange Røser tæt sydvest for Brødde
gaard. 

35 b Enkelte Røser sydsydvest for Lyng
gaard. 

56 Ødelagt stor Røse nord for Lindholm. 
64 Tre Røser eller lave Kuller vest for 

Tyskegaard. 
65 Ødelagt Røse nordost for Bondegaard. 

66 b Røse sydvest for samme Gaard. 
66 c Røse syd for samme Gaard. 
73 Tre Røser paa Lyngen sydvest for 

Degnegaarden. 
75, 76 To store beskadigede Røser syd og 

sydvest for Skærpinggaard. 
77 Stor Samling af Røser paa Lyngen 

syd for samme Gaard; over 50 ere 
sløjfede, og kun faa ere endnu uskadte. 

78 Stor Røse paa Lyngen syd for Krog
gaard. 

79-81 Tre do. do. paa Lyngen langs Grænsen 
af Rø Plantage. 

Østerlars og Gudhjem Sogne. 

Ødelagt stor Røse paa Gravpladsen 
nordvest for Bækkegaard. 

5 Sløjfet Samling af Røser syd for Rise-
gaard. 

6 Sløjfet Røse nordvest for samme Gaard. 
8 Flere do. do. sydvest for samme Gaard. 
9 Runde og aflange Røser i et Krat vest 

for samme Gaard. 
10 Stor Røse i et Krat under 33te S. G. 
11 Røser (eller maaske andre Begravelser) 

af meget svære Stenblokke spredte i 
Skovene nord for Bøgebjerg. 

13, 14 Røse op til en stor Sten paa 1 Ode S. G.s 
U dlod samt enkelte andre Røser samme
steds. 

15 Stor Røse og mange sløjfede paa Dale
gaards Jord. 

17 Sløjfede do. paa 33te S. G.s Udlad. 
19 Beskadiget do. i Skjellet imellem 

Søndregaard og Bakkegaard. 
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Løbe-Nr. S. B. 

12 22 Do. do. og adskillige sløjfede syd for 
34te S. G. 

13 41 Samling af tildels ødelagte Røser tæt 
øst for 41de S. G. 

14 5 7 Røse paa en Bakke i Skoven sydvest 
for Dammegaard. 

15 62 Stor Samling af sløjfede Røser syd 
for Knarregaard. 

16 63 Sløjfede do. sydost for samme Gaard. 
17 66 Do. do. mellem Bjergegaard og 6te V. G. 
18 6 7 Røser paa Lyngbakkerne syd for Sigte

gaard. 
19 82 Tre overpløjede do. sydost for Bobbe

gaard. 
20 101-3 Sløjfede Røser øst og sydost for Sand-

huset syd for Melsted. 
21 106 Sløjfet Røse ved Stranden paa Mtr. 

Nr. 114. 
22 107 Mange Røser, de fleste sløjfede, ved 

Stranden paa Mtr. Nr. 123 e. 
23 108 Stor Røse paa Mtr. Nr. 123 k. 
24 109 Stor Samling af Røser syd for Kobbe 

Aaens Udløb. 
25 113 Lille smuk Røse paa Strandmarken 

sydost for samme Aa. 
26 116 Smaa uregelmæssige Røser omkring 

Klippeknolde øst for Tornebækkens 
Udløb. 

27 118,119 To sløjfede Røser ved Stranden nord
ost for 16de S. G. 

28 120 Flad Røse paa Strandmarken nordost 
for 17de S. G. 

29 124 Adskillige Røser ved Stranden vest 
for Saltuna. 

30 131 Stor Røse , "Baunehøj" , nord for 
16de S. G. 

31 141 Stor Røse nordost for Pæregaard. 
32 142 Sløjfet do. nord for Gadegaard. 

Østermarie Sogn. 

2 Røse med Bautasten nord for 1ste S. G. 
2 3 7 Samling af sløjfede do. ved Udløbet 

af Kjelse Aa. 
3 38 To ødelagte do. sydvest for Saltuna. 
4 65 Røse ved Ypnastad; udgravet af Jansen 

c. 1818. 
5 84 Samling af omtrent tyve Røser nord

ost for 65de S. G. 
6 85 Beskadiget Røse lidt sydostligere. 
7 94 Lille Røse og en sløjfet do. sydost for 

62de S. G. 
8 105, 6 To store Røser paa Lyngen øst for 

45de S. G. 
9 107 Beskadiget do. paa Lyngen sydost for 

41de S. G. 
10 115 To sløjfede do. sydost for Søndre 

Gildesbo. 
11 133 Ødelagt Røse og 10-12 sløjfede smaa 

Jordkuller ved "Jættebro" sydvest for 
26de S. G. 

Løbe-Nr. 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 
23 
24 

S. B. 

13 7 Røse vest for Gyldensgaard. 
141 To Røser ved en Stenhøj vest for 

Gyldensaaens Udløb. 
d Enkelte Røser midt imellem Gyldcns

gaard og Kuregaard. 
f Ødelagt Røse med Rester af en Sten

kiste ved Aaen sydvest for 36te S. G. 
m Adskillige Røser byggede af meget 

svære Stenblokke ved Sognets nord
lige Grænse vest for Kløvegaard (jfr. 
Østerlars Nr. 7). 

n Samling af Røser paa Skrullegaards 
Jord vest for 1ste S. G. 

4a 
5 
7 

10 

12 

13 

15 

16 

17 a 

20 

23 

26 

27 

29 

85 
41, 43 

46 

Ibsker Sogn. 

Stor flad Røse nord for Kaasegaard. 
Do. do .. nordost for samme Gaard. 
Nogle bevarede og mange sløjfede 
flade Røser øst for samme Gaard. 
Sløjfede Røser langs ad en Jordforhøj
ning sydost for Klinteby. 
Ødelagt do. paa Lyngen nordost for 
Klintehy. 
Lille Samling af Røser paa Lyngen 
c. 600 Alen nordost for Klinteby. 
To store Røser paa Klippebakken 
"Albertshald" vest for Raageskovgaard. 
Enkelte smaa flade do. paa "Bjerge
bakken" sydvest for samme Gaard. 
Røse paa "Alsterhakken" sydost for 
Rabækkegaard. 
Nogle Røser paa Bakken vest for 
Sortegaard; undersøgte. 
Mange sløjfede Røser paR "Kul brands
gade" syd for Skyttegaard; tildels 
undersøgte. 
Røse paa Klippeskrænten øst for Krog
gaard. 
Udgravet Røse paa Strandklipperne 
nord for Frederiks Stenbrud. 
Samling af Røser, de fleste sløjfede, 
syd for Kurehækkens Udløb. 
Ødelagt Røse nordost for Helledsgaanl. 
To sløjfede do. ved Stranden øst for 
Fløjlegaard. 
Ødelagt do. med BRutasten syd for 
Lisebækkens Udløb. 

4 7, 48 To undersøgte do. sRmmestecls. 
53 Røser paa Bakken ovenfor Klippe

gaarden; undersøgte. 
62 Stor Samling af Røser (omtrent 120) 

paa Mandhøj øst for Kirken; tildels 
undersøgte. 

70 Enkelte Røser paa Strnndmarken ved 
Hestkløv en. 

85-88 Spredte Røser paa Frænne Mark. 
109, 10 To sløjfede do. nordvest for G & (ite S. G. 
112, 13 Nogle smaa lave Røser øst for Vas 

Aaens Udløb. 

-
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Løbe-Nr. S. B. 

25 117 Stor udgravet Røse, "Elvehøj ", vest 
for Listed. 

Svaneke Sogn. 

7 -8 Paa Strandmarken nordvest for Byen· 
'f findes enkelte spredte Røser. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

16 

Bodilsker Sogn, 

3-10 Række af tildels store Røser tværs 
over Højlyngen fra Anhøj til Døvra Dal. 

11 Samling af en stor og c. 40 mindre 
Røser paa Skrænten af Højlyngen imod 
Døvra Dal; der har forhen været 
mange flere. 

13 Røse lidt sydligere. 
14 Samling af omtrent 50 Røser paa den 

15 
17 
18 
19 

20-22 

sydostlige Spids af Kommunens Skov
plantningslod paa Højlyngen. 
Sløjfet Røse nordvest for Nr. 4. 
Do. do. syd for Anhøj. 
Do. do. nordost for Skovgaard. 
Beskadiget do. lidt østligere. 
Tre store Røser, ,Kjærlinghøje", 
Skoven syd for Skovgaard. 

24 Stor Samling af Røser i Skoven ,Kul-
høj" sydost for Store Haldegaard. 

25, 26 To sløjfede Røser syd for samme 
Gaard. 

27 Samling af omtrent 40 Røser nordvest 

30 
32 

39,40 

for Kattesletsgaard; der har forhen 
været mange flere. 
Sløjfet Røse tæt vest for Julsgaarde. 
Do. do. nord for Julsgaarde. 
To store Røser, .Leverhøje", i Skoven 
nord for Brandsgaard. 

41 En do. do. noget sydligere i samme 
Skov. 

1 7 62-64 Tre ødelagte do. do. paa Balke Mark. 
18 72 Sløjfet Røse sydost for Kjøllergaard. 
19 87,88,98 Tre store Røser paa Slamrebjerg. 
20 99 Samling af fem store Røser og en 

ødelagt do. sammesteds. 
21 
22 

23 

1 

2 

102 Beskadiget Røse ved Lille Krusegaard. 
105 Do. do. paa Lyngen nord for Vand

tappergaard. 
106 Stor Samling af Røser paa Lyngen 

nordvest for samme Gaard; synes at 
have staaet i Forbindelse med Røserne 
Nr. 2. 

42 

Høj lyngen 
4-6 

Povlsker Sogn. 

Beskadiget Røse eller Stenhøj vest for 
18de S. G. 
Flere smaa Samlinger af Røser paa 
Sognets Højlyng. 

Løbe-Nr. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

269 

Pedersker Sogn. 
S. B. 

14 Sløjfet meget stor flad Røse, ,Engel
høj ", sydvest for Skyttegaard. 

23 Spredte Røser paa en Lyngmark nord 
for Borgegaard. 

57 Røse nordvest for Pilegaard. 
80 Fire Røser paa en Sandbakke sydvest 

for Vassegaard. 
92 Beskadiget stor Røse nordligt paa 

Smaalyngen. 
94 Betydelig Samling af sløjfede Røser 

nordligt paa Smaalyngen. 
96 To store Røser nordvestligt paa Smaa

lyngen. 
104 Beskadiget stor Røse nordost for 

Skrædergaard. 
109, 10 To Røser nordvest for samme Gaard. 
112, 13 To Røser vest for samme Gaard. 

114 Mangfoldige Røser mere vestligt og 
sydvestligt spredte ud over Smaa
lyngen. 

121 Sløjfet Røse sydost for Lynggaard. 
122 Nogle enkelte Røser øst for samme 

Gaard. 
Høilyngen Paa begge Sider af en Vej fra Øst til 

2 Vest over Sognets Højlyng findes Røser, 
hvoraf nogle kaldes "Varperne ". 

5 
37,38 

61 
62 

64 

66 

71 

75 

76 

77-80 

85-87 

89 

90 
91, 92 

93 

Aaker Sogn. 

Røse paa Lyngbakkerne vest for Store 
Bakkegaard. 
Stor do. tæt syd for samme Gaard. 
To do. do. tæt nordost for Dalegaard. 
Sløjfet Røse øst for Kalbygaardene. 
Mange do. do. nord for Store Halde
gaard. 
Tildels sløjfet do. tæt nordvest for 
samme Gaard. 
Samling af tildels be'skadigede Røser 
nord for Lille Haldegaard. 
Beskadiget Røse paa det vestlige Af
fald af Aakirkeby Klint. 
Sløjfet stor Røse, ,Rytterhøj ", vest for 
Hundshalegaard. 
Do. do. do., "Kyllingehøj" , nordost 
for samme Gaard. 
To Røser øst for samme Gaard og 
to do. vest for Højegaard. Ere Rester 
af en Mængde Røser, som vare spredte 
over Smaalyngen i Aaker Sogn i For
bindelse med Nr. 11 i Pedersker Sogn. 
Tre Røser som Rest af en større 
Samling øst for 17de S. G. paa Grænsen 
af Smaalyngen. 
Beskadiget meget stor Røse nordvest 
for Langemyregaard. 
Stor Røse nord for samme Gaard. 
Sløjfede Røser nordost for samme 
Gaard. 
Do. do. sydost for samme Gaard. 



270 Tillæg III A. Røser. 

Løbe-Nr. 

17 

18 

19 
20 

21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 

S. B. 

94 

96 

97a 
97b 

98 

103 
104 

105 

106 
108 

109 

110 

111 

112 

118 

120 
123 

To meget store Røser sydo:::t for Lyng
gaard. 
Beskadiget stor Røse syd for Brands
gaard. 
Sløjfet Røse øst for Brandsgaard. 
Røse i en Skov nordvest for samme 
Gaard. 
Samling af ointrent 100 Røser i en 
Lyngmark sydvest for 7de V. G. (Egeby). 
Flad Røse øst for Egeby. 
Do. do. lidt nordligere, kaldet "Lilleby 
Høj". 
Do. do. lidt nordligere, kaldet "Storehy 
Høj". 
Røse tæt nord for Egeby. 
Adskillige store Røser paa Bakken øst 
for Bjergegaard. 
Beskadiget stor Røse tæt sydvest for 
Gadegaard. 
Smuk lille Røse tæt øst for samme 
Gaard. 
Stor Røse tæt ved Grænsen af Bo
dilsker Sogn syd for Landevejen. 
Do. do. paa Bakken nord for Lande
vejen. 
Beskadiget do. do. nordost for Gade
gaard. 
Sløjfet do. nordvest for samme Gaard. 
Stor Røse tæt syd for Kastelsgaard. 

Løbe-Nr. 

31 
:-15 
:-16 

:-li 

:-is 

:-19 

40 
41 

2 

;-i 

S. B. 

126 
128 

133-41 

142 

154 

160 
162 

18 

19 

20 

Røse tæt vest for Lille Myregaard. 
Sløjfede do. øst for 6 i de S. G. 
Mange spredte Røser langs Sydranden 
af Højlyngen og tildels højere oppe. 
Mange andre ere allerede sløjfede. 
Betydelig Samling af Røser nordost 
for 66de S. G. 
To meget store og adskillige mindre 
Røser paa Bakken "Skaglfaldet" nord
vest for Aakirkeby. Mange andre ere 
sløjfede. 
Syd for "Skaglfaldet" henimod Grus
graven "Rasekulen" har der været 
over 100 Røser, som nu ere sløjfede. 
Sløjfet Røse øst for 5Gde S. G. 
Nogle sløjfede Røser paa Mtr. Nr. :-144 a 
sydvesl for Aakirkeby Klint. 

Almindingen. 

Adskillige spredte Røser paa Lyng
sletten øst for Skoven, syd for Lande
vejen. 
En stor Røse og en hel Samling af 
smaa do. paa en Bakke paa Lyngen 
vest for "Rytterknægten". 
Enkelte spredte Røser hist og her paa 
Lyngen vest for Skoven. 

B. Nogle Undersøgelser af Røser og Fund i Røser. 

1. Rønne Skovplantning, 1 /2 Mil sydost for 
Rønne. Ifølge Indberetning til Museet af 185 7 (Mus. 
Nr. 16200) er der i Midten af en "liden, kun 3 ;, Alen 
høj Gravhøj" i Skovplantningen fundet en med flade 
Stene dækket Gravkasse, 14 T. i Firkant og 11 T. 
dyb. Foroven var den fyldt med Sand, men paa 
Bunden laa et :-l T. tykt Lag af brændte Ben. Imellem 
disse fandtes to Bronceknapper forenede ved 
et Broncestykke, 15/12 T. langt (Fig. 43); hver 
af Knapperne var paa Overfladen prydet med en fem
oddet Stjerne. Desuden fandtes Stykker af en dob
belt Spir a 1 ring af tynd Broncetraad. 

2. Rob bed al e kaldes den nordøstlige Del af 
Rønne søndre Udmark omtrent l/2 Mil ostsydost for 
Byen. Iblandt de af Prinds Frederik (Frederik VII) i 
Aaret 1833 fra Bornholm hjembragte Oldsager findes 
(Mus. 2873-77) adskillige Gravurner, der angives al 
være opgravne i "Høje i Robbedale". Deriblandt er 
den bekjendte ovnformede Urne (Fig. 50) med et fir
kantet Hul paa Siden (11 X 81/2 T.; Aabningen 
21/2 >< 4 T.), endvidere en stor Krukke, 12 X 11 T" 
et vaseformet Lerkar, 71 ; 2 :< 10 T. og en sædvanlig 
Krukke, 8 '< 6 T. Den sidstnævnte indeholdt 

en Fingerring af Bronce (Mus. 2912). 
Da der ikke findes udgravne Kæmpehøje i Robbe

dale, kan Angivelsen af Fundforholdene ikke sigte til 
nogen egentlig stor Gravhøj. Muligt er det, at Urnerne 
ere fundne i Røser, hvoraf der findes adskillige spredte 
i Robbedale. Men da det angives, at "Robbedale" 
ligger 3 /, Mil fra Rønne, er det rimeligere, at Fundene 
ere gjorte i Roels Dal (se nedenfor Nr. 4), som ligger 
i Nylars Sogn i østlig Fortsættelse af Robbedale netop 
3/4 Mil fra Rønne, og hvor flere Røser vise umis
kjendelige Spor af at være udgravne for lang Tid siden. 

:-l. Kanegaard, 15de S. G. i Knudsker Sogn, 
1/2 Mil øst for Rønne. Paa den sydvestlige Del af 
den store Gravplads øst for Kanegaard (se Kortene 
ved Tillæg VI B Nr. 3) laa der 11 temmelig store 
Røser, tildels beskadigede ved Grustagningen i den 
tilstødende store Grusgrav. 

Resultatet af mine Undersøgelser har været føl
gende: 

a. 9 Alen i Tværmaal, Stenlaget c. 16 T. tykt; 
under Midten laa et uregelmæssigt, tyndt, mørkfarvet 
Lag af c. 11 /2 Alens Udstrækning, indeholdende brændte 
Ben og enkelte spredte grove Potteskaar. 
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b. Breden havde oprindelig været 9-10 Alen, 
Stendyngen c. 1 Alen tyk; under det nederste Stenlag 
fandtes Spor af sort Muld men ingen Ben; rimeligvis 
have Benene ligget i de tidligere forstyrrede Dele at 
Røsen. 

c. 71 /2 Alen bred, Stendyngen c. 15 T. tyk; 
'fnder Røsens Midte laa en flad Sten, hvorunder der 
viste sig en Brandplet af sædvanlig Skikkelse, inde
holdende Kul og Ben samt spredte Potteskaar af en 
grov Krukke. 

d. 10 Alen bred, Stendyngen 1 Alen tyk; under 
Stenene fandtes ingen sort Muld, men det gulgraa 
Grus under Røsen indeholdt brændte Ben og spredte 
Potteskaar af et vaseformet Kar samt 

fire Stykker af to i Oldtiden sønderbrudte hu 1 e 
Bronce-Armringe af 1/2 T. Tykkelse, pry
dede med nogle Tværstreger (Fig. 36). 

e. 8 Alen bred, Stendyngen c. 18 T. tyk; under 
Stenene, henimod Randen fandtes et 18 til 24 T. bredt, 
neppe 2 T. tykt sort Muldlag med brændte Ben og 
spredte grove Potteskaar samt 

en tynd ukjendelig Skal af Bronce. 
f. 7 Alen bred, Stendyngen c. 18 T. tyk; paa 

og imellem Stenene af det nederste Lag laa omtrent 
under Midten af Røsen et uregelmæssigt, tyndt, mørk
farvet Muldlag med brændte Ben og spredte grove 
Potteskaar. 

g. 10 Alen bred, Stendyngen c. i1 /2 Alen tyk; 
under Stenene laa et uregelmæssigt, 31 /2 Alen langt, 
2 Alen bredt og 1 til 4 T. tykt sort Muldlag, hvori 
brændte Ben samt 

en massiv Aqr;ring afBronce, 1/s T. tyk, 25/ 12 T. 
bred, uden "Prydelser, en lille Bro n c e øsken 
med en deri hængende Broncering 3/4 T. 

. bred, St. af en anden lille Broncering, en 
6 T. lang Jernnaal med Hoved og en Krum
ning under Hovedet, St. af en anden lignende 
J ernnaal. 

h. V ar saa forstyrret, at den ikke kunde maales ; 
under dens sydlige Side fandtes en Brandplet af sæd
vanlig Skikkelse med brændte Ben og spredte grove 
Potteskaar. 

i. 16 Alen bred, Stendyngen kun 1 Alen tyk; 
paa og imellem Stenene i det nederste Lag laa under 
Røsens Midte i en Udstrækning af 31/2 X 21/ 2 Alen 
et ganske tyndt Lag af sort Muld med brændte Ben samt 

to flade Broncesnirkler og to St. af en Bronce
stok (Rester af en stor snirklet Bronce
naal) samt nogle ganske smaa, i hverandre 
gribende Ringe af Jern og Bronce, der 
syntes at· have dannet en lille Kjæde. 

k. 8 Alen bred, Stendyngen c. 18 T. tyk; om
trent under Midten laa et 21/2 Alen langt, 11/2 Alen 
bredt, uregelmæssigt sort Muldlag med brændte Ben 
og spredte grove Potteskaar. 

1. 8 Alen bred, Stendyngen 15 T. tyk; under 
den nordre Side fandtes paa 3 Alens Længde og 
. 1 Alens Brede dels imellem dels under Bundstenene 
et uregelmæssigt Lag af mørkfarvet Muld, hvori 
brændte Ben og spredte grove Potteskaar samt 

en flad, i Oldtiden forhøjet Bro n ce snir ke 1, 
en lille Broncebule, en lille Bronceøsken 
og St. af en lille Broncering samt en fir
kantet Broncestok og St. af to Jernnaale, 
hvoraf i det Mindste den ene har havt Krum
ning. 

4. Roels Dal i Nylars Sogn, 3/4 Mil sydøst 
for Rønne, et lille Dalstrøg, som strækker sig omtrent 
fra Østsiden af Rønne Plantage indtil henimod V ældens
aaen. 

Paa hver Side af Dalen var der en lang Række 
af. Oldtidsminder, baade Høje, store og smaa Røser, 
firkantede og runde Stenringe, store runde Bro
lægninger og adskillige Bautastene, dels paa flad Mark 
dels opstillede paa Røser. Over Lyngsletten syd for 
Dalen laa smaa Røser spredte i stort Antal. I Lunds 
Manuskript findes anført 55 Oldtidsminder, men naar 
de smaa Røser syd for Dalen regnes med, har An
tallet været langt over det Dobbelte. 

De fleste af de større Gravminder vare allerede 
ødelagte ved tidligere Udgravninger, hvorom nu ingen 
Oplysninger haves. Jeg har kun udgravet nogle 
enkelte Røser. 

a. Den vestligste af alle Røserne nord for Dalen, 
11 Alen bred, 11 /2 Alen høj, kun dækket af en Lyng
skorpe. Under Overfladen laa kun et Par Lag Haand
sten, derunder fandtes Sand. I Sande.t stode tre 
paralelle Stenkister i Retning fra N. V. til S. 0., 
dannede af flade kantstaaende Sandstensplader uden 
Dæksten og uden Bundsten. De to stode lige midt 
i Røsen og vare 4 Alen lange, c. 3 / 4 Alen brede; 
den tredie stod i den sydvestlige Side og var kun 
i3 /4 Alen lang. Omkring Kisterne laa sex store flade 
Stene. Et lille, knust Lerkar,· rimeligvis af Vaseform, 
stod i Stenlaget over den ene af de store Kister . 
Forøvrigt fandtes. ikke Spor af Oldsager og heller ikke 
af Ben. 

b. Lidt østligere: en 31/2 Alen bred, 3/4 Alen 
høj Røse, kun dækket af en Lyngskorpe. I Midten, 
6 T. under Overfladen, laa en med store Stene om
sat flad Sten, hvorunder der stod den smukke lille 
vaseformede Urne (c. 6 X 61/2 T.), der er afbildet 
Fig. 51; den er prydet paa Halsen og Bugen og har 
havt en lille Hank. I Urnen fandtes brunligt Støv 
med Spor af hensmuldrede Ben. 

c. Henimod den østlige Ende af Nordsiden: en 
c. 7 Alen bred, 1 Alen høj Røse, kun dækket af en 
Græsskorpe ; en nedvæltet Bautasten laa ved Siden 
af den. 1 Alen syd for Midten fandtes paa Røsens 
Bund en flad Sten og derunder en med tynde, flade 
Sten omsat stor hankeløs Lergryde (73/4 x 12 T. 
Fig. 54), fyldt med brændte Ben og derover alm 
Jord. Noget vest for Urnen, i en Dybde af c. 10 T. 
under Overfladen fandtes brændte Ben spredte i brunlig 
Jord paa en Plet af 1 Alens Længde. Imellem Ben
stykkerne fandtes 

en smuk lille Dobbeltknap af Bronce (7/rn X 
7/rn T.) med en indskaaren, femoddet Stjerne 
paa Overfladen (Fig. 44) . 

Nu ere næsten samtlige Oldtidsminder forsvundne. 
Da jeg i 1884 atter besøgte Stedet, var Dalen opdyrket 
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og Lyngsletten beplantet. Af et Par store, c. 15 Alen 
brede Røser lidt øst for c var der nogle Rester til
bage. Manden, der havde ryddet dem, meddelte mig, 
at de havde været c. 11 /2 Alen høje, helt bestaacnde 
af Sten. Imellem Stenene havde der staaet mange 
benfyldte Lerkar, af hvilke nogle havde indeholdt 
Bronceringe. Der overleveredes mig som fundne hver 
i sit Lerkar: 

en lille Broncering, kun 1.'s T. i Tværmaal, 
en lille, kun 1/6 T. bred Broncestrimmel 
sammenbøjet i Ringform, samt en Armring, 
2 1/6 T. i Tværmaal, dannet af en 1/5 T. bred, 
indvendig flad og udvendig nogethvælvetBronce
stang, hvis Ender gik lidt forbi hinanden uden 
nogen Sammenføjning. 

5. Store Bjergegaard, 9de V. G. i Vester
marie Sogn, 1 /5 Mil nord for Kirken. Af de der
værende Røser har jeg undersøgt nogle: 

a. 6 Alen bred; Overjorden c. 6 T. tyk, Sten
laget c. 1G T. tykt. Under Stenene laa et uregel
mæssigt, indtil 11 /2 Alen bredt, ganske tyndt sort Lag 
med Kul og enkelte grove Potteskaar. Under en flad 
Sten i Kanten af det sorte Lag stod et lille hankeløst 
Lerkar (2 3 /s X 27 /s T.; Fig. 55 ). 

b. 51 /2 Alen bred, 4 T. Overjord, Stenlaget 
c. 15 T. tykt. Under Stenlaget laa et uregelmæssigt, 
tyndt, indtil 2 Alen bredt sort Lag med Kul og 
brændte Ben. 

c. 31/2 Alen bred, næsten ingen Overjord, Sten-
laget c. 12 T. tykt. Under Stenene laa et uregel-
mæssigt sort Lag med Kul og brændte Ben. 

6. Paa Vestermarie Høj lyng, Mtr. Nr.193aø, 
en Bakke c. 1 /6 Mil østnordost for Kirken (Vestermarie 
Nr. 17), har jeg undersøgt nogle Røser, deriblandt: 

a. G Alen i Tværmaal, Stenlaget c. 1 Alen tykt, 
kun dækket af en Lyngskorpe. Røsen var anlagt 
omkring en stor jordfast Sten, som ragede frem 
igjennem Røsens Top. Tæt nordost for Stenen fandtes 
paa Røsens Bund el c. 2 T. tykt, 30 X 24 T. bredt, 
sort Muldlag med mange brændte Benstykker. I Muld
laget laa en flad Sten, og derunder stod en grov Ler
krukke (7 1/2 x 71/2 T.) med fem ringformede Ophøj
ninger i Kreds om den lidt nedenfor Midten (Fig. 48); 
paa Bunden laa et Lag af tæt sammenpakkede brændte 
Ben, hvorunder der fandtes 

en lille i Ringform sammenbøjet Bro n c en a a 1 
(2 T. lang), spids i den ene Ende og fladt 
udslagen, maaske afbrudt, ved den anden Ende. 

b og c. Muldlag med spredte grove Potteskaar. 
7. Ene;; bjerg. Paa Sydvestsiden af V ester

marie Højlyng, 1 /4 Mil østnordost for Kirken, ligger 
et højt Punkt, der paa Mansas Kort kaldes Enesbjerg 
men af Befolkningen benævnes Galgebjerg. Paa Toppen 
af Bakken findes en Stenhøj, en Snes Røser, en stor 
Brolægning og to Skibssætninger. Nedenfor Bakken 
findes ligeledes baade Røser og Skibssætninger (V ester
marie Nr. 18). 

Af Røserne har jeg undersøgt følgende: 
a. I Gruppen nedenfor Bjerget. Kun et enkelt 

Lag Brolægning, hvorover der paa Midten laa en flad 
Sten. Ingen Overjord. Under Brolægningen et tyndt 

sort Muldlag med brændte Ben og spredte grove 
Potleskaar. 

b. Sammesteds. Ligeledes kun et enkelt Lag 
Brolægning med aflangt Omrids. V ed en stor jordfast 
Sten i Røsen fandtes en Klump sort Muld med 
brændte Benstykker. 

c. Sammesteds. En c. 12 T. tyk Stendynge 
uden Ben og uden Oldsager. 

d. Paa Bjerget. Under et c. 1 Alen tykt Sten
lag fandtes en Klump sortagtig Muld med Kul og 
spredte grove Potteskaar. Ingen Ben. 

e. Sammesteds. Under et c. 1/2 Alen tykt Sten
lag fandtes et c. 1 Alen bredt, c. 8 T. dybt, kjedel
formet Hul, fyldt med sort Muld, hvori Kul og spredte 
grove Potteskaar samt svage Spor af opløste Benstykker. 

8. Paa 1 Vornedegaards Grund af Vester
marie Sogn, 1/2 Mil sydost for Kirken, har Lærer 
Jørgensen undersøgt adskillige Røser i en derværende 
Samling deraf. De indeholdt alle Muldlag med brændte 
Ben men ingen Oldsager. 

9. I et Krat ved Vestermarie Klint, 1/s Mil 
sydsydost for Kirken, har Lærer Jørgensen ligeledes 
undersøgt nogle Røser. De indeholdt ligeledes kun 
Muldlag med brændte Ben og Potteskaar. 

10. Sydvest for 25de Selvejergaard i Vester
m arie , sydligt i Sognet 1/4 Mil fra Stranden ligge 
endnu nogle Røser som Rest af en større Samling 
(Vestermarie Nr. 40). I en af de sløjfede Røser er 
der ifølge S. B. 96 fundet 

Klingen af en Broncedolk, der er bleven ind
sendt til Museet (Mus. Nr. 12325). 

11. Ved Sose Mølle tæt ved Stranden er der 
ifølge Sognebeskrivelsen i en sløjfet Røse (Vestermarie 
Nr. 4 7) fundet en benfyldt Urne med 

en Fingerring af Bronce. 
12. Ved Mæby (Nyker Nr. 1) er der i to 

sløjfede Røser ifølge Ejerens Forklaring fundet et tyndt 
sort Lag indeholdende mange grove Potteskaar men 
ingen Oldsager (S. B. 3, 4). 

13. Paa Haldegaards Grund i Nyker er der 
paa Bunden af en lille Røse ifølge Finderens For
klaring til mig fundet to smaa Stenkasser, som hver 
indeholdt et benfyldt Lerkar. Imellem Kasserne var 
en 71/4 T. lang Flintkile nedsat med Æggen nedad 
(Mus. A 560). 

14. I en sløjfet Røse med Bautasten ved H og 1 e -
bjerg (Klemensker Nr. 4) er der ifølge Ejerens For
klaring fundet Urner med brændte Ben og i en af 
disse Urner 

en Broncenaal og en Broncering (S. B. 25b). 
15. I en stor aflang Røse med Bautasten ved 

Marevad (Klemensker Nr. 10) er der fundet mange 
Urner og i en af disse 

en lille Broncering og en lille gul Sten
p er 1 e, som opbevares paa Gaarden (S. B. 42). 

16. Torpegaard 13de S. G. i Klemensker 
Sogn. Paa Torpebakkerne, et højt Sted, c. 700 Alen 
sydsydvest for Gaarden, laa c. 70 Røser, se det hos
trykte Kort. 
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a og b. I to Røser, som udgravedes af Ejeren 
1869, fandtes benfyldte Urner og i en af disse 

en smuk Broncenaal med Snirkler (Fig. 42; 
Mus. B 351). 

Senere har jeg i 1869-70 udgravet følgende 
Røser: 

c og d. Ikke fundet nogen Begravelse. 
e. Under Røsen laa et tyndt sort Muldlag med 

spredte Benstykker. 
f. Ligeledes. 
g. Under en flad Sten oppe i Stenlaget stod 

en stor, grov benfyldt Krukke. 
h. Lige under Lyngskorpen fandtes et knust 

og smuldrende rødbrændt Lerkar af Form og Størrelse 
som en middelstor Brandpletspotte. Under dette stod 
en stor, grov, benfyldt Lerkrukke. 

i. 6 Alen bred, 15 T. høj. Under Røsen et 
tyndt sort Muldlag med spredte Benstykker. 

k. 5 Alen bred, 12 T. høj. Under Midten af 
Røsen laa en flad Sten, og derunder var nedsat en 
stor, benfyldt, urtepotteformet Urne (101/2 X 10 T.; 
Fig. 47). 

1. 81/2 Alen bred, 18 T. høj. Under Røsens 
Bund fandtes et tyndt Muldlag med spredte Ben og 
grove Potteskaar. '4t,Derunder laa en flad Sten, under 
hvilken var nedsat en stor benfyldt, vaseformet Urne 
dækket med Bunden af et andet Lerkar som Laag. 

io&o H> 20 3o~Ale.n 

Fig. 394. Røser ved Torpegaard. 

m. 41/2 Alen bred, kun 6 T. høj. Under en 
flad Sten paa Røsens Bund stod en benfyldt, vase
formet Urne (101/2 X 10 T.). Imellem de brændte 
Ben i Urnen fandtes 

en krumbøjet ved den ene Ende afrundet, ved 
den anden Ende afbrudt Broncestrimmel 
(31/2 X 1/4 T.). 

n. 9 Alen bred, 24 T. høj. Under Røsens Bund 
fandtes et tyndt sort Muldlag med Ben, Kul og spredte 
grove Potteskaar. 

o. 4 Alen bred, kun 6 T. høj. Under en flad 
Sten fandtes c. 12 T. nede en benfyldt, vaseformet 
Urne c. 10 T. høj. 

p. 9 Alen bred, c. 30 T. høj. Paa Bunden 
laa flade Stene, hvorunder et tyndt sort Muldlag 
med spredte Kulstykker. 

q. 10 Alen bred, c. 24 T. høj. Under Røsen 
fandtes et tyndt sort Muldlag med spredte Kulstykker. 

r. 61/2 Alen bred, c. 12 T. høj, hvoraf 4 T. 
Overjord. Paa Bunden laa flade Stene, hvorunder et 
tyndt sort Muldlag med Ben, Kul og spredte grove 
Potteskaar. 

s. 4 Alen bred, 6 T. høj. Bestod kun af et 
enkelt Stenlag, hvorunder et sort Muldlag med Kul 
og spredte grove Potteskaar. 

t. 6 Alen bred, c. 12 T. høj. Var temmelig 
jordblandet; ingen Begravelse fandtes. 

u. 4 Alen bred, 6 T. høj. Bestod kun af et 
enkelt Stenlag, hvorunder laa en flad Sten, der dæk
kede en Klump hvidgraa Benstykker med spredte 
Potteskaar og nogle Kulstykker uden sort Muld. 

v. 5 Alen bred, 6 T. høj. Under en flad Sten 
paa Bunden fandtes en Brandplet med Ben, Kul og 
spredte grove Potteskaar. 

x. 6 Alen bred, 12 T. høj. Kun et enkelt Lag 
af hovedstore Stene, hvorunder et tyndt sort Muldlag 
med Ben, Kul og spredte grove Potteskaar. 

y. 9 Alen bred, 18 T. høj. Et dobbelt Lag 
af hovedstore Stene, hvorunder et 1 til 4 T. tykt sort 
Muldlag i 21/2 Alens Brede med Ben, Kul og spredte 
grove Potteskaar samt 

et lille Stykke af en Broncenaal. 
z. 6 Alen bred, 12 T. høj. Under en flad Sten 

paa Røsens Bund laa store spredte Stykker af en i 
Oldtiden sønderslagen grov Krukke, derunder en stor 
Klump brændte Ben. 

æ. 51/2 Alen bred, 8 T. høj. Under en flad 
Sten paa Røsens Bund laa en Klump brændte Ben 
blandede med mørkfarvet Muld, enkelte Kulstykker 
samt nogle spredte grove Potteskaar. 

Ved en tilfældig Gravning imellem nogle Røser 
fandtes i en halv Alens Dybde en flad Sten, hvor
under en Brandplet med Ben, Kul og spredte grove 
Potteskaar samt et Stykke af en Beltehage. 

17. Bjørne bakkerne, en toppet Bakkeryg 
1200 Alen syd for Klemens Kirke. Et Par spidse 
Bakketoppe ere benyttede som Underlag for meget 
brede Røser, der med aftagende Tykkelse strække sig 
langt ned ad Skraaningerne. Jeg har forgjæves gravet 
i dem. Derimod har Lærer Jørgensen under Levnin
gerne af en sløjfet Røse sammesteds fundet et smukt 
højt vaseformet Lerkar, 9 X 63/4 T., prydet med en 
Bort af Zigzagstreger og indeholdende hvide brændte 
Ben samt 

en svær Fingerring af Bronce, c. s/4. T. i 
indvendigt Tværmaal. 

Senere er der i Grunden af en nylig ryddet 
Røse tæt sydost for Bakkerne fundet 

en tynd Fingerring af Bronce, c. 2/s T. i 
indvendigt Tværmaal. 

18. Fra en sløjfet Røse paa en Parcel af 
Aagaard, 9de V. G. i Klemensker Sogn, har Ejeren 

1869 til mig indleveret to Gravurner; i den ene laa 
en Fingerring, 7/8 T. i Tværmaal, dannet af 

en sammenbøjet men ikke sammenloddet 
Broncetraad (Mus. B. 383). 

I den anden havde der efter Ejerens Forklaring 
ligget 

en lille Synaal af Bronce med Øje paa Midten. 

18 
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19. Paa Trommeregaards, 4.7de S. G.s, 
Fortov af Klemensker Sogn, en nu opdyrket Lynglod, 
1 /4 Mil sydøst for Klemens Kirke, har cl er ligget 
c. 40 Røser. Ejeren havde i de fleste af dem ved 
Sløjfningen fundet benfyldle Urner staaende oppe i 
Stenlaget under en flad Sten. 1 to af disse havde han 
fundet henholdsvis 

en Fingerring, dar+nel af en sarnmenhøjel 
Broncestrimmel, og en l re kantet Jern fi hu I a, 
23 

4 T. lang, rncd kort Spiral. 
Selv undersøgte jeg 7 af Røserne. 1 nogle af 

Lerkar indeholdende foroven BrandpJelsnmld og paa 
Bunden hvide brændte Ben og derimellem 

en lille Fingerring af Bronce, 
samt endelig 4) lidt vest for Midten 
Sten en Klump af hvide brændte Ben 

en halvrund Jernkniv med 
konvexe Side. 

under en flad 
og derimellem 
Æg· paa den 

2G. Vest for Helligdornsgaarden i Rø ltar 
Lærer Jørgensen endviderP undersøgt nogle Røser: 

a. Indeholdl tre Brandpletter med Ben og grovP 
Polleskaar uden Metalsager. 

dem fandtes grove benfyldte Lerkar og under andre 
tynde sorte Muldlag; i et af disse laa der spredte 
Potteskaar og 

et lille Stykke Jern. 

b. Indeholdt fire lignende Brandpletter samt en 
14 T. lang, 10 T. bred Gravkasse, hvori hvide brændte 

' Ben dækkede af et Lng af smaa runde Slrandskn. 

20. Vest for den saakaldle Tassevej, Landevej 
fra Nordlandet Lil Rønne, laa der i Rutsker Sogns 
sydligste Spids en stor Røse, .Piber høj " (Rutsker 
Nr. 22), ved hvis Sløjfning der faneiles 7 benfyldle 
Lerkar og i to af disse henholdsvis 

en Broncering, l1/s T. i Tværrnaal, og rt St. 
af en Broncering, 11/ 12 T. i Tværmaal (Mus. 
c 132). 

Senere er der i Røsen fundet 
en lille Glasperle (S. B. 105). 
21. Paa en Parcel af 1 sle V. G. i Rutsker 

fandtes adskillige smaa Røser. 1 en af disse har 
Ejeren ifølge hans Forklaring Lil mig fundet flere 
Lerkar med brændte Ben og smaa Bronceringe saml 
tillige en ,j) /2 T. lang sleben Flintkile (Mus. A 941 ). 

22. Af Røserne paa Kumlhøj (Rutsker Nr. 24) 
3/s Mil nordost for Hasle har jeg undersøgt to, 
nemlig: 

a. 7 Alen bred, 1114 Alen bøj. Omtrent under ; 
Midten laa en flad Sten og derunder en Brandplet 1 

med Kul og Ben samt spredte Skaar af et stort grovl 
Lerkar. 

b. Indeholdt et Muldlag med brændte Ben. 
23. Haldene kaldes nogle golde Klipper i . 

Olsker Sogn, nordvest for file S. G. Røser, Sten- ' 
ringe og Bautastene fandtes spredte omkring paa 
Klippeflademe og Skraaningerne, men ere nu næsten 
alle ødelagte. 

I 186!) udgravede jeg en Røse, c. 6 Alen bred, 
1 Alen høj, kun beklædt med E'l1 Lyngskorpe. Under 
det øverste Lag af smaa Haandsten fandtes slrax en 
flad Sten og derunder et trekantel Hum, dannet af 
to skraat mod hinanden støttede Stenpladet· med 
Endestene og Bundsten. I Rummet stod en vase
formet Urne (6 X 61/2 T.) fyldt foroven med alm. 
Jord og forneden med hvide Benstykker. Urnen 
dækkedes af et dertil passende Laag som Gnclerskaalen 
til en Urtepotte. 

24. Tæt vest for Brøddegaard i Rø har 
Lærer Jørgensen undersøgt nogle Røser. En af dem 
indeholdt en Stenkiste af Mandslængde uden Ben og 
uden Oldsager. I en anden af dem fandtes 1) i 
Nordsiden en sædvanlig Brandplet med brændte Ben 
og grove Potteskaar, 2) i Østsiden en ganske lignende 
Brandplet, 3) lidt syd for Midten en stor Klump 
Brandpletsmuld og dPri el stort grovl vaseforn1Pt 

Ingen Metalsager. 
2G. Den store Gravplads ved Bække g a ard i 

Østerfars Sogn med Brandpleller samt Grave fra Mellem
jernalderen et· grupperet om Resterne af en mægtig 
Røse (Østerlars Nr. 1), omtrent 30 Alen bred. Ved 
en Undersøgelse 1877 fandtes under cl Par Alen 
01,erjord, h1'oraf kun enkelte Kanter stode Lilhage, en 
l1 /2 Alen lyk Dynge af Sten, og lige under Midten 
bag en skraatslillet Slenplade laa imellem de nederste 
Stenlag lidt sort Muld og deri en Klump brændt(• 
Ben. (I Røsens Overjord skal der i Fortiden være 
fundet en meget kostbar "Skat", rimeligvis hengje111tP 
Guldsager). 

27. Omtrent 1000 Alen syd for Knarregaard, 
4 7 de S. G. i Østerlars, har der der ligget en stor 
Samling Røser (Østerfars Nr. 13), hvoraf 9 ere under
søgte af Lærer Jørgensen, som paa Bunden af enhver 
af dem fandt en Brandplet med Ben men uden Old-
sager. Derimod fandt han paa et Sted, hvor en 
Røse var bortryddet, omtrenl paa Midten af Røsens 
Plads 

en flad Broncesnirkel, 1 T. i Tværmaal, 
omtrent som Snirklerne paa Fig. 42. 

To Alen østligere laa en Klump hvide brændte Ben. 
28. Paa Gravpladsen sydost for Mels te d Fisker-

1 eje (Østerlars Nr. 20), hvor der har været en 
Mængde Begravelser fra den senere Jernalder (se 
nedenfor), er der ogsaa forekommet Røser fra den 
gamle Tid, nemlig: 

a. Paa "Sandhusets" Grund; udgravet i 1877 
af Ejeren, efter hvis Forklaring samt de paa Stedet 
eftel'ladte Spor Røsen har været c. 14 Alen bred, 
sammensat af Srnaasten, der omgave et Par jordfaste 
Klippespidser. Tæt ved en af disse stod et meget 
stort, c. 14 T. højt, grovt Lerkar, prydet med raa 
Striber eller Furer og fyldt med brændte Ben, oven
paa hvilke der laa 

en smuk lille Fingerring af Ben, 7/12 T. i 
indvendigt Tværmaal, samt to Syle af Bronce. 

Noget sydligere ved en anden Klippespids fandtes 
lo velbevarede Haandsledsringe af Bronce, 

25/s T. i Tværmaal, hver bestaaende af en 
1 /2 T. bred, indvendigt flad og udvendigt lidt 
lwælvet Broncestrimmel, aaben i den ene Side. 

Ovet' hele Bunden var Jorden overstrøet med 
sorl Muld og spn)dtP Potleskaar, men uden Ben
stykkc~r. 

$ 
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b. Sammesteds; udgravet af Lærer Jørgensen 
nogle Dage senere. Den var 10 Alen bred og havde 
tydelige Randstene, mellem hvilke Rummet var op
fyldt med en svagt hvælvet Dynge af Haandstene. 
Under disse omtrent midt paa Pladsen stod et grovt 
Lerkar fyldt med brændte Ben, mellem hvilke der 
fandtes 

en 3 T. lang, 11/12 T. bred Broncefibula af 
Form som Fig. 29, fremdeles to Spir a J
A r m ringe af smalle halvrunde Broncestrimler, 
en tynd Halsring af en smal Broncestok, 
samt to smaa tynde, i Siden aabne Bronce
r in g e (formentlig Ørenringe). 

Alle disse Oldsager vare uden Prydelser. Røsen 
indeholdt tillige et ande,benfyldt Lerkar uden Oldsager. 

c. Paa 5te S. G.s Fortov; udgravet i Februar 
1878 af Ejeren, efter hvis Forklaring Røsen var 
c. 20 Alen Bred og c. 2 Alen høj og helt igjennem 
bestod af Sten med et ganske tyndt Jorddække, der 
paa Toppen kun havde en Tykkelse af 4 til 6 T. 
Under Midten af Stendyngen laa et Skelet, som paa 
hver Arm bar 

en Spiralring af Bronce med over 20 Om
gange, medens der ved Halsen laa nogle mindre 
Bronceringe og en lille Perle af uigjennem
sigtigt lysgult Glas. 

Lige over denne Begravelse var der fundet Old
sager fra Mellemjernalderen, hvorom nedenfor i Til
læg IX B 2 (Fundene fra disse Røser findes i Museet 
under B 1664-67, 1668-71 og 1768-70). 

29. Ved Saltuna tæt syd for Kjelse Aaens 
Udløb (Østermarie Nr. 2) har Lærer Jørgensen i 1883 
undersøgt nogle Røser, nemlig: 

a. 15 Alen bred, randsat med store Stene. 
Under Stenlaget laa midt i Røsen et Lag sort Muld 
af 2 T. Tykkelse, hvori brændte Ben og spredte 
Potteskaar. 

b. 121/2 Alen bred. Lige under Midten laa en 
Klump Brandpletsmuld, hvori der stod en middelstor 
Hankepotte fyldt med samme Muld. Lidt østligere i 
Røsen stod et grovt Lerkar med hvide brændte Ben 
uden sort Muld. Mellem Benene fandtes 

en lille Fingerring af Bronce. 
c. 15 Alen bred. Midt i Røsen laa en Klump 

Brandpletsmuld, og deri stod en ganske lille Hanke
potte, 2112 X 41/2 T., fyldt foroven med Brandplets

- muld men paa Bunden med hvide brændte Ben, 
mellem hvilke der fandtes 

en ganske lille Spiralring af Bronce. 
30. Gadebygaard i Østermarie Sogn 1/4 Mil 

sydost for Kirken. Under Midten af en c. 25 Alen 1 

bred, næppe 1 Alen høj, kredsrund Stendynge er der ' 
ifølge Ejerens Forklaring i 1882 fundet et 4 til 5 Alen 
bredt, næsten 1 /2 Alen tykt Lag af sort Muld og ild
skjørnede Sten og deri 

en lille sleben Flintkile, 3 X i1/2 T., en lille 
Broncekniv, 31/a T. lang, halvmaaneformet 
med langt lige Skaft omtrent som Fig. 96, en 
Del smaa hvide Skaller af Hj ertem us -
linger, indstukne i hverandre, spredte Stykker i 

af marv kløvede Kreaturben samt en k n g I e · 

rund Rullesten af Sandsten, hvor der paa 
sex modstaaende Steder var slebet glatte Pletter 
i den runde Overflade. 

31. Yp nas tad Fiskerleje i Østermarie Sogn. 
Iblandt de af Lieutenant Jansen i sin Tid til Museet 
indsendte Sager var der en "Metal-Spiralring i tre 
Stykker funden tæt ved Ypnastad paa Bunden af en 
Stenhob, hvori der ellers kun laa nogle hensmuldrede 
Ben og Kul." Stenhoben er gjenfunden ved Sogne
beskrivelsen og er Røse Nr. 4 i Østermarie Sogn. 
Ringen er formentlig en Spir a 1-A r m ring af Bronce, 
funden i Muldlag under Røsen (Mus. Nr. CCCXV). 

32. Paa Lyngen nordost for Klinteby i Ibsker 
Sogn har Lærer Jørgensen undersøgt en Røse, hvori 
der fandtes en benfyldt Urne samt under nogle store 
flade Stene et menneskeligt Kranium uden Spor af 
Skelettets øvrige Dele. Ingen Oldsager. 

33. Sortegaard, 21de S. G. i Ibsker Sogn, 
7 /t 2 Mil sydsydost for Kirken. 

Paa en høj Granitbakke c. 300 Alen vest for 
Gaarden er der fundet mange Brandpletter (se nedenfor 
Tillæg VI B 10) samt adskillige Røser, der ere under
søgte af Lærer Jørgensen og mig i Aaret 1871. Jfr. 
de paa Side 23 aftrykte Grundrids. 

a. 8 Alen i Tværmaal, 3 til 6 T. Overjord, 
randsat med svære aflange Sten, indenfor hvilke der 
laa en Kreds af store flade Sandstensplader; forøvrigt 
bE~stod Røsen af en c. 3/4 Alen tyk Dynge af dels 
hovedstore, dels større Sten. Midt i Røsen laa en 
Dæksten (1), hvorunder tre Sider af en Gravkasse af 
Granitplader (20 X 12 X 18 T.) ; paa Bundstenen 
fandtes et tommetykt Lag af hvide brændte Ben
stykker omgivne af lys Jord og dækkede af Smaasten; 
Resten af Kassen var opfyldt af en stor Brandplet 
(Brandplet Nr. 16), der strakte sig udenfor Kassens 
Østside. - Tæt vest for denne Gravkasse fandtes i 
c. 12 T. Dybde en flad Stenplade (2; Bundstenen af 
en ødelagt Gravkasse?) omgive; af store Stene; paa 
Pladen laa hvide Benstykker i lys Jord. Øst for 
Midten under en af de store flade Stenplader stod (3) 
en af Sandstensplader sat Gravkasse (18 X 13 X 13); 
paa Bundstenene laa et tykt Lag af hvide Benstykker, 
ovenpaa hvilke der fandtes 

en smuk og velbevaret Eron ce kniv (4 T.; Fig. 20) 
og en Bronceniptang(l3/4 X 1/2T; Fig.28). 

Den nordlige Side af Røsen var tildcls forstyrret, og 
imellem Stenene vare fire store Brandpletter anbragte 
( 4-7; Brandpletterne Nr. 1 7 -20). 

b. (umiddelbart op til den vestre Rand af a). 
7 Alen bred, 3-6 T. Overjord, hvorunder kun et 
enkelt Lag af store runde Stene ( c. 12 T. i Tværmaal) 
med Pakning af mindre Stene i Mellemrummene. 
Paa Midten laa en stor Dæksten (1), hvorunder en 
Brandplet (Brandplet Nr. 21) med Ben og Potteskaai'; 
under Brandpletten laa et Lag af lys Muld blandet 
med hvide brændte Benstykker. Forøvrigt fandtes i 
Stenlaget adskillige smaa Gravkasser af Sandstens
plader eller Levninger deraf, nemlig (2) en ganske 
lille Kasse (9 X 6 X 6 T.) med Sidesten og Bundsten, 
uden Dæksten, fyldt med lys Jord, hvorunder et 2 T. 
tykt Lag af hvide Benstykker; (3) im ganske lignende, 
men sammentrykket lillr Kasse; ( 4) en lidt større 
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Kasse, hvor den østlige Sidesten manglede; paa Bunden 
ved den vestlige Side fandtes hvide Benstykker i lys 
Muld; forøvrigt var Kassen fyldt med en Brandplet 
(Brandplet Nr. 22), der strakte sig ud igjermem Øst
siden; (5) en sammentrykket Stenkasse med lys Jord 
og paa Bunden et Lag af hvide Benstykker; (6) en 
flad Sten dybt nede i Røsen, hvorpaa lidt lys Jord 
med hvide Benstykker; derover laa en Brandplet 
(Brandplet Nr. 23). Endelig fandtes (7) en Brandplet 
(Nr. 24) i et Hul i den østlige Side af Stendyngen. 

c. ( c. 40 Alen vestligere) omtrent 15 Alen bred, 
3-8 T. Overjord; Stendyngen bestod især af store 
Stene og var indtil 2 Alen tyk. Under Midten stod 
en lille Gravkasse af Granitplader, indeholdende lys 
Jord blandet med hvide Benstykker; derover laa en 
stor Brandplet (Nr. 25), som strakte sig udover 
og rundt omkring Gravkassen. Sydvest for Midten 
fandtes i et Hul oveni Stendyngen nedsat et vase
formet, hankeløst Lerkar, fyldt med hvide, brændte 
Benstykker; paa Bunden under Benene fandtes 

en smuk velbevaret Bro n c en a al (3 114 T.; Fig. 41) 
med en lille Snirkel som Hoved og en Krum
ning paa Stokken under Hovedet. 

Lidt vestligere stod ligeledes oveni Stenlaget en lille 
Gravkasse af Granitplader med Dæksten og Bundsten; 
paa Bunden laa hvide Benstykker og derover lys Jord. 

I Resterne af denne Røse er senere fundet en 
lille Jernkugle (1 /s T.) forsynet med en Øsken. 

d. (omtrent 70 Alen nordost for a) 71 /2 Alen 
bred; den bestod næsten helt af Jord med enkelte 
større og mindre Sten indblandede deri; Formen var 
den samme som ved de sædvanlige Røser. Paa 
Bunden fandtes et tommetykt graasort Muldlag, 21/sAlen 
langt og 1112 Alen bredt, indeholdende mange spredte 
brændte Benstykker og derimellem 

en noget forhøjet og forsmeltet Fingerring 
(Fig. 3 79) af Sø 1 v prydet med smaa ind
slagne Trekanter, en flad Snirkel af Bronce
traad, en rød Stenperle, en blaagrøn Glas
perle og en hvid do. samt 21 Jernsøm med 
flade Hoveder, omtrent 11/2 T. lange, de fleste 
krummede eller helt sammenbøjede. 

(Litra d hører aabenbart ikke til samme Tid, som de 
øvrige, og Sølvringen med de indslagne Trekanter 
maa vistnok hidrøre fra den yngre Jernalder; jfr. 
ovenfor Side 177). 

34. Kulbrandsgade, en øde til Lergravning 
benyttet Plads nord for 26de S. G. i Ibsker Sogn, 
5 /s Mil sydsydost for Kirken. Lærer Jørgensen har 
her undersøgt to Røser, nemlig: 

a. 1 /2 Alen under Overfladen stod en Kreds, 
41 /2 Alen i Tværmaal, sat af smaa Stene. I Midten 
tæt under Overfladen fandtes en Brandplet med brændte 
Ben og enkelte spredte grove Potteskaar. 1 Alen 
derfra stod en knust, benfyldt Krukke og lidt derfra 
paa en flad Sten to andre benfyldte Krukker. 

b. Tæt under Midten stod under en Brolægning 
af Smaasten en lille Stenkasse, 1 Alen lang, 3 /4 Alen 
bred, med Sidestene , Endestene, Bundstene og to 
Dækstene over hinanden, Alt af tynde Sandslensplader. 
I Stenkassen stod en stor Lergryde (9 1/ 2 X 121; 2 T.) 
af Form som Fig. 54, dækket med en omvPrnH flad 

Lerskaal; paa Bunden af Urnen laa en tæt Klump af 
hvidgraa Ben og derover alm. Jord. Ovenpaa Ben
klumpen fandtes 

en Dobbeltknap afBronce (5/s X 7/sT.), prydet 
paa Hovedet med koncentriske Cirkler og 
Skraastreger imellem disse (Fig. 45), samt en 
Fingerring af Bronce, 7/s T. bred (Fig. 38). 

Udenfol' den ene Ende af Stenkassen stod en 
benfyldt Urne (c. 7 X c. 5 T.). Ikke langt derfra stode 
to andre Stenkasser, omtrent af samme Størrelse som 
C:en første; de vare begge kun fyldle med Jord, hvori 
der fandtes enkelte brændte Benstykker. - I Røsens 
Udkanter fandtes Levninger af endnu to Stenkasser. 

35. Paa Strandklipperne nord for Frede
riks Stenbrud er udgravet en Røse (Ibsker Nr. 13), 
hvori fandtes smaa Gravkasser med brændte Ben og 
deriblandt 

en Niptang af Bronce (S. B. 27). 
36. Syd for Udløbet af Lisebæk, 112 Mil syd 

for Svaneke har Lærer Jørgensen udgravet to Røser 
(Ibsker Nr. 18). 

a. 15 Alen bred og randsat med store Stene. 
Under Midten stod en af tykke Granitsten sat Grav
kasse (1 3 /4 X 2 /s X 3 /4 Alen indvendigt Maal), paa hvis 
Bund der laa et 6 T. tykt Lag af Smaastene, blandet 
med mange brændte, hvide Benslykker. V cd Røsens 
Nordside stod oven i Stenlaget en mindre Kasse 
(1 X 1 12 X 1/2 Alen) uden Dæksten. I Røsens Overjord 
skal der tidligere være fundet et Lerkar fyldt med 
"Aske". 

b. 12 Alen bred, lav, randsat med store Stene. 
Hcnimod Sydsiden stod en Gravkasse af Sandstens
plader (31 X 21 X 19 T.), fyldt med alm. Jord, som 
i den nederste Halvdel var blandet med mange hvidP 
Benstykker. Nordvest i Røsen stod en anden Grav
kasse af Sandstensplader (20 X 12 X 13 T.); paa 
Bunden laa et tykt Lag af hvide Benstykker. Henimod 
Østsiden fandtes en firkantet lille Brolægning omkring 
en flad Sten, der dækkede en stor regelmæssig Brand
plet. En anden stor Brandplet laa i Toppen af Røsen. 

37. Ved Klippegaard tæt nord for Aarsdalt' 
Fiskerleje er der en stor Brandpletsplads, hvorom 
Nærmere nedenfor i Tillæg VI B 11. Imellem Brand
pletterne laa to Røser, som ere undersøgte af Lærer 
Jørgensen (lbsker Nr. 19). 

a. 20 Alen lang i Øst og Vest, men kun 14 Alen 
bred i Nord og Syd, dækket af 3-6 T. Overjord, 
hvorunder en stor Dynge af Sten, blandede med 
megen Jord. I Sydvestsiden, 4112 Alen fra Randen, 
stod en af flade Granit- og Sandstensplader sat Kiste, 
3 Alen lang i Øst og Vest, 1 Alen og 8 T. bred og 
20 T. dyb; ingen Dæksten og ingen Bundsten. Kisten 
var fyldt med Jord og Smaasten; paa Bunden fandtes 
enkelte hvide Benstykker. I Røsens nordostlige Hjørne 
stod en Side og en Ende af en lignende Kiste; Resten 
manglede. Paa selve Røsens Bund fandtes paa flere 
Steder et ganske tyndt Lag mørkere Jord, hvori smaa 
hvide brændte Benstykker. I Vestsiden var Brandplet 
Nr. 46 og i Østsiden Brandpletterne Nr. 47 og 48 
brudte ned i Stenlaget. - For 70 Aar siden skal LlPt' 
have staaet 4 Bautastene paa denne Røse. 

• 
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b, 7 Alen i Tværmaal og af regelmæssig Form. 
Tæt indenfor Randstenene laa en omstyrtet Bautasten 
21 / 2 Alen lang. Rummet indenfor Randstenene var 
forøvrigt fyldt med Sten og Jord. Bunden dannedes 
af grundfast Fladklippe. Paa denne Klippeflade laa 

et sønderbrudt enægget Jernsværd med Spor 
af Træskede (Klingen 17 X 13/4 T.; Mus. C 
1273). Ovenpaa Sværdet laa en lille spids 
J e rnk'\i v, og lidt derfra fandtes i Jordfylden 
en Flintflække. · 

Forøvrigt fandtes hist og her enkelte Benstykker og 
smaa sorte Stænk, men intet Muldlag. (Graven kan 
næppe være nogen egentlig Røse men hidrører snarere 
fra Mellemjernalderen; jfr. Side 24 Note 1). 

38. Ved Hestkløven paa Kysten 1/4 Mil syd 
for Svaneke har Lærer Jørgensen undersøgt en Røse 
(Ibsker Nr. 21), 10 Alen bred og randsat med store 
Stene, indenfor hvilke Rummet var opfyldt med en 
Blanding af Grus og Sten. Midt i Røsen stod en. 
smuk Kasse af Sandstensplader (1 1/2 X 1 X 1 Alen) 
fyldt med Sand uden kjendelige Spor af Ben. Dæk
sten manglede, men over Kassen laa en tæt Dynge 
af Smaasten. I denne Dynge stode fire smaa Lerkar, 
af hvilke de tre havde Form som Krukker; Ben 
fandtes ikke i <lem. Paa to Steder i Røsens Stenlag 
fandtes smaa Klumper af brændte Ben. 

39. Mand høj , en lav Granitbakke i Ibsker 
Sogn, 800 Alen øst for Kirken, næppe 200 Alen nord 
for Sognets nordre Skole, til hvis Jordlod den hen
hører. Jordmonnet er Ler, men Graniten ligger paa 
mange Steder tæt ved Overfladen. Den sydlige Tredie
del af Bakken er bevoxet med Skov og kan derfor 
vanskeligen undersøges; den nordlige . Del er til dels 
bevoxet med Krat, som ligeledes er til Hinder for en 
fuldstændig Undersøgelse; Midten af Bakken er op
dyrket, idet Røsernes tykke Overjord er bleven ud
jævnet, hvorved selve Stendyngerne. ere blevne be
skadigede. 

Næsten hele Bakken har været bedækket med 
Røser (jfr. det hostrykte Kort), hvilke i Folkesagnet 
betegnes som Begravelser for en Flok kurlandske 
Vikinger, som i sin Tid skulle have overfaldet Øen. 
Imellem og udenom Røserne er der derhos fundet en 
stor Mængde Brandpletter henhørende til Brandplets
tidens ældste Afdeling (se nedenfor Tillæg VI B 13). 

Denne mærkelige Gravplads er i Aarene 1870 
og 1871 bleven underkastet en meget omfattende og 
omhyggelig Undersøgelse af Lærer Jørgensen. 

Røsernes Stendynger ere cirkelrunde med et 
Tværmaal af 2 til 10 Alen. Randstenene ere i Al
mindelighed af samme Slags Sten som den indre 
Dynge; naar de ere flade, ligge de i Regelen med 
den flade Side opad; sjældent ere de satte paa Kant. 
Indenfor Randen er hele Rummet fyldt med et eller 
flere Lag Sten eller en hel Dynge af Sten, mere eller 
mindre regelmæssigt sammenpakkede. Er der kun eet 
Lag Sten, danne disse næsten altid en smuk Bro
lægning. Nogle Røser bestaa af en Brolægning, paa 
hvis Midte der er henlagt en uregelmæssig Stendynge; 
Begravelsen plejer da at findes under Stendyngen, 
men ovenpaa Brolægningen. Overjorden, der er 
1/2 til 2 Alen tyk og undertiden indeholder Brand-

pletter, danner en lille hvælvet Høj. Røserne ligge 
ofte tæt op til hverandre, men dog saaledes, at der 
altid bliver et lidet Mellemrum imellem dem. 

De enkelte Røser. 

(Det efter Røsernes litra tilføjede Maal angiver 
Breden af Stendyngens Bund; den hvælvede Jord
høj var bredere, navnlig hvor Overjorden var meget tyk). 
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• undersøgte Brandpletter. 

Fig. 395. Røser og Brandpletter paa Mandhøj. 

a. 6 Alen. Overjorden 11 /2 Alen dyb; deri laa 
Brandpletten Nr. 60. Under Røsen fandtes Intet. 

b. 6 Alen. I Overjorden stod et Lerkar med 
brændte Ben. Paa Overjorden, men dog dækket af 
Græsskorpen, laa en omfalden Bautasten af henimod 
2 Alens Længde. Under Røsen fandtes et 2 T. tykt, 
sort Muldlag med mange br. B. og spr. gr. Ptskr. 

c. 51 /4 Alen. Under Røsen fandtes et sort 
Lag med br. B. og spr. gr. Ptskr. 6 T. under dette 
Lag laa en lille Dæksten og derunder en lille Brand
plet med mange br. B. liggende samlede paa Bunden 
af Hullet. 
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d. 4 Alen. Under Røsen et tyndt, sort Lag 
med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

e. 3 Alen. Under Røsen et tyndt, sort Lag 
med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

f. 7 Alen. Under Røsen et tyndt, sort Lag 
med hr. B. og spr. gr. Ptskr. 

g. 4 Alen. Ovenpaa Røsens øverste Stenlag 
laa en Brandplet (Nr. fl5). Under Røsen fandtes to 
Brandpletter, den ene i Midten, den anden lidt indenfor 
Randen; begge vare dækkede med flade Sten og inde
holdt br. B. og spr. gr. Ptskr. 

h. 7 Alt>n. Under Røsen, en halv Alen fra 
Midten, stod et knust grovt Lerkar med br. B. 

i. G3 /4 Alen. Oveni Røsens Stenlag fandtes en 
uregelmæssig sort Plet med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

k. (i3,'4 Alen. Under hele Røsen et uregel-
mæssigt lyndl sort Lag med enkC'lte br. B. og nogle 
faa spr. gr. Ptskr. l1 /2 Alen indenfor Randen laa en 
flad Sten og derunder en lille Brandplet med mange 
hr. B. og spr. gr. Plskr. 

1. 2 Alen. Under hele Røsen et tyndt sort 
Lag med enkelte spr. br. B. Midt i deUe Muldlag 
fandtes en Brandplet indeholdende br. B. og mange 
store spredte Skaar af eet Lerkar. 

m. 4 Alen. Under Røsen fandtes ved den ene 
Side et uregelmæssigt tyndt sort Lag med enkelle br. 
B. og nogle faa spr. gr. Ptskr.; ved den anden Side 
laa en flad Sten og derunder en Brandplet med br. 
B. og spr. gr. Ptskr. 

n. 5 Alen. Under Røsen et tyndt sort Lag 
med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

o. 2 Alen. Under Røsen en flad Sten og der
under en Brandplet med br. B. og mange store spr. 
gr. Ptskr., rimeligvis af eet Kar. 

p. 3 Alen. Under Røsen en aflang Brandplet 
uden Dæksten, indeholdende hr. B. og spr. gr. Ptskr. 

q. 5 Alen. I Jorden midt nnder Røsen stod 
en bred Lerskaal med en Blanding af alm. Jord og 
hr. B. 

r. 5 Alen. Under Røsen laa tæt ved hinanden 
to Brandpletter, dækkede af flade Sten. I den ene 
fandtes br. B. og spr. gr. Ptskr. samt 

to Beltehager uden Krog, St. af en Naal 
med Brnncehoved og Jernstok, der havde en 
Krumning tæt under Hovedet, en Bro n c e -
klump, rimeligTis hørende til Hovedet af en 
lignende Naal, samt to halvbrændte Lerklumper. 

I den anden fandtes br. B. og spr. gr. Ptskr. samt 
St. af en lille .Jernring. 

s. 43/4 Alen. Imellem Stenene stod en knust 
Urne med sort Muld og brændte Ben blandede. Under 
Røsen fandtes en Krukke med indadbøjet Rand (5 1 12 X 

fi 1 /2 T.) fyldt med alm. Jord, dog med lidt sort Muld 
og brændte Ben paa Bunden. 

t. 53/4 Alen. Indeholdt kun hist og her imellem 
Stenene og paa Bunden lidt sort Muld med hr. B. 
og nog.le faa gr. Ptskr. Var rimelig\'is forstyrret 
tidligere. 

u. 71 14 Alen. Under Røsen laa et 31/2 Alen 
bredt, tyndt, sort Lag med hr. B. og spr. gr. Ptskr. samt 

en tynd sammenbøjet .Jern t r a ad, der hen
smu ld l'ede. 

i 

I Muldlaget · laa en flad Sten og derunder en Brand
plet, hvori fandtes 

St. af en Jernnaal og en Jernring (7/ 8 T. 
indvendigt Maal). 

v. 51,'4 Alen. Under hele Røsen et tyndt sort 
Lag med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

x. () Alen. Midt under Røsen stod i Jord('n 
en stor Urne fyldt med en Blanding af alm. Jord 
og br. B. 

y. 1 Alen. Røsen bestod af to Stenlag, ad-
skilte ved el Lag af alm. Jord. Paa det nederste 
Stenlag laa en Brandplet, hvori fandtes 

St. af en Jernnaal med Krumning samt St. af 
en .Jernring. 

Under det nederste Stenlag laa endvidere en anden 
Brandplet med br. B. 

z. 4 Alen. Bestod af flere Lag Haandsten. 
Paa Bunden laa en flad Sten og derunder en Brand
plet med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

aa. fi Alen. V ar bygget af store kantede Sten 
i tre Lag med Jord imellem. Ovenpaa det øverste 
Lag laa en Brandplet (Nr. 107) med en Beltehage 
og to Jernfibulaer. Under Røsen fandtes et tyndt 
sort Lag med br. B., Kul og spr. gr. Ptskr. 

bb. 4 Alen. Randstenene vare satte paa Kant. 
Mellem øverste og nederste Stenlag stod en knust 
Urne med en Blanding af alm .. Jord, sort Muld og 
brændte Ben. 

cc. 3 Alen. Under Røsen laa et 11.12 Alen 
bredt, tyndt smt Lag med br. B. og spr. gr. Ptskr. samt 

en grnvt forarbejdet Jernspiral (1/2 X 3/4 T.), 
der ikke synes at have hørt til en Fibula. 

dd. 4 Alen. Var noget forstyrret. En Urne 
' havde staaet oveni Stendyngen. 

ee. 1 Alen. Omtrent midt under Røsen laa 
en aflang Sten og derunder en Brandplet med br. B. 
og spr. gr. Plskr. 

ff. 21 / 2 Alen. Under Røsen laa en stor flad 
Sten og derunder en Brandplet med br. B. og St. af 
en grov Lerskaal samt 

St. af en lille rund Skive af Bro n c e og ,Jern. 
gg. 21/2 Alen. Under Røsen et tyndt sort Lag 

og midt deri en aflang Sten; under denne fandtes en 
Brandplet med br. B., Kul og spr. gr. Ptskr. samt 

St. af en B e lt e hage og St. af en stor Jern -
naal med en liJ!e Snirkel som Hoved og en 
Krumning af Stokken tæt derunder. 

hh. 53 /4 Alen. Under Røsen et tyndt sort Lag 
med br. B. og enkelte smaa gr. Ptskr. I Muldlaget 
stod 11 /2 Alen fra Midten en grov Urne med en 
Blanding af sort Muld og mange br. B. 

ii. 5 Alen. Midt under Røsen fandtes en Brand
plet, og i denne stod en stor grov Krukke fyldt med 
en Blanding af sort Muld og mange br. B. I den 
omgivende Brandplet fandtes enkelte smaa br. B. samt 
~pr. gr. Ptskr. I Urnen samt tildels ogsaa i Brand
pletten fandtes 

et St. af en Broncenaal, et krumbøjet Bronce
stykke og ende] smaa, krumme St. Broncetraad, 
vistnok Levninger af en N a a 1 m e cl flad c 
Snirkler som Fig. 42. 

... 
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kk. 4 Alen. Under Røsen en Brandplet, hvori 
fandtes 

a et St. af en Be ltehage samt en lang Jern-
n a al med et fladt Hoved og en Krumning tæt 
under Hovedet samt med en Knude af Jern
traad midt paa Stokken. 

11. 31/2 Alen. Midt under Røsen et uregel-
mæssigt tyndt sort Lag med enkelte br. B. og spr. 
gr. Ptskr. I Laget fandtes et 8 T. bredt, 6 T. dybt 
Hul, fyldt med alm. lys Jord og mange brændte Ben, 
men ingen sort Muld og ingen Potteskaar. 

mm. 5 Alen. Lidt indenfor Randen var eri 
Brandplet (Nr. 96) nedsat i en Fordybning i Sten
dyng.en. Midt under Røsen laa en flad Sten og der
under en Brandplet. 

nn. 4 Alen. Midt under Røsen stod en lav 
Lerskaal med en Blanding af sort Muld og br. B. 

oo. 4 Alen. Under hele Røsen et tyndt sort 
Lag med br. B. og spr. gr. Ptskr.; midt deri laa en 
flad Sten og derunder en Brandplet med br. B. og 
spr. gr. Ptskr. af et Lerkar med Øre. 

pp. V ar forstyrret fra tidligere Tid. Paa Bunden 
laa en lille Plet sort Muld med nogle faa br. B. 

qq. 4 Alen. Var ligeledes forstyrret. Ovenpaa 
det øverste Stenlag laa en lille gjennemboret Sand
stensskive. 

rr. 4 Alen. Overjorden dannede en hvælvet 
Jordhøj; i en Dybde af 2 Alen fandtes et enkelt 
Stenlag bestaaende af store flade Stene. Under en 
af dem stod en stor grov Urne med en Blanding af 
alm. Jord og br. B.; i denne Blanding laa et lille 
halvbrændt hankeløst Lerkar (c. 2 X 23 '4 T.). Under 
en anden af de flade Stene laa en Brandplet med 
mange br. B. og spr. gr. Ptskr. 

ss. 10 Alen. Var noget forstyrret; enkelte 
spredte sorte Pletter med brændte Ben tydede paa, 
at der havde været Begravelser imellem Stenene. 
Under Røsen fandtes ved Østsiden et tre Alen bredt, 
tyndt sort Lag med br. B. og spr. gr. Ptskr., og ved 
Sydsiden en flad Sten og derunder en Brandplet med 
br. B. og mange spr. gr. Ptskr. samt 

St. af en Beltehage og to St. af en tynd 
Bro nc e stok. 

tt. 2 Alen. Under Røsen laa et tyndt sort Lag 
med enkelte br. B. og spr. gr. Ptskr. 

uu. 2 Alen .. Under Røsen stod en Urne med 
, alm. Jord og br. B. 

vv. 4 Alen. Bestod af to Lag smaa Haand
stene. Ovenpaa Stenene laa en Brandplet (Nr. 156). 
Under Stenene fandtes et 2 T. tykt sort Lag med 
br. B. og spr. gr. Ptskr. samt 

spredte St. af en massiv Halsring af Bronce 
og Halvdelen af en lille, hvid riflet G 1 as -
perle. 

xx. 6 Alen. Bunden af Røsen dannedes af en 
jævn smuk Brolægning·. Paa Midten af denne laa en 
uregelmæssig Stendynge, under hvilken der fandtes et 
tyndt sort Muldlag og i dette en flad Sten, som 
dækkede en stor Brandplet med br. B. og spr. gr. 
Ptskr. samt 

el St. af en Beltehage. 

yy. I Overjorden fandtes under en stor Dæksten 
Brandpletten Nr. 157. Under Røsen stod en benfyldt 
grov Hankepotte, og paa Bunden af denne under 
Benene laa 

en Jernring P/2 T. i Tværmaal udvendig. 
zz. 4 Alen. Under Røsen, der bestod af et 

enkelt Lag Sten med smukke Randsten, fandtes noget 
øst for Midten en sort Plet, der syntes at være to 
sammenstødende Brandpletter. I den ene af dem laa 

en lille Beltehage. 
aaa. 4 Alen. I Overjorden laa Brandpletten 

Nr. 173. 1 Alen vest for Brandpletten stod en G T. 
bred grov Lerkrukke med lidt sort Muld og brændte 
Ben paa Bunden. Under Røsen fandtes et tyndt sort 
Lag med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

bbb. 3 Alen. Bestod af flere Lag smaa Haand
sten. Under dem fandtes en flad Sten og derunder 
en stor, meget grov Urne, fyldt med br. B. 

eec. 5 Alen. Ovenpaa Stenene fandtes en 
lille Klump sort Muld med br. B. Under Røsen laa 
der hvide brændte Benstykker i alm. Jord uden sort 
Muld. Deriblandt fandtes 

Spor af Bronce. 
ddd. 5 Alen. Bestod af to Lag smaa Rullesten; 

midt i Røsen laa en flad Sten, og under denne fandtes 
et Hul fyldt med en graasort Blanding af Jord, br. 
B. og spr. gr. Ptskr. af to Lerkar. 

eee. 4 Alen. I Overjorden fandtes to Brand-
pletter (Nr. 17 4 og 175). Under Røsen laa et tyndt 
sort Lag med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

fff. 3 Alen. Under Røsen laa en flad Sten 
og derunder en stor Brandplet med br. B. og spr. 
gr. Ptskr. 

ggg. 3 Alen. Tæt under Jordskorpen fandtes 
en uregelmæssig sort Plet med enkelte br. B., dækket 
med smaa, tæt sammenpakkede Sten. Under Røsen 
laa et tyndt sort Lag med br. B. og spr. gr. Plskr. 

hhh. 4 Alen. Tæt under Toppen laa en 
Brandplet (Nr. 176). Under den dybe Ove1~jord farnltes 
kun en enkelt Brolægning, tildels af store flade Stene. 
Under to af disse , en Alen fra hinanden, laa to 
Brandpletter med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

m. 4 Alen. Bestod nedentil af en regelmæssig 
Brolægning og derover en Stendynge. Imellem Stenene 
laa en uregelmæssig sort Plet med br. B. samt 

et St. Jern, der syntes at være af en B e lt e hage. 
Udenfor Randen af en Røse fandtes en smuk, vase
formet, benfyldt Urne (83/4 X 81/2 T.). 

Paa Mandhøj er endvidere fundet den smukke 
Haarnaal, Fig. 40. Den er indsendt af Lieutenant 
Jansen 1820 og angives at være fundet i en "Urne 
i Mandshøj" (Mus. CCCXVl). Da der paa Mandhøj 
findes mangfoldige Urner i Røser, medens der kun 
en eneste Gang er fundet en saadan udenfor Røserne, 
kan det anses som næsten sikkert, at Naalen er funden 
i en Røse. 

Om Brandpletterne paa Mandhøj se nedenfor i 
Tillæg VI B 13. 

40. Paa Frænnemark ved Kysten tæt syd 
for Svaneke har Lærer ,Jørgensen undersøgt 3 Røser 

: (Ibsker Nr. 22), der samtlige indeholdt Muldlag med 
br. B. og spr. gr. Ptskr. 
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41. Paa Bodilsker Højlyng i den sydostlige 
Spids af Kommunens Udmark er der en stor Samling 
af Røser (Bodilsker Nr. 4), hvoraf Lærer Jørgensen 
har undersøgt adskillige. De indeholdt Urner med 
hvide brændte Ben, hvorhos en af dem ogsaa inde
holdt en Brandplet. 

42. Af Røserne vest for Kattesletsgaard, 
1/4 Mil vest for Bodils Kirke (Bodilsker Nr. 12) have 
Lærer Jørgensen og jeg undersøgt følgende: 

a. 81/2 Alen bred. Imellem Stenene stod en 
lille grov henfyldt Krukke, kun 4 T. bred. Under 
Stenlaget laa der 1 /2 Alen Jord og saa et nyt Lag af 
store Sten, tildels flade Plader. Under disse var der 
et tyndt Muldlag med mange Ben men uden Oldsager. 

b-f. Indeholdt alle paa Bunden sorte Muldlag 
men brændte Ben uden Oldsager. 

g. Indeholdt en lille Klump sort Muld med 
mange grove Potteskaar og enkelte brændte Ben
stykker. 

43. I Enge lhøj, en meget stor flad Røse ved 
Skyllegaard (Pedersker Nr. 1) er der ifølge Beretning 
fra Pastor Fahnø af 1837 fundet adskillige Urner og 

en af disse 
en Fingerring af Bronce (Mus. 4150). 
44. Dalegaard i Aaker Sogn, 5/12 Mil syd- , 

sydost for Kirken. Lærer Jørgensen har her under
søgt to store Røser (Aaker Nr. 3), som i deres indre 
Bygning afvege noget fra det Sædvanlige : 

a. Midt paa Røsen laa en stor Sten, og nær
mere ved Randen ragede adskillige store runde Stene 
op igjennem Overfladen. Paa Bunden laa der langs 
Yderkanten en Krans af store flade Stenplader, inde
sluttende et Rum af c. 10 Alens Tværmaal. l dette 
Rum, der var fyldt med Jord og Smaasten i uordentlig 
Blanding, fandtes hist og her smaa Klumper af hvide 

Ben liggende i lidt sort Muld med enkelte spredte 
Potteskaar. 

b. Omkring Røsens Midte næppe 1 /2 Alen under 
Overfladen stod en Kreds af kantstillede Sten inde
sluttende et Rum af 31/2 Alens Tværmaal fyldt med 
.Tord uden Sten. I dette Rum fandtes imidlertid intel 
Spor til Begravelse, undtagen at der tæt op til en af 
de kantstillede Slen stod en benfyldt Urne, paa hvis 
Bund der laa 

en ganske lille Ring af Bronce. 
45. Paa Tyskegaard Grund lidt øst for Dale

gaard er der i en 14 Alen bred, 11 /2 Alen høj Røse 
fundet to store benfyldte Urner, og oven i den ene laa 

et Stykke Jern (Mus. 19742). 
46. I en Røse paa 1 ste S. G.s Grund af Aaker 

er der i 185 7 fundet en lille Stenkasse, hvoraf der 
optoges en Lansespids og en Dolk, begge af Flint 
(Mus. 16371). 

4 7. I en c. 25 Alen bred, neppe 1 /2 Alen høj 
Røse ved Store Haldegaard (Aaker 5) har Lærer 
Jørgensen i 1880 fundet to benfyldte Gravkasser af 
flade Sandstensplader uden Metalsager samt fire hen
fyldte Urner, hvoraf den ene indeholdt 

to Fingerringe af Bronce, 7/12 T. i Tvær
maal, samt en lille Ring af mørk Skifer
sten, 314, T. i udvendigt Tværmaal og 1/2 T. 
i indvendigt. 

48. I den store Samling af Røser ved Ege by 
(Aaker Nr. 21) har Lærer Jørgensen undersøgt ad
skillige og fundet, at de indeholdt enten et tyndt 
Muldlag med br. B. og spr. Ptskr. eller en Brandplet 
med samme Indhold. 

49. Af Røserne paa Lyngen vest for Rytter
knægten (Almindingen Nr. 2) har Lærer Jørgensen 
ligeledes undersøgt nogle; de indeholdt kun Klumper 
af hvide br. B. og spr. gr. Ptskr. 

C. Oversigt over Oldsagsfundene i Røser. 

'I 
il Af Bronce 

--------

li V etl Skelet: 
l\ilelsted c ...... . .. I[ To Spiral-Armringe. 

I Stenkasser: 
I! 

Rønne Skovplantning . . . . 11 To Dobbeltknapper, Fingerring. 
Haldegaard i Nyker ...... /[ -
Sortegaard a, Ibsker . . . !, Kniv, Niptang·. 
Kulbrandsgade b, Ibsker . Dobbeltknap, Fingerl'ing. 
Sienbrudet, Nexø. . . . . . Niptang. 
lste S. G., Aaker ..... . 

I benfyldte Lerkar: 
Robbedale, Rønne . . . 
Roels Dal, Nylars ...... . 

Fingening. 
Haandledsring. 

Af Jern Desuden 

Glasperle. 

Flintkile. 

Spydspids og Dolk af Flint. 



Sammesteds . . . . 
Sammesteds . . . . 
Sose, ,Vestermarie 
Højlyngen, do. . . 
Hoglebjerg, Klemensker. 
Marevad, do. . . . 
Torpegaard a, do. . . 
Sammesteds m .... 
Bjørnebakkerne, do .. 
Aagaard, do. . . . . . 
Sammesteds . . . . . . 
Trommeregaard, do .. 
Sammesteds . . . . 
Piberhøj, Rutsker 
Sammesteds . . . . 
Brøddegaard, Rø . 
Melsted a ... 
Sammesteds b 

Saltuna b .... 
Sammesteds e . 
Sortegaard, Ibsker . 
Mandhøj ii ... 
Sammesteds rr . 
Sammesteds yy . 
Sammesteds . . . 
Engelhøj, Pedersker . 
Dalegaard, Aaker 
Tyskegaard, do. 
Haldegaard, do. . 

Ved brændte Ben uden sort 
Muld og uden Gravgjemme: 
Kanegaard d, Knudsker . . 
Roels Dal c ...... . 
Brøddegaard, Rø . . . . 
Klippegaard b, Ibsker. 

I Muldlag: 
Kanegaard g . 

Sammesteds i . 
Sammesteds 1 . 
Store Bjergegaard a, Vester-

marie ...... . 
Torpegaard y, Klemensker . 
Trommeregaard, do. . . . . 
Melsted a ......... . 
Gadebygaard, Østermarie . 

Ypnastad, do .. . 
Mandhøj cc .. . 
Sammesteds vv. 
Sammesteds iii . 

I centrale Brandpletter: 
Mandhøj r .. 
Sammesteds ' . . . . . . . .. 

Tillæg III C. Oversigt over Røsefund. 

Fingerring. 
Strimmel. 
Fingerring. 
Naal. 

Af Bronce 

Naal og Fingerring. 
Fingerring. 
Naal. 
Traad. 
Fingerring. 
Fingerring. 
Synaal. 

Fingerring. 
Fingerring. 
Fingerring. 
Fingerring. 

Af Jern 

Fibula med tilbageb. Spids. 
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Desuden 

Glasperle. 

To Syle. Fingerring af Ben. 
Fibula, to Spiral-Armringe, Hals-

ring og to Ørenringe. 
Fingerring. 
Spiralring. 
Naal. 
Naal. 

Stor Naal (Fig. 40). 
Fingerring. 
Fingerring. 

Lille Lerkar. 
Fingerring (?). 

Ukjendeligt Jern. 
To Fingerringe. Lille Ring af Sten. 

To Haandledsringe. 
Dobbeltknap. 

Halvrund Kniv. 
Sværd og Kniv (Graven er 

tvivlsom). 

Haandledsring,Øsken med tosmaa To Naale med Krumning. 
Ringe. 

Naal. 
Naal, Øsken og Ring. 

Naal. 

To Haandledsringe. 
Halvmaaneformet Kniv. 

Spiral-Armring. 

Stykke af Halsring. 

Kjæde af Bronce og Jern. 
To Naale. 

Ukjendeligt Jern. 

Spiral. 

Beltehage. 

To Beltehager, to Naale. 
Fingerring. 

Lille Lerkar. 

Flintkile, Halsbaand af 
Muslingskaller. 

Glasperle. 
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Af Bronce 

--_-:;::-::::----·~ ---· --~--

Sammesteds u 
Sammesteds y . 
S:unrnesteds ff . 
Sammesteds gg . 
Snrnmesteds kk . 
Sammesteds ss . 
Sammesteds xx . 
Sammesteds zz . 

Under ukjendte Forhold: 

Stykke Traad. 

25de S. G., Vesterrnarie . . Dolkeklinge. 
Ved Bjørnebakkerne i Kle-

mensker ..... 
lste V. G. i Rutsker. 
Piberhøj, do. 
Knarregaard, Øslerlars 

Fingerring. 

Naal. 

Af Jern 

Naal, FingetTing. 
Naal, Fingening'. 
Skive af Brmwe og ,Jern. 
Naal og Bcltelrnge. 
~aal og Be!Lelrnge. 
Bclte!tage. 
Belte!tage. 
Beltehage. 

Desuden 

Flintkile. 
Gla:-;pel'!e. 

TILLÆG IV. 

ANDRE GRAVE SAMT MARKFUND FRA 
BRONCEALDEREN. 

A. Brolægninger. 

1. lfølge Landrnaaler Lunds Manuskript har de1· 
imellem Røserne i Roe 1 s Da I i Nylars Sogn v:wet i 
det Mindste fire store Brolægninger, nemlig: 

a. En rund Rrola~gning, c. 30 Alen i Tvænnaal, 
hestaaende af Haandsten med en Række af større 
Randsten. 

b. En do., c. 40 Alen i Tværrnaal, ligeledes 
hestaaende af Haandsten med en Række af større 
Randsten. 

c. En do" 65 Alen i Tværmaal, hestaaende af 
Haandsteu med en G Alen bred forhøjet Raml lagt 
af større Stene. 

d. En do" l 7 Alen i Tværmaal, beslaaernle af 
Haandstcn med en enkelt Ra:kke af større Randsten. 

Litra c findes maaske endnu paa Rønne Skov
plantnings Grund. De øvrige ere rimelig1·is ødelagte. 

2. Paa Bl emme Lyng findes der i Nylars Sogns 
Andel deraf flere store flade kredsrunde Brulti>gninger 
med et Tværmaal af c. 33 Alen (S. B. 82). I Vester
marie Sogns Andel af samme Lyngstrækning findes i 

del Mindste cen lignende men lidt hvælvet Brolægning 
af c. 35 Alens Tværmaal (S. B. 123). 

~1. Mellem li.øserne nord for 2;) cl e S. G. af 
Vester m arie Sogn findes en ganske lignende Bro
lægning (S. B. 92). 

4. En flad Brolægning af c. 20 Alens Tværmaal 
findes imellem Røser og Skibssætninger paa Enes
bjerg i samme Sogn. 

G. Øst for de store Kæmpehøje paa Toppen af 
Due bjerg i Klemensker Sogn er der udstrakte Bro
lægninger. 

6. Ligeledes omkring Snels Høj i den nord
ligste Del af Rntsker Sogn. 

7. Ligeledes paa Toppen af Grønnebjerg lidt 
sydoslligcre i samme Sogn. 

.8. Paa Raidene vest for Munkegaard i Obker 
Sogn lindes fire brolagte Firkanter fra :i til 6 Alen i 
Kvadrat (S. B. 12, 1:-l, 1 G). 

D. Mellem Røserne ved Stranden i samme 
Sogns nordostlige Hjørne finnes Levninger af en stor 

T 
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brolagt Firkant, 15 Alen i Kvad rat. Lidt sydostligere 
ved en Stenhøj og nogle Røser ligge flere smaa bro
lagte Kvadrater og Rektangler. Endnu lidt sydost
ligere ved Sandkaas har der ogsaa været brolagte 
Firkanter (S. B. 98, 99, 101, 102 og 121). 

10. Mellem Allinge og Sandvig har der 
været en firkantet Brolægning (S. B. 126). 

11. Nordost for Hammersholm ligger en 
firkantet Brolægning af store Stene, 6 X 5 Alen 
(S. B. 145). 

12. Vest for Døvra Dalen paa Bodilsker Høj-

lyng findes en kredsrund Brolægning, 16 Alen i Tvær
maal, imellem Røser og Skibssætninger. 

13. Omkring den store Kæmpehøj tæt vest for 
B au neg a ard i Pedersker Sogn er der udstrakte 
Brolægninger. 

14. Tæt vest for Hullegaard i Aaker Sogn 
har der været en stor rund Brolægning, 45 Alen i 
Tværmaal. Den er nu sløjfet, men dens Plads er 
kjendelig ved, at Jorden dersteds er meget mørk, og 
ved at grave der træffer man overalt paa et tyndt 
Lag af sort Muld af Udseende som Brandpletsmuld 
(S. B. 52). 

B. Ringformede Stenlægninger. 

1. I det østlige Hjørne af Rønne Kjøbs tads 
søndre Udmark tæt syd og sydvest for Kjærlinghøj 
findes der ifølge Landmaaler Lunds Manuskript sex 
smaa Stenkredse, kun et Par Alen i Tværmaal, af 
hvilke to have omgivet Bautastene. Sammesteds findes 
ifølge Lund endvidere to andre Stenkredse, c. 4 Alen 
i Tværmaal, som hver især omgive en kredsrund, flad 
Jordforhøjning. 

2. I Roels Dal i Nylars Sogn har der lige
ledes ifølge Landmaaler Lunds Manuskript været to 
Stenkredse med henholdsvis 15 og 7 Alens Tværrnaal 
samt flere smaa Ringe saavelsom en firkantet Sten
lægning af to Rækker af store Stene indenfor hin
anden med en Alens Afstand imellem Rækkerne; 
Firkantens Længde var over 22 Alen i Øst til Vest, 
Breden 6 Alen; i de fire Hjørner stode oprejste Stene. 

3. Syd for Store Myregaard i samme Sogn 
er en flad Jordforhøjning af 30 Alens Tværmaal om
given med en Stensætning som et Stengjærde (S. B. 36). 

4. Paa Vestermarie Højlyng, Mtr. Nr.193av, 
sydvest for Udkjæret findes en Kreds af lagte Sten 
ved Siden af en Røse (S. B. 63). 

5. Nord for Klinten i samme Sogn ligger der 
en stor Halvkreds op imod en Klippe (S. B. 79). 

6. Vest for Lillegaard i Nyker imellem Røser 
og Bautastene har der ligget en Stenkreds, 13 Alen 
i Tværmaal (Lund). 

7. Paa Lyngmarkerne ved Stranden i den syd
vestlige Del af Rutsker Sogn i Nærheden af Fisker
lejet "Hellig Peder" har der været fem Kredse 
med Tværmaal af 28, 16, 15, 41/2 og 4 1 /2~Alen samt 
en firkantet Stenlægning, 16 X 14 Alen (Lund). 

8. Paa Klippemarken "Raidene" i den nord
vestlige Del af Olsker Sogn anfører Lund to Kredse 
med et Tværmaal af henholdsvis 15 og 9 Alen samt 
elleve mindre. 

!"l. Øst for Hammersholm ligger der ifølge 
Lund en Kreds med 20 Alens Tværmaal. 

10. Sy<;lost for Ha b bed a m i Olsker Sogn har 
der paa en Røseplads ligget flere Stenkredse (S. B. 43). 

11. Paa Bautastenspladsen i Lyng g aar dens 
Skov paa Grænsen af Rø Sogn har der ogsaa været 
Stenkredse (S. B. 71 ). 

12. Øst for Lindholmsgaard i Rø er en flad 
lav Jordforhøjning af 15 Alens Tværmaal omgiven 
med en kredsrund Stenring (S. B. 58). 

13. Syd for Gade g a ard i Østerlars Sogn findes 
en stor Stenkreds (S. B. 143). 

14. Vest for 2 4 de S. G. i samme Sogn har 
der ligget en Stenkreds med 20 Alens Tværmaal. 

15. I Skoven øst for Søndre Gildesbo i 
Østermarie Sogn findes endnu adskillige Stenkredse, 
af hvilke en har omgivet en Bautasten (S. B. 113 
og Tillæg f). 

16. Nordvest for 9 de S. G. i samme Sogn 
findes endnu en lille Stenkreds, og lignende have 
existeret øst for 12te S. G. og nord for 71de S. G. 
sammesteds (S. B. 35, 48, 54). 

17. Paa en Klippeknold i Svaneke Vang om
trent 1 .110 Mil sydvest for Byen, c. 120 Alen vest for 
Landevejen til Nexø have Lærer Jørgensen og jeg i 
1875 undersøgt en aflang Ring af store Stene, 161 /2 Alen 
lang i Nord til Syd, 11 Alen bred i Øst til Vest, indenfor 
hvilken der fandtes en lav Forhøjning af Jord og Stene 
i uordentlig Blanding. 

Midt i Ovalen laa en Klump af store Stene. 
Tæt omkring disse fandtes ikke mindre end 9 Be
gravelser, nemlig 5 benfyldte Lerkar og 4 Brandpletter. 
I et af Lerkarrene laa en lille beskadiget Broncenaal, 
i et andet en lille flad Broncestok, der endte i en 
Ring (maaske Hovedet af en Naal), og i et tredie laa 
tre hule Broncespiraler, tilsammen 12/3 T. lange, 
1 /3 T. brede; de to Lerkar indeholdt ingen Oldsager. 
I en af Brandpletterne fandtes Stykker af en halvrund 
Jernkniv, i de øvrige ikkun Skaar af Lerkar. 

V ed Oval ens sydlige Ende var der en Samling 
af 6 Grave, nemlig en Gravkasse og 5 Brandpletter. 
I Gravkassen stod en Lerkrukke med brændte Ben, 

1 og mellem disse laa en glat, i den ene Side aaben 
Fingerring af Bronce, en i Ringform sammenbøjet 
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Broncestrimmel og en lille Syl af Bronce. Af Brand
pletterne indeholdt den ene en Beltehage og Stykker 
af en gammel Jernfibula, en anden en Jernfibula af 
noget yngre Form; de tre indeholdt ingen Oldsager. 

Endelig var der atter en Gruppe af Grave ved 
Ovalens nordre Ende, nemlig en Gravkasse og 4 Brand
pletter. Kassen og to Brandpletter vare saa ødelagte, 

at de ikke kunde undersøges, den tredie Brandplet 
indeholdt en Spindesten af Ler, den fjerde ingen 
Oldsager. 

Det er rimeligt, at der i denne Stenring har 
staaet en Bautasten, som nu er forsvunden. Jfr. S. 29. 

18. Ved Vævergaard i Aaker Sogn ligger en 
lille Stenkreds (S. B. 151 ). 

_____ " ____ _ 

c. Ørnekullerne ved Hasle. 

Paa Hasle Kulværks Grund, 1 /s Mil syd for Byen 
ligge to Grupper af Smaahøje. Den vestlige Gruppe 
paa Sletten henimod Stranden bestaar af flere fladt
hvælvede Dynger af ildskjørnede Stenbrokker blandede 
men sort Sand og enkelte Kulstykker. Det er ikke 
ganske sikkert, at de ere Begravelser, og de synes i 
ethvert Fald at være uden Interesse. Den østlige 
Gruppe strækker sig i en Bue fra Nordvest til Sydost 
langs Randen af et lavt Bakkeparti, som er overføget 
med Flyvesand og tildels bevoxet med Skov. Det er 
denne Gruppe, som kaldes "Ørnekullerne" 1). Der 
har vel været en Snes Smaahøje fra 4 til c. 15 Alens 
Tværmaal, nogle ganske fladt hvælvede, dækkede med 
en enkelt Brolægning af smukke glatte Haandsten, 
andre mere toppede og, efter Mængden af de ud
kastede Sten at dømme, bestaacnde af et temmelig 
tykt Stenlag. 

Allerede i Aarene 1805-06 blev der gravet i 
Ørnekullerne for at skaffe Grundsten til en Gaard i 
Hasle, og der fandtes da baade Lerkar og andre Old
sager. I Aaret 1816 afgav daværende Biskop Munter 
efter et Besøg paa Stedet en skriftlig Beretning, som 
endnu opbevares i det Oldnordiske Museums Arkiv. 
Han meddeler deri, at der i Flyvesandet syd for Hasle 
i Nærheden af Stranden ses en Mængde mindre og 
større Høje. "Disses Overflade er brolagt merl smaa 
Stene, under hvilke i faa Tommers eller en ha]Y 
Alens Dybde findes Urner af forskjellig Størrelse, 
undertiden store med tre, fire mindre i dem. I 
Urnerne er Aske og Metalfragmenter, i og udenfor 

1
) At Stedets Navn er ,Ørnekullerne" og ikke "Urne

kullerne", som det jævnlig findes trykt. behøver næppe 
noget nærmere Bevis. Egnens Beboere kalde det "Ørne
kullerne", og Ordet "Urne" er ikke bekjendt paa Born
holm udenfor de Boglærdes Kreds. I et Brev af Anret 
1809 fra Stedets Sognepræst (Museets Arkiv) betegnes 
Stedet allerede som en Plads, kaldet "Ørnekule" , og 
Landmaaler Lund (c. 1820) kalder det "Ørnekullerne". 
Hermed kan det ogsaa sammenholdes, at den store 
Gruppe af Røser paa Torpebakkerne i Klemensker Sogn 
af Almuen dersteds ligeledes kaldes "Ørnekullerne" 
eller ,Ørnepynterne", samt at nogle Bautastene kaldes 
"Ørnestenen", "Ravnestenen" eller "Kraagestenen" ;i: 

Kragestenen. 

dem farvede Glasperler. Metalfragmenterne ere af 
Kobber og Jern, undertiden ret smukke Fibulæ, ligesom 
de, der findes i Italien. Trækul ses i Mængde. Man 
har fundet store Stene paa tre smaa, under hvilke 
Urner stode, eller store Stene paa Kant med en Urne 
derunder. Brolægningen paa Tumulis. er som følger:" 
[Her indskydes to Tegninger, den ene stjerneformet 
med fire Radier af større Stene og otte Radier af 
mindre Stene, den anden som et Rektangel med fem 
Stene i hver Side og delt paa langs og tværs med 
en Række Sten, omtrent som et Fag Vinduer]. Bi
skoppen tilføjer: "Andre ere i Form af et Hjerte. 
De ere alle omtrent tre Alen i Gjennemsnit og først 
i de nyere Tider komne for Dagen, da Grønsværen, 
som bedækkede dem, kon1 bort, og Flyvesandet blev 
udsat for Vindens Indvirkning" 1). Ifølge Ant. Ann. 
IV Side 185 har Biskop Munter senere skænket Museet 
ni Urner fra dette Sted, deriblandt en treøret og tre 
meget smaa (Mus. CCCCLII-LVIII). 

I Aaret 1817 modtog Museet fra samme Sted 
(Ant. Ann. III S. 359) en Klinge af et Jernsværd, 
en Spydspids af Jern, en Skjoldbule af do., en Nip
tang af do. , et "pibeformet hult Jernstykke" , 6 T. 
langt, sex smaa Stykker af samme Slags, mange smaa 
"Fragmenter af Meta!, som have hørt til Fibulæ, 
Ørenringe og Deslige", en Del Perler, "Glaskoraller" 
m. m., der hære Spor af Forbrænding og tildels af 
Smeltning, et middelstort, smukt prydet Lerkar (41/2 X 
61/4 T.), fem hankeløse Smaakar (fra l1/2 X 2 T. til 
3 X 31/ 2 T.) og et do. med Hank (l1/2 X 2 T.) 
(Mus. XXXVI -LII). I samme Aar oversendtes igjennem 
Hofmarskalk Hauch (Museets Arkiv) "et lille Guld
stykke". I Aaret 1836 indsendtes et lille Lerkar 
(2 X 2 T.), Stykker af et andet lille Kar samt af en 
bred Bronc:efibula (l\fus. 3995-96). Fremdeles ind· 
kom i Aaret 1844 ti smaa Perler; "der disse Perler 
fandtes" , skriver Indsenderen, "fik jeg en Urne 

·uskadt en Pægl stor" (Museets Arkiv). 

1) Derefter følger en Bemærkning om, at en lignende 
Gravplad$ findes i Sandet nord for Rønne, men Højene 
ere her tildels større; Brolægningerne have endog indtil 
20 Alen i Diameter med tre større Sten i Midten. -
Denne Gravplads ved Rønne er nutildags ikke længere 
kjendelig; enten er den forstyrret ved Jordens Op
dyrkning eller maaske tilføgen med Sand. 

" 1 

j 
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Et betydeligt Fund blev i Aaret 1833 gjort af 
Prins Frederik Carl Christian (Frederik VII), som lod 
udgrave den største af alle Smaahøjene (Nord. Tidsskr. 
f. Oldk. II S. 260) og dels i denne dels i andre af 
Højene forefandt en Del Oldsager, som ifølge den i 
Museets Protokol Nr. 2887 -96 optagne Beskrivelse 
vare følgende: "en fuldstændig lille Metalfibula med 
en Bugt og en lille Flade paa Midten af denne", 
Fragmenter af lignende Fibulaer, en "lille firkantet 
og en rund Metalplade med fremstaaende Stifter, 
hvorpaa sade farvede Glasperler, som dog strax efter 
Opgravningen løsnede sig", en lille Niptang af Bronce, 
en Naal af Kobber firkantet foroven, en Naal af 
Kobber ombøjet foroven, en Broncekniv med tilbage
bøjet Haandtag, der ender i en lille Knop, Fragmenter 
af tre andre Knive af Bronce, 5 7 Perler, dels af 
blaat, grønt eller hvidt Glas, dels af rød brændt Ler
masse, flere af dem halvt sammensmeltede, samt en 
stor Mængde sammensmeltet hvidt Glas. Ifølge den 
Fortegnelse, hvormed Sagerne bleve overleverede til 
Museet (Museets Arkiv), vare Fibulaen, Stykkerne af 
do., den firkantede og den runde Metalplade, de to 
Naale, Niptangen, Perlerne og det smeltede Glas ud
gravne af den største af alle Højene, medens de fire 
Knive hidrørte fra andre "Høje paa Ørnekulemarkerne". 

Desuden er der i Tidernes Løb af mangfoldige 
Personer bleven gravet i Ørnekullerne og derved 
navnlig fundet en Mængde Glas- og Stenperler, og 
endnu stedse findes af og til Perler, smaa Jernstykker 
og Skaar af prydede Lerkar i Ruinerne af Smaahøjene. 

Selv har jeg oftere besøgt Stedet og et Par 
Gange forsøgt Gravninger 1), men uden synderligt 

1 ) I Sommeren 1880 udgravede jeg: 
1. En fladt hvælvet Kulle, 8 Alen bred, smukt brolagt 

med glatte Haandsten, hvorunder der laa et andet 
lignende Stenlag. Under Midten af dette viste der sig 
en stor og dyb Brandplet med Kul, brændte Ben, ild
skjørnede Sten og spredte grove Potteskaar. 

2. Fladt hvælvet Kulle, 10 Alen bred, smukt brolagt 
med et enkelt Lag af glatte Haandsten. Under Bro
lægningen fandtes i '/•Alens Dybde et 6 T. tykt graa
ligt Sandlag (den gamle Grønsvær) og derunder ikkun 
Undergrundens gule Sand. 

3. Fladt hvælvet Kulle, 8 Alen bred. Enkelt Bro
lægning og derunder Intet uden Undergrundens gule 
Sand. 

4. Flad Brolægning af ubestemmelig Form; der
under en af en aflang Sten dækket Brandplet med br. 
B. og spr. gr. Ptskr. samt Stykker af en Jernfibula. 

5. Flad Brolægning af ubestemmelig Form; der
under en Brandplet med br. B. og spr. gr. Ptskr. 

6. Flad Brolægning af ubestemmelig Form; der
under en dobbelt Række af hovedstore Stene i Nord
vest til Sydost; derunder i c. 1 Alens Dybde et tyndt 
sort Lag, hvori Resterne af et Skelet med Hovedet i 
Nordvest. 

-7. Flad rektangulær Brolægning i Nord til Syd. 
Under et 6 T. tykt Lag af Haandsten og Smaasten 
fandtes et graaligt Lag og deri enkelie spr. Ptskr: samt 
nogle spredte Stykker fladt Jern. 

Resultat. Saa Meget erfaredes dog, at der foruden 
Kullerne fandtes forskjellige andre Grave, dels Brand
pletter, dels Skeletgrave, dels flade Stenlægninger som 
Rektangler, Kryds eller Stjerner, ganske som den 
yngre Jernalders Grave i Lillevang ved Gudhjem. 
Derimod kunde der paa ingen af de tre uforstyrrede 
Kuller, der fandtes og undersøgtes, og ejheller paa 
Levningerne af de tidligere udgravne opdages noget 
Spor af de af Biskop Miinter omtalte rektangulære 
eller stjerneformede Mønstre, og det maa derfor an
tages, at hans Angivelse beror paa en Hukommelses
fejl, saa at han fejlagtig har overført Mønstrene i de 
flade Stenlægninger til Kullernes hvælvede Overflader. 

Ser man tilbage paa samtlige Fund, da synes 
kun meget faa af dem at hidrøre fra Broncealderen, 
nemlig ikkun de fire Bronceknive, som Prins Frederik 
hjembragte som fundne i "Høje paa Ørnekulemarkerne". 
Derimod haves der hverken Dobbeltknapper, Spiral
Armringe, Haandledsringe eller endog kun Fingerringe 
fra Ørnekullerne. Man kommer derved til at formode, 
at den allerstørste Del af de "Urner", som Biskop 
Miinter omtaler, ikke har været "benfyldte Urner" ;i: 
Gravgjemmer for brændte Ben fra Broncealderen, men 
"medgivne Lerkar", saaledes som de i Hundredevis 
findes i Brandpletterne. At der angives at have været 
"Aske" i Urnerne, har i og for sig Intet at betyde, 
thi det sorte med Kul og Benstykker blandede Sand, 
hvoraf Brandpletterne i sandet Terrain bestaa, har 
jeg netop ofte paa Bornholm hørt betegnet som 
"Aske". At "Metalfragmenterne af Kobber og Jern" 
skulle have ligget i Urnerne, kan simpelthen bero paa 
en Misforstaeelse, foranlediget ved, at den særegne 
Beskaffenhed af de bornholmske Brandpletter ikke den 
Gang var kjendt. Naar det fremdeles omtales, at 
Urnerne undertiden vare "store med tre, fire mindre 
i dem", da er dette netop et Forhold, som af og til 
forekommer i den yngre Brandpletstid og endnu hyp
pigere i de dermed samtidige Skeletgrave, medens 
noget Saadant ikke kjendes fra Broncealderen. Alle 
de opbevarede" Lerkar synes at kunne hidrøre fra 
Brandpletter, og de ganske smaa Kar af ikkun 11 /2 

til 3 T. Højde, kjendes overhovedet næsten kun fra 
Brandpletter. De "store Stene, hvorunder Urner 
stade", eller "store Stene paa Kant med en Urne 
derunder" kunne have været Dækstene over Brand
pletter, men dermed skal det dog ingenlunde være 
sagt, at ikke adskillige af dem kunne have dækket 
over virkelige benfyldte Gravurner fra Broncealderen. 

Der iagttoges adskillige lignende reklangulære Sten
lægninger liggende i Nord til Syd, deriblandt en med 
en lille spids opstaaende Sten i Midten, endvidere 
runde Pletter eller Kryds eller Stjerner lagte af Haand
sten. Flere af dem undersøgtes, men under dem 
fandtes kun det gule Sand. Af uregelmæssige Bro
lægninger var der ligeledes mange. Paa flere Steder 
var der gravet efter Sten, og paa et Sted laa der endnu 
i Bunden af Hullet to store parallele Stene, der kunde 
have hørt til en Stenkiste. Den ,største af alle Smaa
højene", som Prins Frederik havde udgravet, befandtes 
al være mere toppet end de øvrige samt at indeholde 
et meget tykt Stenlag. 
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Hvad angaar Metalsagerne, da synes disse med Und
tagelse af de foran nævnte Broncelrnive forøvrigl 
samllige al kunne hidrøre fra Hrandpleller. Naar <ler 
omtales Fibulaer "ligesom de, der findes i Italien", 
da er derved vislnok sigtd til de sædvanlige provinsielt· 
romerske Broncefibulaer, der ere saa almindelige i 
de yngre Brandpletter; de egentlige italiske Fibulaer 
findes ikke paa Bornholm. Fibulaen "med en Bugt 
og en lille Flade paa Midten af denne" findes endnu 
i Museet for de nordiske Oldsager umkr Nr. 2887 
og svarer i Form og Størrelse næsten aldeles til 
Fibulaen Fig. 27:3 fra ubrændt Gnw Nr. 187 yed 
Kannikegaard, omtrent samtidig med de yngste Brand
pletter. Va11skeliuere er det al vide, hvad der er 
sigtet til ved "en ,,lille firkantet og en rund Metalplade 
med frernslaaern!e Stifter, hvorpaa sade farvede Glas
perler". Gjenslandene (Mus. Nr. 288!)) erc forsvundne 
fra Museel og kunne nu ikke gjenfindes. Man fristes 
næsten til al la~nke paa en Fibula fra Mellem'jernalderen 
med en rund Knap paa Bøjlen og et firkanlel Bag
stykke; rne11 cla Perlerne og det vedliggende Glas 
bare Spor af Smellning, maa Graven hid rnre fra en 
Tid, da Ligbrænding blev benyttet endog ved rige 
Begra1·elser, og man kommer da alt('J' tilbage til at 
tænkP paa de yngste Brandpletter. Mærkelig e1· endnu 
den store Rigdom paa Perler, der ove1·sliger, lt1·ad 

der plejer at firnles i 13rnnclpletler, men del kan være 
en Jokal Sa~regenhed. De ti Perler, der fandtes ved 
"en Urne, en .Pægl stor", ere ganske vist fundne ved 
d Bnmdplelskar og i en BrnmlplPl. 

Hesnltalct bliver da, at de alleriles le Fund maa 
hidrnre fra Brandpletter og irnvnlig fra saadanne af 
tfo yngre Afdelinger. Beretningerne tyde nærmest 
paa, at de have ligget som CC'ntralgrave i Kullernc, 
og at disse l1ave været opførte 01·er Brandpletterne. 
Umuligt et· det ikke (jfr. Kullerne ved Gudhjem fra Slut
ningen af den ældre Jernalder, Side 142), men det vildr 
dog være et paa Bornholm hidtil cnestaaende Til
frt'lde, at der over yngre Brandpletter vm· hJeven op
førl Smaahøje. Himeligere turde det derfor maaske 
være, at de yngre BrnndpJdter Presenere nedsatte 
Grave, som længe efter Kullernes Opførelse ere bJevrw 
anbragte i deres Sider eller endog paa den oprindelige 
Centralbegravelses Plads under Toppen, saaledes som 
det saa hyppigt er skd i Høser, jfr. f. Ex. Grund
ridset af Høserne ved Sorlegaard Side 23. Derimod 
kunne l3roneelmivene være fundne i virkelige "Grav
nrner" :i: benfyldte Lerkar, der have henstaaet som 
oprindelige og uforstyrrede Cmtralbegravelser i nogle 
af Smaahøjene rra den Tid af, da disse blev opførte 
i Broncealderen, samtidigl med al Opførelsen af "H0ser" 
i Hnndredevis l'oregik i andre Egne af Øen. 

D. Stenrammer under flad Mark. 

I Flyvesamlsmarken udfor Loftsgaard, Ude S. G. 
i Pedernker Sogn, var der i 1883 ved Markarbejde 
bleven fundet nogle lange Stenrammer med Bronce
sager. Lærer Jørgensen, som kort efter kom tiJstede, 
fandt da selv en ubeskadiget Grav, nemlig: 

Nr. 1. Set ovenfra visle Gravstedet sig som en 
aflang flad Stendynge, 31 /2 Alen lang, ikkun 1 /2 til 
3 i 4 Alen bred, bestaaende af Haandsten. Derunder 
stod en Ramme af kantstillede Stenplader ligeledes 
31 /2 Alen lang, ikkun 12 til 13 T. bred, 13 til 18 T. 
dyb, uden Dæksten og uden Bundsten. Midt i Sten
rammen laa et 12 T. langt, (i T. bredt Lag af hvide 
brændte Ben og ovenpaa disse en stor "bornholmsk" 
Broncefibula som Fig. 29, hvis Plade var 6 T. lang, 
21/2 T. bred, medens Naalen var 8 T. lang, endvidere 
en Fingerring, hvis om hinanden bøjede Ender vare 
udslagne til flade Spiraler, en Knap 1 T. i Tværmaal 
med en Øsken underneden samt 0 til 8 Par Hægter · 
og Maller af sædnmlig Form, lo hule Spiraler, 
3/4 T. lange, en Dobbellknap og en s:mimemullet 
Strimmel , Alt af Bronce, saml 40 smaa Perler, 

nemlig 1 af Hav, 2 af Bronce og de øvrige af 
grønl Glas. 

Tæt ved denne Grav var der af ArbejdsfolkenP 
bleven oplaget to eller tre lignrnde Grave, hver be
staaende af en ilad ~mal Stendynge af' l\fandslængck 
dækkende over en lang smal Ramme af kantstillede 
Stenplader, i hvis Midte der var fundet en Klump 
eller et lille Lag af hvide brændle Ben. Ovenpaa 
Benene var der i den ene af disse Grave fundet to 
store og smukke Spiral-Armringe, en stor "bornholmsk" 
Fibula og en Kniv med massivt Skaft, Alt af l3ronce. 
I en anden af Gravene var der fundet en Dobbeltknap 
samt Stykker af en Haandledsring og en Fingerring, 
Alt af Bronce, foruden en Del Brudstykker af Bronce, 
der vare blevne bortkastede. 

I Toppen af Bolhøj ved Bosgaard, 29de S. G., 
ligeledes beliggende i den sydligste Del af Pedersker 
Sogn, er der omtrent ved samme Tid bleven fundet 
en Stenramme, B1 2 Alen lang, og deri en stor "born
holmsk" Broncefibula samt en smuk liJle Dobbeltknap 
af Bronce. I den ene Ende af Stenrammen var der 
senere nedsat en Brnrn!plel med Jernsager. I 

t 
I 
I 



Tillæg IV E. Urnegravpladser. 287 

E. Urnegravpladser. 

Ifølge Sognebeskrivelserne er der iagttaget Urne
gravpladser paa følgende Steder : 

1. Nord for 22de S. G. i Knudsker Sogn 
skal der i en naturlig Jordforhøjning være fundet 
mange .Askekrukker" (S. B. 38). 

2. Tæt vest for Bjørnegaard, 10de V. G. i 
Klemensker, er der i en naturlig Bakke fundet en 
stor Mængde benfyldte Urner, alle dækkede med flade 
Stene. Undertiden stod et lille Lerkar ovenpaa Dæk
stenen til et større Kar. I Urnerne fandtes brændte 
Ben og af og til en lille .grøn Gjenstand" (S. B.101). 

3. Paa Kumlhøj i Rutsker Sogn ved Lande
vejen 3 /s Mil nordost for Hasle har der staaet 5 Røser 
og en Bautasten. Pladsen imellem Røserne og udenom 
dem, navnlig mod Vest, var belagt med en tæt, 
undertiden dobbelt Brolægning, i og under hvilken 
der efter Ejerens Forklaring til mig er fundet over 
20 store benfyldte Lerkar (jfr. S. B. 124). 

4. I en naturlig Grusbakke c. 2000 Alen øst 
for Østermarie Kirke er der fundet adskillige ben
fyldte Lerkar (S. B. 77). 

5. Ved Foden af Kurehøj, en Gravhøj paa en 
høj Bakke i Østermarie Sogn 3 /s Mil vest for Svaneke, 
er der fundet adskillige benfyldte Lerkar. I et af 
disse fandtes et Stykke af en Halsring af Bronce. 
Der er ogsaa Brandpletter (S. B. c). 

6. Ved Jomfrugaarden, 30 & 31te S. G. i 
Povlsker Sogn, har der været en Gravplads med mange 
Urner (S. B. 14). 

7. I Flyvesandet øst for Slusegaard, 15deS.G. 
i Pedersker Sogn, er der fundet en stor Mængde 
benfyldte Urner (S. B. 3). 

8. Tæt syd for Huset paa en Parcel af 2 0 cl e 
S. G. i samme Sogn var Jorden tæt opfyldt af ben
fyldte Lerkar, hvis Bund stod i en Dybde af c. 314 Alen. 
Nogle vare omgivne med Sten, andre ikke. I Regelen 
vare de dækkede med en flad Sten, undertiden med 
den omvendte Bund af et andet Lerkar. De fleste 
vare itu, men af Skaarene kunde det kjendes, at det 
var grove raa Kar af Form som Krukker eller Potter. 
I en lille enhanket Potte (43/, X 6 T.), som jeg ud
gravede, fandtes under Benene en Bronceknap, 7 / 8 T. 
i Tværmaal, med Øsken paa den konkave Side, hvori 

TrævlPr af Læder, en flad, kredsrund Skive af sort 
Skifer, (1/G X 5/6 T.), gjennemboret med et rundt Hul, 
samt et aflangt Ravstykke (5/s X 1/ 2 T.) med et Hul 
i den ene Ende. Senere har jeg fra dette Sted mod
taget en grov benfyldt Krukke (53/ 4 X 53 14 T.), hvor 
der paa Bunden fandtes et sammenbøjet Stykke Bronce
traad (jfr. S. B. 97). 

9. Paa .Blykulle Bakker" vest for Læsaaens 
Udløb i Aaker Sogn er der foruden Oldsager fra Sten
alderen og Jernalderen ogsaa fundet adskillige store 
Lerkar med brændte Ben og Oldsager af Bronce 
(S. B. 24). 

10. Ved Grødeby i samme Sogn er der tæt 
syd og sydost for den 25de S. G. en udstrakt Plads, 
hvor der tæt under Overfladen har staaet en Mængde 
benfyldte Lerkar i Regelen omgivne af fire flade Stene. 
I en benfyldt Hankepotte derfra (5 X 5 T.) har jeg· 
fundet et sammenbøjet Stykke Broncetraad, og i el 
vaseformet Lerkar med en Knop paa hver Side er 
der fundet en 43/4 T. lang smuk Haarnaal af Bronce, 
hvis Hoved er dannet som en flad Spiral. Paa samme 
Gravplads er der, som anført ovenfor Tillæg IB Nr. 9, 
fundet en Grav fra Stenalderen. I nogen Afstand 
derfra har der været Bautastene og Grave fra Jern
alderen. 

11. I en stor Grusgrav kaldet "Rasekulen", 
c. 1000 Alen nordvest for Aakirkeby, er der fundet 
en stor Mængde benfyldte Lerkar, og der fremkommer 
stadig flere saadanne. Karrene ere imidlertid alle 
knuste, og Metalsager vides ikke at være fundne. 

12. Paa en Mark sydvest for Lille Duegaard, 
46cle S. G. i Aaker Sogn, skal der ifølge Ejerens 
Udsagn ligeledes findes mange benfyldte Lerkar. 

13. Endelig findes i Landmaaler Lunds Manu
skript en Notice om, at han i Knudsker Sogn nord 
for H vi cl e 0 cl cl e har fundet Stykker af omtrent 
50 Urner og ved dem et Stykke .gult Metal" samt 
et Par slebne Flintredskaber og et Hængesmykke af 
Skifer. 

Benfyldte Stenkasser angives at være fundne 
i større Antal tæt nordvest for Uglegaard i Nylars 
(S. B. 8 7), c. 1000 Alen nordvest for Jomfrugaarden 
i Povlsker (S. B. 22) samt nord for Sømarkshuse i 
Pedersker (S. B. 58). 
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F. Broncealders Gravfund udenfor fløjenes Centralgrave 
og udenfor Røser. 

_a. Fund ved Skeletter (i Høje udenfor Gravkisterne). 

Aabygaard, Nyker (Tillæg II B 3) 

Tejgn i Olsker (Tillæg II B 10) 

Billegrave i Pedersker (Tillæg II B 18) 

1. Haandledsring af Guld, Guld-Fingerring, Stykker af et 
Broncesværd med guldp,rdet Fæsteknap, Levninger af 
en Læderskede, Paalstav af Bronce, 2 Tutuli af do. 
samt en rund Bronceplade med indlagte Prydelser af 
Rav eller Harpixmasse (Mus. MDCXlX-XXV; Ant. 
Ann. IV S. 576). 

2. Intet. 
Halsring og Spiral -Armring i 13 Omgange af Bronce 

(Mus. 13135-36). 
1. Sværd, Paalstav, Fibula, Kniv, 3 Dobbeltknapper og 

Niptang, Alt afBronce (Mus. E.1104-08 og 1239-41). 
2. Stykker af en Bronce-Halsring og af flere Broncesager 

(Beretning til Museet af 1884). 
3. Intet. 

b. Fund ved brændte Ben. 

I lange Stenrammer. 

Loftsgaard, Pedersker. Under flad Mark {Tillæg IV D) 1. Fibula som Fig. 29, Fingerring, Knap med Øsken, 
6-8 Par Hægter og Maller, 2 hule Spiraler, Dobbelt· 
knap og lille sammenrullet Strimmel, Alt af Bronce, 
samt 1 Perle af Rav, 2 do. af Bronce og 37 do. af 
grønt Glas. 

Bosgaard, do. I Toppen af en Høj. (Do) 

2. Fibula som Fig. 29, 2 Spiral-Armringe og en Kniv, 
Alt af Bronce. 

3. Haandledsring, Fingerring og Dobbeltknap, Alt af Bronce. 
Fibula som Fig. 29 samt en lille Dobbeltknap af Bronce. 

smaa Stenkasser. 

28de S. G., Vestermarie. Udkant af Høj 
10de S. G., Nyker. Flad Mark 
Korsbjerg ved Sandvig. Udkant af en Stenalders 

Kulle 

12te S. G. i Rø. Side af Høj 

13de S. G. i Østermarie. Udkant af Høj 
17de V. G., lbsker. Ved en Klippeblok 

Svaneke Vang. Indenfor en Stenring 

Tornegaard, Pedersker. Flad Mark 
Grødeby, Aaker. Flad Mark 

Sammesteds. Udkant af Høj (Tillæg II B 22) 

Naale og Ringe af Bronce (S. B. 98). 
To Flintkiler (Mus. A. 788-89). 
1. Lille Fibula omtrent som Fig. 29. 
2. Broncekniv. 
3. Dobbeltknap med høj Spids (Mus. E. 2972-78). 
Stykker af Fibulaer som Fig. 29, af en Kniv og af en 

Spiral-Fingerring, Alt af Bronce (inds. 1883). 
Fingerring af Guld og nogle Broncesager (S. B. 55). 
Sammenbøjet Broncesværd og en Broncekniv med Spiral

Haandtag (Mus. E. 399-400). 
Fingerring, sammenbøjet Broncestrimmel og en Syl, Alt 

af Bronce (Tillæg IV B 1 7). 
Flintkniv tæt udenfor Stenkassen (S. E. 40). 
To Haandledsringe, Kniv, Fibula og Dobbeltknap, Alt af 

Bronce (Mus. 11799-801). 
1. Dolk, Kniv, Fibula .. Fingerring og Niptang, Alt af Bronce, 

samt en Kniv af Jern. 
2. Kniv, Fibula, Halsring· og Spiral-Armring, Alt af BroncP 

(Mus. B. 323-29). 

r 
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Sammesteds. Flad Mark 
Mtr. Nr. 54, do. Flad Mark 

1. Broncealderssager: 
Sandflugten, Knudsker. .I en Urne" 
Kaggegaard, Vestermarie. Udkant af Stenhøj 
Klinten, Vestermarie. Stenlaget af en Stenhøj 
25de S. G., do. Udkant af Høj. 
17de V. G.s Udmark, do .• I en Urne i en Høj" 
Vallegaard, Nyker. Udkant af Høj 
Nyker Sogn. .I en Urne" 
Æggebjerg, Klemensker. Ved en Bautasten. 

51de S. G., do. Udkant af Høj 
10de V. G., do. Urnegravplads 
Bagergaard, Rutsker. Ved en Bautasten 

Skovgaard, do. Sandbakke 
Sydvest for Ruts Kirke. Siden af en Høj 
Korsbjerg ved Sandvig. Udkant af Stenalders Kulle 

15de S. G., Østerlars. Flad Mark 

Kuregaard, Østermarie. Urnegravplads 
71de S. G., do. Flad Mark 
Svaneke Vang. Indenfor en Stenkreds. 

Langede By, Bodilsker. Ved en Bautasten 
Slamrebjerg, do. Ved en Bautasten 
Kannikegaard, do. Brandpletsplads 
20de S. G.s Parcel, Pedersker. Urnegravplads 

29de S. G., do. Toppen af en Høj 
Grødeby, Aaker. Urnegravplads 

Sammesteds. Flad Mark 

2. Jernsager: 
Pilegaard, Klemensker. Udkant af en Høj 
14de V. G., do. Ved en Bautasten 
Kannikegaard, Bodilsker. Brandpletsplads 

Pilspids og Niptang af Bronce (Mus. B. 330). 
To Haandledsringe af Bronce (inds. 1884). 

Lerkar. 

Lille Broncering (Mus. 10256). 
Lille Broncering (Mus. B. 341 ). 
Lille Broncering (Mus. C 57-61). 
Broncesav (Mus. B. 72). 
Pengering af Guld (Mus. 18448; jfr. S. B. 4 7). 
Lille Broncering (S. B. 12). 
To smaa Bronceringe (Mus. 12165). 
1. Broncenaal med Krumning. 
2. Lille Bronceplade. 
3. Stykke Broncetraad. 
4. Broncesyl (Tillæg V B 8). 
Smuk Broncenaal (Mus. B. 646). 
Lille Broncering (Mus. 16035). 
1. Broncestrimmel. 
2. Stykke Broncetraad (Tillæg V B 10). 
Lille Broncering (S. B. 92). 
Broncenaal (S. B. 98). 
1. Lille Broncesyl. 
2. Kniv og Syl af Bronce (Mus. B. 2972-78). 
1. Kniv af Bronce. 
2. Kniv, Syl og aaben Fingerring, Alt af Bronce (Mus. B. 

648-49). 
Stykke af Halsring af Bronce (Till. IV E 5). 
Broncenaal med Krumning (Mus. B. 386). 
1. Lille Broncenaal. 
2. Lille flad Broncestok. 
3. Tre hule Broncespiraler (Till. IV B 17). 
Stykke Broncetraad (Till. V B 21). 
Stykke af Dobbeltknap af Bronce (S. B. 97). 
Smuk Haarnaal af Bronce (Till. VI B 14 Nr. 1 s). 
1. Stykke Broncetraad. 
2. Bronceknap, Knap af sort Skifer, Berlok af Rav (Mus. 

B. 650-51). 
Broncekniv (Mus. B. 652). 
1. Stykke Broncetraad. 
2. Smuk Bronce-Haarnaal (Till. IV E 10). 
Kniv, Fingerring, Haarnaal og Syl af Bronce (Mus. B. 331). 

Lille Stykke Jern (S. B. 37). 
Lille Naal af Jern (Till. V B 5). 
Jernfibula med tilbagebøjet Spids (Till. VI B 14 Nr. 11). 

Uden særligt Gravgjemme. 

Stammerhald i Rø. Toppen af en Høj 

Egeshøj i Østermarie. Siderne af en Høj 

1. Broncekniv med gjennembrudt Skaft. 
2. En ganske lignende Kniv, en stor Armring, en smuk 

Tutulus og St. af en Fibula som Fig. 29, Alt af Bronce. 
3. Niptang og St. af to Knive af Bronce (Tillæg II B 12). 
1. Broncedolk. 
2. St. af do. 
3. St. af do., St. af tre Bronceknive samt en Spydspids 

af Flint. 
4. Spydspids af Flint. 

1 

5. Ukjendeligt Jern. 
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(Tillæg II B 16. De brændte Ben, der formentlig sm 
Tid have været tilstede, kunde ikke findes). 

Grødeby i Aaker. Ved en Brandpletsplads Broneekniv. (Tillæg VI B 17 E). 

Desuden er der til Museet indkommet et ikke ganske ringe Antal af Broncealderssager, der kun 
~ngives at være fundne "i en Høj" eller med en lige saa usikker Bet,gnelse af Fundforholdene, hvorfor de 
ikke her ere optagne. 

G. Mark- og Mosefund fra Broncealderen, 
for saa vidt de ere indkomne til Museet. 

Rønne søndre Udmark 
Klippegaard i Knudsker 
Almegaard i samme Sogn 
16de V. G.s Grund i Vestermarie 
Kras Mose i Klemensker 

Mose i samme Sogn 

Balsmyr s. S. 

Mosehul paa 9de S. G.s Grund 
s. S. 

Mtr. Nr. 175 aø paa Lyngen s. S. 
Ingemandsgaard i Rutsker 
48de S. G.s Grund i s. S. 

Hjortebjerg p aa Hamme ren 

1 7 de S. G. i Ol sker 
1 Ode S. G.s Grund s. S. 
Højlyngen i Rø 

21 de V. G.s Grund i Øterlars 
1 1 te S. G. i s. S. 
Højlyngen i Østermarie 
Listed i Ibsker 
Omegnen af Nexø 
Vassegaard i Pedersker 

Grubbegaards Grund i s. S. 
Lille Myregaard i s. S. 
Sandmarken vest for Slusegaard 

i s. S. 
Store Duegaard i Aaker 
Høj lyngen ved Vallensgaard is. S. 

i Paalstav (Mus. B. 304). 
Paalstav (Mus. 16036). 
Paalstav og Smalmejsel af Bronee (Mus. B. 151 7 -18). 
Paalstav (Mus. B. 216). 
(Mosefund) Spiral-Armring, 3 Høstknive, 8 Tutuli, Fibula som Fig. 29, 

Alt af Bronce, St. af Lerkar (Mus. 72. 1808). 
(Mosefund) Halskrave, 3 store Hægter, Spiral-Armring, 8 Tutuli, to 

smaa Stænger, Fibula som Fig. 29, St. af Kar, Alt af Bronce 
(Mus. 647-52. 1811). 

(Mosefund) 6 Celter med Øsken tildels beskadigede ved Ild, for
smeltede St. af flere do., 10 Haandledsringe og forsmeltede St. 
af flere do., 2 store Haarnaale og en lille Niptang, Alt af Bronce, 
foruden et Lerkar og adskillige Jernvaaben (Mus. 2578-90, 8628, 
8649, B. 50-51, C. 22). 

(Mosefund) 2 Knive med Spiralhaandtag, 2 Spiral-Armringe, 3 Haand
ledsringe, 2 Dobbeltknapper, Alt af Bronce, samt St. af Lerkar 
(Mus. 14379). 

To Celter (Mus. B. 487 og 543). 
Celt (Mus. B. 36). 
Stykker af et Broncesværd med Snirkler paa Enden af Fæstet; Klingen 

var' bøjet og sønderbrudt i Oldtiden. Fundet ved en stor Sten 
(Mus. B. 564). 

4 store Hals- eller Haarringe, St. af en do., 2 Haandledsringe, 
9 Fingerringe, en brilleformet Fibula, 2 Celter, St. af 2 store 
Haarnaale, Alt af Bronce, samt et "hult Metalstykke" (Mus. 
MCCLVI-LXV). 

Celt (Mus. B. 565). 
Celt (Mus. B. 656). 
2 Halsringe og en Haarnaal, fundne under en stor Sten (Mus. 

4779-81). 
Broncesværd, sønderbrudt i Oldtiden (Mus. B. 493). 
Fingerring af Bronce, fonden under en flad Sten (Mus. B. 64 7). 
Celt, fonden under en Sten. (Mus. B. 336). 
2 Spiral-Armringe af Bronce, fundne i en Grusbakke (Mus. B. 653). 
Lansespids af Bronce (indsendt 1884). 
Dolk med Broncefæste og Paalstav, fundne under en stor Sten (Mus. 

14753-54). 
Paalstav (Mus. 22332). 
2 tykke Haandledsringe af Bronce (Mus. B. 188 7). 
Kile af Bronce af Form som en Flintkile, jfr. Worsaae Fig. 178 

(indsendt 1884). 
Paalstav (Mus. B. 704). 
St. af Haarring, forhøjet og sønderbrudt brilleformet Fibula (Fig. 31) 

og St. af sønderbrudt Kar, Alt af Bronce (Mus. B. 1879-81). 

t 
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Borge Sø i Almindingen I (Mosefund) Celt og Fibula "med en Bugt paa", fundne ved Tørve
skjæring (Mus. 3549-60). 

Ukjendt Findested 
Ligeledes 

Spiralfingerring af Guld (Mus. 3566). 
2 Paalstave (Mus. 18300 og 19791). 

TILLÆG V. 

BAUTASTENE OG STENRINGE AF OPREJSTE STENE 
SAMT HELLERISTNINGER. 

A. Fortegnelse over Bautastene paa Bornholm, 
for saa vidt de endnu ere tilstede eller dog deres Sled kjendes. 

Affattet væsentligst efter Sognebeskrivelserne og Landmaaler Lunds Manuskript. 

Rønne Sogn, 
1. Paa Rønne Gade ved "Præstedammen" 

har der staaet en Bautasten, 23/4 Alen høj (Lund). 
Nu er den borte. 

2. Ved det "nordøstre Byled" (øst for Byen 
tæt nordvest for den østre Kirkegaard) stade paa Lunds 
Tid 7 Bautastene, fra 21/4 til 3 Alen høje, og det 
bemærkes, at efter gamle Folks Sigende havde der 
tidligere været mange flere (Lund). I min Tid var 
der kun 2 staaende og 1 omfalden tilbage. 

3. Ved Tækkerhuse.t 1/s Mil sydost for Rønne, 
tæt nord for Landevejen til Nexø stod der paa Lunds 
Tid en smuk 23 / 4 Alen høj Sten, og en anden laa 
omvæltet. De kaldtes "Thingstenene ". Tidligere 
havde de·r været flere. Lund havde paa et gammelt 
Kort fundet 7 angivne. Nu ere de alle borte. 

4. Omtrent 140 Alen vestligere var der en 
Samling af Mindesmærker, der kaldtes "Thingbordene ", 
hvorom se foran Side 50. Imellem disse ·1aa en bred 
flad Forhøjning, paa hvis Midte der havde staaet en 
smuk Bautasten (Lund). 

5. Tæt vest for Kjærlinghøj i det østre 
Hjørne af Rønne søndre Udmark laa en omfalden 
Bautasten, der havde staaet i en lille Stenkreds (Lund). 

6. I en lille Stenkreds 150 Alen sydvest for 
samme Høj stod en Bautasten (Lund). Er senere 
omvæltet eller -bortkommen. 

7. Paa en Røse i Rønne Skovplantning 
tæt nord for Landevejen, c. 800 Alen nordost for 
Stampemøllen, staar endnu en Bautasten, c. 3 Alen 
høj. Den kaldes "Ørnestenen". 

Knudsker Sogn. 

1. Hos Lund anføres en 3 Alen høj Sten, 
150 Alen nordvest for Rosmandegaard og 2 Stene, 

3 og 31/4 Alen høje, nordost for samme Gaard. Nu 
findes kun i Skoven paa Skrænten af Blykappe Aaen 
een oprejst Sten, og den er tilmed saa lille, at den 
ikke kan være nogen af de hos Lund anførte. · 

2. Paa "Haldene" nord for Tornegaard har 
der staaet en 31/2 Alen høj Sten (Lund). Nu er 
den borte. 

3. Nordvest for Klippegaard har der staaet 
en 3 Alen høj Sten (Lund) , som nu ogsaa er borte. 

4. En 2 Alen høj Sten har staaet vest for 
Stubbegaardene (Lund). Den har endnu staaet der 
i min Tid, men er nu borte. 

5. En 2 Alen høj Sten har staaet nordost for 
Rabækkegaard (Lund). Er ligeledes borte. 

6. I en lille Klippeløkke sydost for Skovgaard 
har Lund set 3 Stene af c. 2 Alens Højde. Ifølge 
S. B. 54 findes der endnu fire staaende Stene, og 
flere ligge omfaldne. 

7. Paa og imellem Røserne ved Erlandsgaard 
har der staaet adskillige Bautastene. De sidste ere 
borttagne for faa Aar siden (S. B. 62, 63). 

Nylars Sogn. 

1. I Ro els Dal anfører Lund ikke mindre end 
8 smaa oprejste Stene paa Røser samt 3 staaende og 
mange omfaldne Stene imellem Røserne. Nu ere de 
rimeligvis alle borttagne ved Stedets Opdyrkning. 

2. Vest for Roels Dal henimod Grænsen af 
Rønne Skovplantning findes en lille Bautasten paa en 
Røse (S. B. 1). 

3. Sydvest for Vældensgaard skal der have 
staaet en Sten, som nu er bortkommen (S. B. 17). 

4. Paa en lille lav Kulle nordost for Arna ger 
staa 6 smaa oprejste Stene i Retning fra Vest til Øst 
(S. B. 31). 
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5. Paa en sløjfet Røse syd for Thingfoged
g a ard har der staaet en høj Bautasten (S. B. 64 ). 

6. Paa en sløjfet Røse ved Store Gadegaard 
har der ogsaa staaet en Bautasten (S. B. 91 ). 

Vestermarie Sogn. 

1. Hos Lund anføres tre Stene vest for den 
søndre Gaard i Elleby, ,fra 21/ 2 til 31/4 Alen høje. 
Nu staar der kun 1 smuk Sten. 

2. Paa Stenshøj i Hjørnet mellem Landevejene 
til Almindingen og til Østerlars Sogn fandtes i Lunds 
Tid endnu 21 staaende og 15 omfaldne Bautastene, 
og han bemærker, at der endda allerede var bort
taget mange, og at navnlig Ringeby Bro var bygget 
deraf. Af de staaende Stene var en 4 Alen høj. I 
min Tid var der en halv Snes tilbage, men nu ere 
de alle borttagne. 

3. Paa Markehøj ved Østerlars Larntevej nord
ligt i Sognet stod der for en Snes Aar siden 4 Stene, 
som nu ere borte (S. B. 29 b). 

4. Paa Bakken tæt øst for Lille Bjergegaard 
fandtes i 1870 2 store staaende Stene og 4 omfaldne 
(S. B. 39). De ere formentlig senere blevne gien
oprejste ved Lærer Jørgensens Foranstaltning. 

5. Paa Bakken tæt øst for Store Bjerge
g a ard findes mindst 18 store Bautastene. De fleste 
have været omfaldne og ere nu gjenrejste ved Lærer 
Jørgensens Foranstaltning. Der vides tidligere at have 
været mange flere (S B. 40). 

6. Paa en af Røserne paa Mtr. Nr. 230 paa 
Højlyngen staar en 2 Alen høj Sten (S. B. 56). 

7. Paa en Røse paa 1ste V. G.s Grund laa 
en stor omfalden Sten, som nu ved Lærer Jørgensens 
Foranstaltning er bleven gjenrejst (S. B. 68). 

8. Paa en Røse syd for 3die V. G. stod en 
stærkt hældende Sten, som ligeledes er bleven gjen
rejst (S. B. 69). 

9. Paa den høje Granitbakke, der kaldesVester
m arie Klint (sydligt i Sognet), har der været en 
anselig Samling af Bautastene, deriblandt en omfalden, 
som skal have været 7 Alen lang. Nu ere de alle 
borte (S. B. 79). 

10. Paa en lille flad Røse sydvest for 25de 
S. G. stod indtil 1877 en Bautasten, som nu er bort
ført (S. B. 95). 

11. Paa So se 0 d cl e, Sognets Sydspids, har 
der staael en Sten, som nu e-r bortført (S. B. 108). 

Nyker Sogn. 

1. Paa Baunehøj, 1/io Mil nordost for Kirken, 
staar endnu en prægtig Bautasten, næsten 4 Alen .høj 
(Lund). 

2. Nordvest for Mule by har der staaet 2 Stene, 
21/2 Alen høje (Lund). Nu ere de borte. 

3. Paa Udmarken sydvest for Kirken an
fører Lund 4 staaende Stene, 2 til 3 Alen høje, samt 
en Del omfaldne, og han tilføjer, at gamle Folk kunne 
mindes at have set mange flere der. Nu ere de 
alle borte. 

4. Ved Højene og Røserne vest for Lillegaard 
har der været en Samling af smaa Bautastene, hrnraf 
der nu kun er efm tilbage (S. B. 56). 

Klemensker Sogn. 
1. 'Ho_s Lund anføres 2 Stene vest for Bag -

g a ar cl. Ifølge S. B. 2 have de staaet vest for Sid-
gaard. Nu ere de borte. 

2. Paa "Kulhøj" (eller "Koldhøj") ved Sid
gaard (nu under Skovgaard) stod der paa Lunds Tid 
5 Stene, 2 Alen høje, og desuden laa der paa Højens 
Top en omfalden Sten og 2 do. laa nedskredne ved 
Højens Fod. Nu ere de alle borte og Højen sløjfet. 

3. Paa den vestre Skraaning af Due bjerg, 
sydost for 14de V. G, stod en svær, 31/ 4 Alen høj 
Sten omgiv en af en Stenring, 15 Alen i T værmaal 
(Lund). Er borttagen for c. 20 Aar siden 

4. Syd for Skovgaard anfører Lund en Sten. 
Ifølge S. B. 20 har der været 2 Stene, som bort
tages samtidigt med Nr. 3. 

5. Paa en Røse øst for H og 1 e bjerg har der 
staaet en nu bortkommen Sten (S. B. 25 b ). 

6. Paa en stor Røse tæt nord for Aaen ved 
.Mare v a cl har der staaet en stor Sten, "Ravnestenen", 
som er borttagen men endnu existerer og maaske vil 
blive gjenrejst (S. B. 42). 

7. Paa Højsletten vest for Torpegaard, lidt 
nord for de derværende Røser stod der endnu for 
14 Aar siden 6 smukke Stene. Lund har aftegnet 
dem med en Højde af l1/2 til 33/4 Alen. Nu ere de 
alle borte. 

8. Ligeledes stod der indtil for en halv Snes 
Aar siden en smuk Gruppe af 5 Stene, 23 /4 til 41/ 2 Alen 
høje (Lund), nordvest for den nordre Skrubbegaa!'d. 
Nu ere de borte. 

9. Paa den naturlige Sandbakke Ægge b j erg', 
1; 6 .Mil ostnordost for Klemens Kirke, har der staaet 
en næsten 3 Alen høj Sten (Lund), som nu er borte. 

10. Tæt nordvest for Brogaard har der været 
en anselig Samling af omfaldne Bautastene, som nu 
ganske ere forsvundne (S. B. 109). 

11. Paa en højtliggende Bakke syd for Bjerge -
gaard har der været en lille Samling af Bautastene, 
hvoraf endnu to ere tilbage (S. B. 125). 

12. Paa en stor Røse vest for Skinderby
g a ard skal der tidligere have staaet et Par Bauta
stene (S. B. 143). En hos Lund aftegnet Sten, 2 Alen 
høj, der stod sydvest for samme Gaard, hørte rimelig
vis til denne Gruppe. 

13. Nordvest for Kannikegaard har der staael 
en 21 is Alen høj Sten, som nu ikke kjendes (Lund). 

14. Ligeledes anfører Lund to Stene, 2a I 4 og 
3 Alen høje, syd for "Stedegaard ", men dette 
Gaardsnavn kjendes nu ikke. 

Hasle Sogn. 

1. En Bautasten vides at have staaet paa Marken 
nord for Byen. Nu er den borte. 

Rutsker Sogn. 

1. Vest for 43de S. G. og tæt.vest for Vejen 
fra Hasle nordefter stod en 2 Alen høj Sten 
(Lund). Den var der endnu i min Tid, men nu er 
den borte. 

2. C. 900 Alen vestnordvest for Bakkegaard 
har der ifølge S. B. 39 staaet en Samling af Bauta-
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stene, hvoraf ikkun een er tilbage. Imellem dette Sted 
og Gaarden har der været en endnu større Samling; 
Lund angiver, at der har været c. 40, men de vare 
allerede paa hans Tid borttagne. 

3. Tæt øst for Bakkegaard men paa Bager
gaards Grund stode i Lunds Tid 12 Stene fra 11 /2 til 
4 Alen høje. Nu ere de borttagne, men de laa 
endnu for faa Aar siden tæt derved. 

4. Lidt nordostligere paa Kirkeboets Grund 
stod endnu i 1811 en stor Samling Bautastene, der 
nu erc borttagne. I det Hele skal der paa denne 
Strækning Nr. 2, 3 og 4 have været over 100 Bauta
stene, hvoraf nu kun een staar tilbage (S. B. 41 ). 

5. C. 600 Alen nord for Bagergaard staar 
der tæt øst for Vejen en stor hældende Bautasten, 
som langs den skraa Flade er 5 Alen lang. Den 
staar paa en 12 Alen bred kredsrund Brolægning, 
hvortil der slutter sig to mindre Brolægninger (jfr. 
S. B. 45). · 

6. Øst for Krakkegaard paa T u 1 e borg Grund 
har der indtil for en Snes Aar siden staaet en 4 Alen 
høj Sten, "Højesten". Nu er den væltet af Skatte
gravere og senere hentlyttet til et Stengjærde, hvor 
den endnu ligger. 

7. C. 1000 Alen øst for Kjæregaard stod 
der indtil for en Snes Aar siden en meget smuk 
3 Alen høj Sten paa en Jordhøj, hvis Overflade var 
brolagt. Øst og syd for den stode 8 fra 2 til 3 Alen 
høje Stene tildels paa smaa kredsrunde Brolægninger. 
Lund angiver, at der tidligere havde været mange 
flere, som allerede paa hans Tid vare borttagne. Nu 
ere de alle borte. 

8. Paa Gravpladsen .Kumlhøj", 1 /s Mil nord
ost for Hasle, har der efter Ejerens Udsagn til mig 
tidligere staaet en Bautasten imellem de derværende 
Røser (jfr. S. B. 124). 

Olsker Sogn. 

1. Ved en Stenhøj paa "Ha 1 den e " nordvest 
for Brogaard staar en 11/2 Alen høj Sten, og to ligge 
omfaldne (S. B. 7). 

2. Ved en Røse sammesteds nordvest for 
Munkegaard ved Grænsen imod Slotslyngen staar en 
lille, formentlig afknækket Sten (S. B. 11 ). 

3. Paa en Røse sammesteds lidt sydvest for 
Nr. 2 ligger en omfalden Sten (.S. B. 12). 

4. Paa en Røse sammesteds nordost for 
Munkegaard staar en lille hældende Sten (S. B. 18). 

5. Ved en Røse sammesteds lidt sydvest for 
Nr. 4 staar en næsten 4 Alen høj hældende Sten 
(S. B. 19). 

6. Paa en udgravet Røse sammesteds nord 
for Munkegaard ligger en 3 Alen lang omfalden Sten 
(S. B. 20). 

7. Paa en Røse sammesteds vest for Munke
gaard staar en 3 Alen høj Sten, og en mindre ligger 
omfalden (S. B. 24). 

8. Paa en lille Jordforhøjning tæt nord for 
Munkegaard har der staaet en 3 Alen høj Sten 
(Lund). Den stod der endnu i 1869, stærkt hældende, 
men synes nu at være borte. 

9. C. 1000 Alen syd for Blaaholt har Ejeren 
paavist mig, hvor der havde staaet en Sten i en 
3 Alen bred Stenring. Stenen, som er 4 Alen lang, 
ligger nu i et Gjærde. 

10. Nordvest for Habbedam ved nogle Røser 
ligger en lang Sten, der synes at være en omfalden 
Bautasten (S. B. 27). 

11. Paa en Høj vest for Hab b edam ligger 
en omfalden Sten (S. B. 29). 

12. Syd for M.agaard staar en svær, 4 Alen 
høj Sten oprejst paa flere mindre Stene. Adskillige 
lange Stene staa eller ligge deromkring (S. B. 49). 

13. Paa Klipperne ved S kj e li eg a ard angiver 
Lund en svær staaende Sten af 23/4 Alens Højde. 

14. Paa Stjernehøj syd for Lynggaard ligger 
en svær, 5 Alen lang Sten, og ved Højens Fod ligger 
en noget mindre (S. B. 64). 

15. Paa en naturlig Høj sydost for Li li e Myre -
gaard ligger et Par omfaldne Stene (S. B. 68). 

16. Paa en lignende Høj øst for samme 
Gaard ligge flere omfaldne Stene (S. B. 69). 

17. Syd for Fruerhøj i Lynggaardens Skov 
ligge 7 omfaldne Stene (S. B. 71). Jeg har tidligere 
set 8, og der skal forhen have været 12. De synes 
at have staaet i to parallele Rækker. 

18. Vest for Store Myregaard har der ligget 
et Par store omfaldne Stene (S. B. 7 4). 

1 9. Paa Brandpletspladsen tæt syd for Pi 1 e -
gaard stod der i Lunds Tid tre Stene, 21/2 til 3 Alen 
høje, og 150 Alen længere imod Sydvest stode to 
Stene, 3 Alen høje. Nu ere de alle borte. 

20. Paa Engen c. 1000 Alen nord for 01 s 
Kirke har der staaet tre store Stene, som nu ere 
borttagne (S. B 89). 

21. Paa Adelshøj sydvest for B ækkegaard 
har der staaet en 41/2 Alen høj Sten (Lund og S. B. 97). 

22. Paa en Stenhøj ved Stranden ved Grænsen 
af Allinge Sogn ligger en 3 Alen lang Sten (S. B. 99). 

23. Ved en Røse ved Stranden vest for Tejgn 
Fiskerleje staar en lille Sten (S. B. 103). 

24. Ved en anden Røse sammesteds staar 
ligeledes en lille Sten (S. B. 104). 

25. Paa en Røse tæt derved stod i Lunds 
Tid en 3 Alen høj Sten, som nu er borte (S. B. 107). 

26. Paa en Klippe ved Stranden øst for Tejgn 
staar en svær, men ikke høj Sten (S. B. 115). 

Allinge Sogn. 

1. Ved Stranden øst for Allinge staar en 
2 Alen høj Sten i en Firkant af oprejste mindre Sten 
(S. B. 123). 

2. Paa Samuels Høj nordvest for Allinge har 
der ligget so lange Stene (S. B. 130). 

3. Paa en beskadiget Gravhøj vest for Allinge 
laa i Lunds Tid en omfalden Sten. Nu ere baade 
Højen og Stenen borte. 

4. Paa Kirkegaard s bjerget tæt nord for 
Hammersholm har Lund kjendt 4 staaende Stene, 
den ene 4 Alen høj. Nu ere de borte. 

5. Ved Strandskrænten vest for Hammers
h o 1 m staar en 2 Alen høj Sten; en lignende , som 
har staaet der, er nu borte (Lund og S. B. 150). 
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G. Paa Slolslyngcns Klipper sydost for 
Hammerslms staar en 23/4 Alen høj Sten (Lund og 
S. B. 154). 

Rø Sogn. 

1. Paa den yderste Spids af Strandklippen 
"Stammers!tald" staa 3 ·stene, c. 3 Alen høje, 
tæt ved hverandre i en oval Stenring (Lund). De 
staa der endnu. 

2. Ved en Røse ved Kysten vest for Stammers
h al d staa tre smaa oprejste Stene i en Trekant 
(S. B. 2). 

3. Paa en sløjfet stor Gravhøj nordost for 
Kjøllergaard stod en 21;2 Alen høj Sten (S. B. 5). 

4. Imellem Rester af sløjfede Røser nordost for 
samme G a ard ligge nogle lange Stene, der synes 
at være omfaldne Bautastene (S. B. 6). -

5. Paa en sløjfet Røse tæt øst for Mø 11 e -
bækkens U cl I ø b stod en lille oprejst Sten (S. B. 16). 

G. Paa en Røse vest for Helligdomsgaarden 
staar en lille oprejst Sten (S. B. 20 c). 

18._ Ved en Røse paa Lyngen sydvest for 
Degnegaarden ligger en omfalden Bautasten (S. B. 73). 

19. Paa en Røse paa Lyngen syd for Halde
gaard ligger en 31/2 Alen lang meget svær Sten, der 
anses som en omfalden Bautasten (S. B. 78). 

20. Ved det sydvestlige Hjørne af det gamle 
Voldsted "Borgen" i Rø PI antage har der staaet 
3 Stene, hvoraf dog 2 for ikke længe siden ere bort
tagne. Ved "Borgens" nordvestlige Hjørne staar der 
endnu 2 Stene (S. B. 82). 

Østerlars og Gudhjem Sogne. 

1. Paa Bøgebjerg, c. 800 Alen nordøst for 
28de S. G., staa to høje Bautastene (fredlyste; S. B. 12). 

2. Paa Brinken af de lodrette Strandklipper 
vest for Gudhjem, i Skjellet imellem Gudhjem og 

, Østerlars Sqgne staar der en mægtig Bautasten, "Heste
stenen", og en anden ligger omfalden tæt derved 
(S. B. 94). 

3. Paa Strandmarken sydost for Ko b b e a ae ns 
Udløb staar en 2 Alen høj enlig Bautasten (S.B.109). 

7. Ved Stenhøjen "Stenagrehøj" nord for Mø 11 e -
gaard stod en 4 Alen høj Sten, og en lignende laa ' 
omfalden tæt derved. Nu ere de borte (S. B. 24). 

4. (Paa den store Gravplads ved Bække g a ard 
skal der . paa adskillige af Mellemjernalderens Grav
kuller have staaet smaa oprejste Stene afl.i2 til 3/4 Alens 
Højde). 

8. Paa en i sin Tid udgravet Høj nordost for 
B a ad stad g a ard stod ved Aarhundred ets Begyndelse 
en Sten, som Lund har angivet med en Længde af 
43 14 Alen. Nu er den borte. 

9. En meget lang Sten, der synes at være en 
Bautasten, har jeg set liggende paa et Grænseskjel 
vest for B aads tad gaard. 

10. I Krykkeskoven vest for Baadstadgaard 
angiver Lund 8 staaende Stene fra 21/4 til 41/s Alen 
høje. I Sognebeskrivelsen (S. B. 30) anføres kun en 
omfalden Sten ved Resterne af en Stenhøj eller stor 
Røse, men forøvrigt ere alle Mindesmærkerne bort
tagne ved Skovens Rydning. Stedet grænser nær op 
til Lynggaardens Skov i Olsker Sogn. 

11. Paa en lav Forhøjning nordvest for Lyng
gaard i Rø har der staaet en temmelig høj Bauta
sten, som nu er borte (S. B. 36). 

12. Sydost for samme Gaard skal der have ligget 
en 7 Alen lang og over 2 Alen bred omfalden Bauta
sten, som nu er borte (S. B. 37). Det er rimeligvis 
den, som Lund angiver nord for Lynggaard med en 
Højde af 61/4 Alen. 

13. Syd for Nørregaardene har der staaet 
en høj Bautasten (S. B. -39). Er rimeligvis den 
31 I4 Alen høje Sten, som af Lund anføres imellem 
Nørregaard og Dyndalen. 

14. Paa en Klippemark nord for Sten by staar 
der endnu en 21/2 Alen høj, stærkt hældende Bauta
sten, og 3-4 andre ligge omfaldne (S. B. 42). 

15. Paa en Stenhøj nordvest for Lindholm 
laa for en halv Snes Aar siden en 3 Alen lang 
Bautasten. Nu er den borte (S. B. 55). 

16. C. 100 Alen sydvest for Krakkegaard 
ligger en 3 Alen lang omfalden Bautasten (S. B. 61). 

17. Nordvest for Fløjlegaard stode indtil for 
en halv Snes Aar siden 3 store Stene, næsten 4 Alen 
h0je. Nu ere de borte (S. B. 69). 

Østermarie Sogn. 

1. Paa en Røse nord for 1 ste S. G. staar der 
en 31/4 Alen høj Sten, "Højesten", og en omfalden 
næsten 5 Alen lang Sten ligger ved dens Side. Lidt 
derfra ere to lignende Stene fundne (S. B. 2). 

2. Nordvest for 7 9 cl e S. G. stod en 4 Alen 
høj stærkt hældende Sten, som nu er borte (S. B. 18). 

3. Nord for 8 de S. G. har der staaet en Bauta
sten, "Krogestenen", som nu er bortført (S. B. 28). 

4. Paa en Gravhøj ved den 9 de S. G. laa to 
omfaldne Bautastene, som nu ogsaa ere borte (S. B. 34). 

5. Paa en Gravhøj syd for 16 de S. G. ligger 
endnu en omfalden Bautasten (S. B. 46). 

6. Paa en lille Bakke sydost for 12 te S. G. 
, har der ligget en 4 Alen lang Bautasten, som nu er 

borte (S. B. 50). 
7. "I to af Hjørnerne" af en næsten sløjfet 

Høj, "Snedker højen" , sydost for Kirken stode 
forhen to oprejste Stene, 2 Alen høje over Jorden og 
meget tykke (S. B. 81 ). 

8. Paa en Eng, kaldet " Bos 1 e tt en " , sydost 
for Kirken, stode for c. 30 Aar siden omtrent 20 
store Bautastene, den største omtrent 4 Alen høj. 
Nu ere de alle borte (S. B. 83). 

9. Vest for 1 Ode V. G. ligge to lange Stene, 
der formenes at have staaet oprejste (S. B. 87). 

10. Syd for Gadeby staa 2 Bautastene, den 
største c. 3 Alen høj, og 3 -4 ligge omfaldne (S.B.101). 

11. Paa en sløjfet Røse sydost for Søndre 
Gildes bo formenes der at have staaet en lille Bauta
sten (S. B. 115). 

12. I den af Kong Frederik VII kjøbte og 
nu Stiftelsen paa Jægerspris tilhørende lille Lund vest 
for 3Gte S. G. findes der c. 50 Bautastene, deriblandt 
flere af c. 4 Alens Højde. Der skal i tidligere Tider 

, have været mange flere (S. B. 11 D). 

1 

i 

1 

J 
f 
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13. Ved "Jætte bro" sydvest for 26de S. G. 
har der paa en Gravhøj for c. 40 Aar siden staaet 
2 Stene, og 1 laa omfalden sammesteds. Syd og øst 
for Højen stod en Mængde spredte Stene, de største 
omtrent 4 Alen høje, og adskillige laa omfaldne. De 
kaldtes .Jættestenene". Nu ere de alle borte (S.B.133). 

14. Ved Stranden tæt øst for Gyldensaaens 
Ud I ø b staar der paa en lille Forhøjning eller Røse 
en meget høj Sten, og en afknækket do. støtter sig 
op dertil. Umiddelbart øst for Bautastenene staar der 
en aflang Ring af oprejste mindre Sten. Det hele Mindes
mærke kaldes .Hellig Kvinde" (fredlyst; S.B.143). 

15. I en af de ringformede Stenlægninger i 
Lyr s Skov staar der en Stump af en afknækket 
Bautasten (S. B. litra f). 

Ibsker Sogn. 

1. I Krattet nedenfor "Gamleborg" ved 7de 
V. G. skal der have staaet flere Bautastene, som nu 
ere borttagne (S. B. 2). 

2. Lidt øst for Gamleborg, c. 100 Alen 
nordost for 7de V. G. stode endnu for 30 Aar siden 
3 Stene, c. 4 Alen høje. Nu ere de borte (S. B. 3). 

3. Paa en sløjfet Røses Plads nord for Sten -
brud et ved Nexø ligger en meget stor Sten, som 
siges at have staaet oprejst paa Røsen (S. B. 27). 

4. Paa Strandmarken syd for Kurebækkens 
Udløb har der været en Samling af Bautastene, af 
hvilke nogle stode paa de derværende Røser. De 
fleste ere nu borte (S. B. 29). 

5. Sydvest for Ryttergaard har der ogsaa 
været en større Samling af Bautastene, der kaldtes 
"Thingstenene ". Nu er der kun een tilbage (fredlyst; 
S. B. 33). 

6. Ved Stranden nordost for Fløjlegaard har 
der været en Samling af store Bautastene, som nu 
alle ere borte (S. B. 44). 

7. Paa en stor Røse ovenpaa en høj Klippe
bakke ved Stranden syd for Lisebækkens Udløb 
ligger en stor omfalden Bautasten (S. B. 46). 

8. Paa "Skaaningehøj" vest for Tyske g a ard 
ligger en lang omfalden Bautasten (S. B. 52). 

9. Paa en Røse paa Brandpletspladsen ved 
K 1 i p peg a ard skal der have staaet 4 Bautastene, og 
paa en anden Røse eller Kulle sammesteds laa der 
en omfalden Sten, som senere er blev en gjenrejst 
(S. B. 53). 

10. Paa Røse b paa Gravpladsen paa Mandhøj 
fandtes en omfalden 2 Alen lang Bautasten. 

11. Ved Skovsholms Aa midt imellem Skovs
holm og Ibs nordre Skole har der været en Samling 
af smukke Bautastene, som nu ere borttagne (S. B. 63 b ). 

12. Paa en Høj tæt nord for Engen "Sy It en" 
har der staaet en Bautasten, kaldet .Krogestenen". 
Højen er sløjfet og Stenen borte (S. B. 73). 

13. I .Mørke Lund" nord for Kjøllergaard 
ligge endnu nogle omfaldne Bautasten (S. B. 80). 

14. Paa en Bakke nordvest for Frænnegaard 
staar en enlig Bautasten (S. B. 82). 

15. Paa Strandmarken ved Grisby sydost for 
Frænnegaard staa endnu 5 Bautastene (fredlyste). Der 
har forhen været flere (S. B. 84). 

16. Paa Frænne Mark tæt syd for Svaneke 
staa endnu 3 høje Stene (fredlyste) og en afknækket 
Stump. Af Stenene er en (Fig. 57) omtrent 41/2 Alen 
høj (jfr. s. B. 89). 

17. Paa Strandmarken "Listed Frihed" øst 
for Vas Aaens Udløb staa endnu to smukke Stene 
henholdsvis 31/4 og 31/2 Alen høje (fredlyste; S. B. 
112, 113). 

Svaneke Sogn 

1. Paa en af Røserne paa Strandmarken 
nordvest for Byen fandtes en halvt omfalden Bauta
sten, som nu er bleven gjenrejst (S. B. 7, 8). 

Bodilsker Sogn. 

1. Henimod det vestlige Hjørne af Kommunens 
Udmark paa Højlyngen staar en 31/4 Alen høj, 
næsten 13 I 4 Alen bred Sten, kaldet "Gamle Haagen" 
eller "Helled Haagen", paa en kredsrund Brolægning 
8 Alen i Tværmaal (fredlyst). Om et i Nord. Tidsskr. 
for Oldk. III S. 313 omtalt Fund af Perler se neden
for i Tillæg VII C 4 (S. B. 1). 

2. Paa og ved to store Røser nord for J u 1 s -
g a ard e har der staaet en betydelig Samling Bauta
stene, som nu alle ere bortførte; 11 af dem ere dog 
endnu bevarede ved Gaarden og have en Længde af 
11/2 til 31/s Alen (S. B. 33). 

3. Ved den øsllige Ende af Langede By har 
der været en stor Samling af Bautastene; gamle Folk 
kunne endnu huske over 20. Nu er der kun to store 
og smukke Stene tilbage tæt ved 23de S. G. Den 
ene er 41 /4, Alen høj (S. B. 79-82). 

4. Langs Ryggen af Slamrebjerg har der 
været en Mængde store Bautastene. For Tiden staar 
der kun 3, og 4 ligge omfaldne (S. B. 85-99). 

5. I en lille Kratskov, kaldet .Gryet", tilhørende 
16de S. G" findes endnu c. 60 Bautastene, af hvilke 
dog de halve ere omfaldne. Den største af Stenene, 
c. 4 Alen høj , stod paa en Stenhøj eller Røse, men 
er borttagen. · Nu ere samtlige øvrige Stene i Aaret 
1875 blevne kjøbte af Direktionen for de antikvariske 
Mindesmærkers Bevaring (S. B. 100). 

6. Paa en Skrænt ved Øleaaen nordnordost 
for Vandtappergaard staar en lille Bautasten, og en 
do. ligger omfalden tæt derved (S. B. 104). 

7. Paa "Hjortebakken" ved Skovgaard findes en 
Gruppe af 17 Bautastene (fredlyste). 

Povlsker Sogn. 

1. Paa Midten af en kredsrund lav Forhøjning, 
20 Alen i Tværmaal, sydost for Tjørne by laa en 
lang Sten i skraa Stilling, rimeligvis en Bautasten. 
Nu er den nedgravet paa Stedet (S. B. 30). 

2. I den sydvestlige Del af Sognets Højlyng 
findes to store og smukke Bautastene, hver især 
staaende paa en stor kredsrund Brolægning. Den 
ene af dem kaldes .Krogestenen". I Nærheden deraf 
findes der en lignende Brolægning, 35 Alen i Tvær
maal, hvor der ligeledes vides at have staaet en stor 
Sten. Samtlige 3 Mindesmærker ere nu fredlyste 
(S. B. Højlyngen ~ -3). 
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Pedersker Sogn. 

1. Paa "Kirkemarken" sydvest for Kirken 
staa endnu 3 smukke Bautastene (S. B. 33-35). Den 
ene synes at være fredlyst. 

Aaker Sogn. 

1. Tæt nordost for Store Bakkegaard har 
der staaet en Samling af Bautastene, omtrent i en 
oval Ring. Nu er kun 1 tilbage (S. B. 6). 

2. V cd Grøde by har der endnu i Mands Minde 
staaet en Mængde Bautastene, formentlig henimod 70. 
Nu er der kun 2 tilbage sydost for den 11 te V. G. 
og 1 (fredlyst) nord for 25de S. G. paa den nordlige 
Skrænt af Grødeby Aa (S. B. 34). 

3. I en Løkke tæt nord for Egeby findes ad
skillige lange omfaldne Stene (S. B. 106). 

4. Tæt nord for Egeby, vest for Nr. 3 findes 
en 3 Alen høj Bautasten endnu staaende i et Gjæ_rde 
(S. B. 107). 

5. Tl!Ot øst for Gade g a ard har der staael ad
skillige store og smukke Stene, deriblandt en , der 
skal have været over 5 Alen høj. For Tiden findes 
kun en eneste omfalden Sten, liggende ved Siden af 
en Røse (S. B. 110). 

6. Syd for Kastelsgaard har der staaet en 
Del meget høje Stene. For Tiden findes der kun to 
omfaldne Stene, som formentlig ville blive gjenoprejste 
(S. B. 124). 

7. Paa en Bakke, kaldet "Skag !fa! det", nord
vest for Aakirkeby, har der været en stor Samling af 
Bautastene. I -1869 var der c. 30, hvoraf 3 staaende, 
i 1879 var der ingen staaende og kun c. 10 om
faldne (jfr. S. B. 153). 

8. C. 500 Alen vest for Aakirkeby paa begge 
Sider at Landevejen findes endnu 9 smaa Bautastene, 
rimeligvis Rester af en større Samling (S. B. 155). 

Om Runestenene paa Bornholm se nedenfor 
i Tillæg XIII. 

B. Fund ved Bautastene. 

1. Da Stenen ved Stubbegaard i Knudsker 
Sogn for en halv Snes Aar siden blev bortført, under
søgte Ejeren Stedet, hvor den havde slaact, og fandt 
der en sædvanlig Brandplet med mange brændte Ben 
men uden Oldsager (S. B. 44). Der er mange Brand
plclter af ældste Afdeling der i Nærheden. 

2. I Røse c i Roels Dal i Nylars Sogn (se 
foran Tillæg III B 4), hvor der der havde staaet en 
Bautasten, fandtes en benfyldt Urne samt en Plet 
med brændte Ben uden Gravgjemme og imellem 
disse Ben 

en smuk Dobbeltknap af Broncc. 

bred Stenring, har jeg i 1868 indenfor Stenringen 
fundet den fladthvælvede Jordforhøjning opfyldt med 
mangehaande Begravelser. Et Par Alen vest for 
Stenens Plads blev der i en Dybde af c. 10 T. under 
Overfladen fundet en Kreds af endestaaende Stene, 
der indesluttede en rund Fordybning, 13/4 Alen i 
Tværmaal og c. 8 T. dyb under Randstenenes Over
kant. Bunden var brolagt , og paa Brolægningen laa 
der hvide brændte Benstykker, over hvilke Rummet 
var fyldt med Smaastene. Paa Landmaaler Lunds 
Tegning af Stenen findes der paa et Sted, der kan 
passe til Be1iggenheden for den runde Stensætning, 
aftegnet en lille Stenring af lagte Stene, 2 Alen i 
Tværmaal. Ved min Undersøgelse af Stedet blev denne 

3. Paa Stens høj i V es termarie Sogn fandtes 
paa Toppen af Bakken imellem Bautastenene en Røse, 
som jeg udgravede i 1870 uden noget Resultat. Der
imod fandt jeg hele Toppen tæt belagt med Brand
pletter, der indeholdt Beltehager og Jernfibulaer fra 
den ældste Brandpletstid. Ved en af Lærer Jørgensen 
i 1883 foretagen Undersøgelse fandtes en Brandplet, 
som indeholdt en indvernlig forgyldt og to grønne smaa 
Glasperler samt en lille firkantet Lerskaal, liggende 
under en Bautasten saaledes, at denne just ikke stod . 
midt paa Brandpletten, men dog med sin ene Kanf ' 
naaede hen til Brandplettens Midte. De yngre Brand
pletter, der ere forekomne i Stenshøj, ere kun fundne 
længere nede paa Bakkens Sider eller ved dens Fod 
(se nedenfor Tillæg VI B 4). 

! lille Ring ikke bemærket paa Jordens Overflade og 
var vel forud bortkommen. Tæt nord for Stenens 
Plads stod der en Gravkasse (19 X 17 X 7 T.) med 
Sidesten, Endesten og Bundslen, hvori der paa Bunden 
fandtes hvide brændte Benstykker, medens Kassen 
forøvrigt var fyldt med Smaasten. Endvidere optoges 

4. Markehøj i samme Sogn, hvor der har 
staaet 4 Bautastene, er over hele Toppen tæt belagt 
med Brandpletter, næsten alle tilhørende den ældste 
Afdeling (se nedenfor Tillæg VI A). 

5. Paa den vestlige Skraaning af Due bjerg i 
Klemensker Sogn, sydost for 14de V. G., hvor der 
har slaaet en svær Bautasten i Midten af en 15 Alen 

paa forskjellige Steder mindst 4 grove Urner, fyldte 
dels med hvide Ben, dels med en Blanding af Ben 
og sort Muld. Derhos fandtes et Par Brandpletter. 
I en af Urnerne med Ben og sort Muld fandtes 

en lille Jernnaal. 
6. Øst for Hoglebjerg i samme Sogn stod 

der en Bautasten paa en Røse. Ved Røsens Sløjfning 
omtrent 1860 fandtes ifølge Meddelelse af en paa
lidelig derved tilstedeværende Mand adskillige Grav
urner med brændte Ben og i en af dem 

en B r o n c e n a a 1 og en B r o n c er i n g. 

7. Øst for M arev ad i samme Sogn stod en 
stor Bautasten paa en Røse. Da Stenen for c. 40 Aar 

.'Y'. 
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siden borttages og Røsen tildels sløjfedes, fandtes der 
mange Urner og i en af dem 

en lille Broncering og en lille gul Stenperle. 
8. Paa Toppen af Æggebjerg, 1/ 6 Mil øst

nordost for Klemens Kirke, har der staaet en næsten 
3 Alen høj Sten, som nu er borttagen. Efter Land
maaler Lunds Tegning stod den paa Bakkens højeste 
Punkt, henimod den nordøstre Ende af denne. I 
Æggebjerg er der fundet mange Begravelser, navnlig 
to betydelige Grupper af Brandpletter og et Par 
ubrændte Grave. Men netop paa det Sted, hvor 
Stenen ifølge Lunds Tegning maa have staaet, have 
Lærer Jørgensen og jeg i 1881-82 fundet fire ben
fyldte Lerkar, indeholdende 

Nr. 1 en Broncenaal med Krumning, 
Nr. 2 et lille fladt Broncestykke, 
Nr. 3 et lille Stykke Broncetraad, 
Nr. 4 en lille Syl af Bronce (jfr. Till. VI B 6). 
9. Paa den Bakketop syd for Bjergegaard i 

samme Sogn, hvor der endnu staar et Par Bautastene, 
er der fundet Brandpletter med grove Potteskaar 
(S. B. 125). 

10. Den store Bautasten nord for Bagergaard 
i Rutsker Sogn staar paa Midten af en 12 Alen bred 
kredsrund Brolægning, til hvilken der slutter sig to i 
mindre. I den store Brolægning, 11/2 Alen nordvest 
for Stenens Rodende er der af store Stene dannet· en 
kredsrund Fordybning c. 1 Alen i Tværmaal og c. 15 T. 
dyb. Da jeg i 1870 undersøgte Stedet, var Hullet 
kun fyldt med sædvanlig Jord. I den store Brolæg
ning fandtes intet andet Spor af Begravelser, men i 
en af de tilføjede srnaa Brolægninger var der nedsat 
fire benfyldte Lerkar, hvori der fandtes i 

Nr. 1 en lille sammenrullet Broncestrimmel 
og i 

Nr. 2 et Stykke sammenbøjet Broncetraad. 
11. Hvor .Højestenen" har staaet paa Tule

borg Grund i samme Sogn, har jeg gravet i 1870. 
Under Brolægning fandtes to Alen fra Stenens Sted 
en tydelig Brandplet af gammelt Udseende. Forøvrigt 
vare Forholdene forstyrrede af Skattegravere. 

12. Øst for Kjæregaard i samme Sogn under
søgte jeg i 18 7 0 Overfladen af den Høj, hvor der 
havde staaet en stor Bautasten. Ved Stenens Fod 
var der tidligere fundet to benfyldte Urner. Jeg fandt 
i Højens Side under Brolægning to skaalformede 
hankeløse Lerkar med brændte Ben samt en stor 
ligeledes benfyldt to hanket Skaal (7 X 12 T.; Fig. 53), 
i hvilken der ovenpaa Benene var nedsat en mindre, 
enhanket Skaal (23/s X 61/4 T.; Fig. 52), der ogsaa 
var fyldt med brændte Ben. Øst for Højen fandtes 
Spor af tre smaa Brolægninger, hvor der havde staaet 
Bautastene; i den første af dem, hvor en Del af den 
kredsformede Rand endnu var bevaret, fandtes en 
benfyldt Urne tæt øst for den borttagne Stens Plads; 
sydvest for Stenens Plads fandtes Resterne af et 
kredsrundt stensat Hul; lidt nordligere laa en Brand
plet. Den anden Brolægning var stærkt forstyrret og 

indeholdt Intet. I den tredie Brolægning fandtes et 
benfyldt Lerkar. 

13. Imellem Røserne paa Kumlhøj i samme 
Sogn har der staaet en Bautasten. I en af disse 
Røser fandt jeg i 18 71 en Brandplet og i en anden 
et Muldlag med brændte Ben. Sydvest for Røserne 
var der en udstrakt Brolægning, hvorunder der var 
fundet en Mængde benfyldte Lerkar. Selv fandt jeg 
der el Par Brandpletter med Ben og grove Potteskaar. 

14. Om Adelshøj i Olsker Sogn, hvor der 
stod en Bautasten, se foran Tillæg II B Nr. 7. Højen 
blev udgravet i Landmaaler Lunds Nærværelse og 
indeholdt to lange Gravkister med Rester af ubrændte 
Skeletter. 

15. Ved Bautastenen paa Klipperne nordvest for 
Munkegaard i samme Sogn fandt jeg i 1870 tæt 
nordost for Stenen en lille Gravkasse (20 X 16 X 11 T.), 
hvor der paa Bunden laa brændte Ben. Tæt op til 
Stenen stod ogsaa et benfyldt grovt Lerkar. 

16. I en Stenhøj ved Lindholm i Rø Sogn, 
paa hvis Top der har henligget en temmelig stor 
Bautasten, er der fundet to lange Gravkister med 
svære Dækstene (S. B. 55). · 

17. I Højen ved 9de S. G. i Østermarie Sogn, 
hvor der har ligget to omfaldne Bautastene, skal der 
være fundet et Stykke af en "Broncekaarde" 
(S. B. 34). 

18. I den Røse nord for Stenbrudet ved 
· Nexø, hvor en paa Stedet henliggende stor Sten skal 

have staaet oprejst, er der fundet Gravkasser med 
brændte Ben og derimellem 

en Niptang af Bronce (S. B. 27). 
HJ. .Krogestenen" (:i: .Kragestenen", jfr. 

"Ravnestenen" ved Mare vad og "Ørnestenen" ved 
Rønne) stod paa "Krogestenshøjen" tæt nord for Sylten 
i lbsker Sogn. I denne Høj er fundet Mus. Nr. MCCIII, 
nemlig 

Stykker af et Broncesværd (S. B. 73). 
20. I en Røse paa Svaneke Strandmark, 

hvor der laa en omfalden Bautasten, har Lærer 
Jørgensen fundet et benfyldt Lerkar (S. B. 78). 

21. Ved den store Bautasten i Langede By i 
samme Sogn er der ved Oppløjning af Brolægningen 
fundet mange benfyldte Lerkar. I et af dem fandt 
jeg imellem Benene 

et lille krumbøjet Stykke Bro n c et r a ad. 
22. Ved at borttage en Bautasten paa Slamre

b jer g i samme Sogn har Ejeren fundet "Hovedet af 
en Nitnagle" af Bronce :i: maaske 

et Stykke af en Dobbeltknap (S. B. 97). 
23. I den runde Forhøjning ved Tjørne by i 

Povlsker Sogn, hvor en omfalden Bautasten har ligget, 
findes Brandpletsmuld, brændte Ben og Potteskaar 
(S. B. 30). 

Endnu bemærkes, at den foran i Tillæg IV B 1 7 
omhandlede ringformede Stenlægning paa Svaneke 
Mark, hvor der fandtes en Mængde Gravkasser, ben

. fyldte Lerkar og Brandpletter, rimeligvis har omgivet 
! en for lang Tid siden bortført Bautasten. 
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C. Bautastene under særegne Forhold. 

a. Bautastene paa toppede Gravhøje. 

1. Paa Baunehøj i Nyker staar der endnu en 
næsten 4 Alen høj Sten. 

2. Paa Ku!høj ved Skovgaard i Klemensker 1 

fandtes paa Lunds Tid 5 staaende og 3 omfaldne Stene. 
3. Paa en Høj øst for Kjæregaard i Rutsker 

stod en 3 Alen høj Sten. 
4. Paa en Høj vest for Habbedam i Olsker 

ligger en omfalden Sten. 
5. Paa Stjernehøj syd for Lynggaard i samme 

Sogn ligger en svær 5 Alen lang Sten, og ved _Højens 
Fod ligger en mindre do. 

6. Paa Adelshøj sydvest for Bækkegaard i samme 
Sogn har der staaet en 41/2 Alen høj Sten. 

7. Paa en Stenhøj ved Stranden i samme Sogn 
tæt ved Allinge Skjel ligger en omfalden Sten. 

8. Paa en Gravhøj vest for Allinge laa i Lunds 
Tid en omfalden Sten. 

9. Paa Samuels Høj nordvest for Allinge har 
der ligget to lange Sten. 

10. Paa en Gravhøj nordost for Kjøllergaard 
i Rø stod en 21/2 Alen høj Sten. · 1 

I 

11. Paa en Stenhøj nordvest for Lindholm 
samme Sogn laa en omfalden lang Sten. 

12. Paa en Høj nordost for Baadstadgaard 
samme Sogn stod en over 4 Alen høj Sten. 

13. Paa en Høj ved 9de S. G. i Østermarie 
laa to omfaldne Stene. 

14. Paa en Høj syd for 16de S. G. i samme 
Sogn ligger endnu en omfalden Sten. 

15. Snedkerhøjen sydost for Østermarie Kirke 
har i "to af dens Hjørner" været prydet med 2 Alen 
høje oprejste Stene. 

16. Paa en Høj ved Jættebro i samme Sogn 
har der staaet to Stene og ligget en omfalden. 

1 7. Paa Skaaningehøj i lbsker ligger endnu en 
lang omfalden Sten. 

18. Paa Krogestenshøjen i samme Sogn har 
der staaet en høj Sten, "Krogestenen". 

19. Paa en Stenhøj (eller Røse) i Gryet i 
Bodilsker har der staaet en smuk, 4 Alen høj Sten. 

Paa en lav Kulle nordost for Amager (S. B. 
Nylars 31) staa sex smaa oprejste Stene i en Ræk~e, 
men om de kunne anses som Bautastene, og om 
Kullen kan anses som en Gravhøj, er vel tvivlsomt. 

b. Bautastene ved toppede Høje. 
1. Ved Rosmandegaard i Knudsker har der 

staaet Bautastene ved de derværende Stenhøje og Røser. 
2. I Roels Dal i Nylars har der staaet Bauta

stene tæt ved to Stenhøje. 
3. Vest for Lillegaard i Nyker har der været 

mange . smaa oprejste Stene imellem de derværende 
Stenhøje og Røser. 

4. Ved en Stenhøj paa Raidene i Olsker staar 
en 11/2 Alen høj Sten, og to ligge omfaldne. 

5. Ved Fruerhøj i Lynggaardens Skov i samme 
Sogn ligge syv omfaldne lange Sten, og der har tid
ligere ligget flere. 

6. Ved en Stenhøj i Krykkeskoven i Rø ligger 
en omfalden Sten. 

7. V ed Stenagrehøj nord for Møllegaard i samme 
.Sogn har der staaet en 4 Alen høj Sten, og en 
anden har ligget omfalden sammesteds. 

8. Ved Grødeby i Aaker har der ligget adskil
lige store Jordhøje imellem en betydelig Samling af 
Bautastene. 

c. Bautastene paa Røser. 

1. Paa en Røse i Rønne Skovplantning (,Ørne
stenen"). Staar endnu. 

2. Paa og imellem Røserne ved Erlandsgaard i 
Knudsker. Bortkommen. 

3-10. Paa otte Røser i Roels Dal i Nylars. 
Bortkomne. 

11. Paa en Røse vest for Roels Dal. Endnu 
staaende. 

12. Paa en do. syd for Thingfogedgaard i samme 
Sogn. Bortkommen. 

Li. Paa en do. ved Store Gadegaard i samme 
Sogn. Bortkommen. 

14. Paa en do. paa Højlyngen Mtr. Nr. 230 i 
Vestermarie Sogn. Endnu staaende. 

15. Paa en do. ved 1ste V. G. i samme Sogn. 
Gjenrejst. 

. 16. Paa en do. syd for 3die V. G. i samme 
Sogn. Gjenrejst. 

17. Paa en do. sydvest for 25de S. G. i samme 
Sogn. Bortkommen. 

18. Paa en do. øst for Hoglebjerg i Klemensker. 
Bortkommen. 

19. Paa en do. ved Marevad i samme Sogn. 
Bortkommen. 

20. Paa en do. vest for Skinderbygaard i samme 
Sogn. Bortkomne. 

21-26. Paa sex Røser paa Haldene i Olsker 
Sogn. Nogle staa endnu. 

27. Paa en Røse vest for Tejgn i samme Sogn. 
Bortkommen. 

28. Paa en do. ved Møllebækkens Udløb i Rø. 
Bortkommen. 

29. Paa en do. ved Helligdomsgaarden i samme 
Sogn. Staar endnu. 

30. Paa en do. paa Højlyngen i samme Sogn. 
Omfalden. 

31. Paa en do. ved 1ste S. G. i Østermarie. 
En Sten staar endnu, og en ligger omfalden. 

32. Paa en do. ved søndre Gildesbo i samme 
Sogn. Bortkommen. 

-,., 
I 
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33. Paa en do. ved Gyldensaaens Udløb (.Hellig 
Kvinde"). En staaende og en afknækket Sten. 

34. Paa en do. i lbsker nord for Frederiks 
Stenbrud. Ligger paa Røsens Plads. 

35. Paa flere do. ved Kurebækkens Udløb i 
samme Sogn. Bortkomne. 

36. Paa en do. ved Lisebækkens Udløb i samme 
Sogn. Omfalden. 

37. Paa en do. ved Klippegaard i samme Sogn. 
Bortkomne. 

38. Paa en anden do. sammesteds. Gjenrejst. 
39. Paa en do. paa Mandhøj i samme Sogn. 

Borttagen. 
40. Paa en do. paa Strandmarken nord for 

Svaneke. Gjenrejst. 
41-42. Paa og ved to do. ved Julsgaarde i 

Bodilsker. Borttagne. 

d. Bautastene ved Røser. 

1. Paa Rønne søndre Udmark i Nærheden af 
Kjærlinghøj. 

2. Ved Rosmandegaard i Knudsker. 
3. Ved Erlandsgaard i samme Sogn. 
4. I Roels Dal i Nylars. 
5. Ved Elleby i Vestermarie. 
6. Paa Stenshøj i samme Sogn. 
7. Ved Store Bjergegaard i samme Sogn. 
8. Ved Lille Bjergegaard i samme Sogn. 
9. Paa Vestermarie Klint. 

10. Vest for Lillegaard i Nyker. 
11. Vest for 43de S. G. i Rutsker. 
12. Øst for Bakkegaard i samme Sogn. 
13. Paa Kumlhøj i samme Sogn. 
14. Øst for Kjæregaard i samme Sogn. 
15. Paa Haldene i Olsker. 
16. Ved Stranden vest for Tejgn i samme Sogn. 
1 7. Ved Stranden øst for Tejgn. 
18. Ved Stranden vest for Stammershald i Rø. 
19. Nordøst for Kjøllergaard i samme Sogn. 
20. Paa Rø Højlyng sydost for Degnegaarden. 
21. Ved Jættebro i Østermarie. 
22. Paa Frænne Mark ved Stranden i lbsker. 
23. Ved Vas Aaens Udløb i samme Sogn. 
24. Ved Julsgaarde i Bodilsker. 
25. Paa Slamrebjerg i samme Sogn. 
26. Nord for Egeby i Aaker. 
27. Ved Gadegaard i samme Sogn. 

28. Ved Kastelsgaarden i samme Sogn. 
29. Paa Skaglfaldet nord for Aakirkeby. 

e. Bautastene paa Jordforhøjninger eller paa 
Brolægninger eller i Stenkredse. 

1. Paa en bred Jordforhøjning ved • Thing-
bordene" paa Rønne søndre Udmark. 

2-3. I to Stenkredse ved Kjærlinghøj sammesteds. 
4. I en Stenkreds paa Duebjerg i Klemensker. 
5. Paa en stor svagthvælvet Brolægning ved 

Bagergaard i Rutsker. 
6-8. Paa tre runde Brolægninger (rimeligvis 

flere) øst for Kjæregaard i samme Sogn. 
9. .Højestenen" i samme Sogn har staaet paa 

Brolægning. 
10. I en Stenkreds paa Haldene i Olsker (Lund). 
11. Paa en lille Jordforhøjning med Stenkreds 

nord for Munkegaard i samme Sogn. 
12. I en Stenkreds syd for Blaaholt i samme Sogn. 
13. I en Firkant af oprejste mindre Stene ved 

Stranden øst for Allinge. 
14. I en oval Stenkreds paa Strandklippen 

Stammershald i Rø (tre Stene i samme Kreds). 
15. Paa en lav Forhøjning nordost for Lyng

gaard i samme Sogn. 
16. Paa en kredsrund Brolægning paa Bodilsker 

Højlyng. 
1 7. Paa en Brolægning ved Langede By i 

Bodilsker. 
18. Paa en bred kredsrund Jordforhøjning ved 

Tjørneby i Povlsker. 
19-21. Tre store Stene paa Povlsker Højlyng 

staa eller have staaet paa store kredsrunde Brolæg
ninger. 

f, Oprejste Stene i Grave. 

1. I Brandplet 8 ved Pythus paa Rønne søndre 
Udmark. 

2. I en Røse paa Mtr. Nr. 193 aø paa Vester-
marie Højlyng. 

3. I Stenhøjen Egeshøj i Olsker. 
4. I Jordkulle 5 paa Bjerget ovenfor Gudhjem. 
5. I Strandgrav 16 paa Marken nord for Nexø. 
6. I Brandplet 316 ved Kannikegaard i Bodilsker. 
7-15. I Brandpletterne 8-12, 37-39 og 60 

paa Slamrebjerg i samme Sogn. 
16. I Kulle b sammesteds. 

D. Stenringe af oprejste Stene. 

1. Ved Tækkerhuset, 1/s Mil sydost for Rønne 1 

tæt ved de bortkomne Bautastene "Thingstenene ", var 
der ifølge Lund en aflang Ring (10 X 7 Alen) af 
elleve høje oprejste Stene med en do. i Midten. Er 
nu borte. 

2. Ved Flaskehøj i den vestlige Ende af 
Roels Dal i Nylars Sogn fandtes en 9 Alen bred Ring 
af store oprejste Stene (Lund). 

3. Ved Foden af Storhøj i Roels Dal var der 
en 6 Alen bred Ring af store oprejste Stene (Lund). 
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4. Tæl derved var der en Firkant (20 X 13 Alen) 
af store oprejsle Stene salle med nogen indbyrdes 
Afstand. Den østre Side af Firkanten manglede (Lund). 

5. Ved den østlige Ende af Roels Dal var 
der en 18 Alen lang oval Ring af 8 oprejste store 
Stene (Lund). 

6. Ifølge Grundridset hos Lund over Stens høj i 
Vestermarie Sogn vare 17 af de derværende Bauta
stene ordnede i en stor aflang Ring tværsover den 
øsllige Del af Bakkens Ryg. Indenfor Ringen stode 
hist og her enkelte andre oprejste Stene. Ogsaa jeg 
erindrer at have set Rester af denne Ring. Nu er 
Alt borle. 

7. Øst for Blæsbjerg i Nyker Sogn stod der 
paa Lunds Tid 9 store oprejste, indtil 31 /4 Alen høje 
Stene som Rest af en stor firkantet Stenring. Nu ere 
de alle borte (S. B. 64 ). 

8. Paa Klippemarken ,Raidene" i den nord
vestlige Del af Olsker Sogn findes en rektangulær Ring 
af 8 oprejste Stene (jfr. Lund). 

9. Sammesteds findes ifølge Lund en oval 
Ring af 7 store Stene. l Midten er der et Hul, hvor 
der skal være fundet ,en Skat gjemt i en Aske
krukke". 

indenf0r Stenene var brolagt. Er borttaget for c. 20 Aar 
siden, uden at der fandtes Oldsager eller Begravelser 
(S. B. 34). 

15. Sydost for Østermarie Kirke har der 
for indtil for c. 30 Aar siden staaet en rund Ring af 
1 til 2 Alen høje Stene (S. B. 82). 

16. I Skoven nord for Lindet Huse i Øster
marie Sogn findes en Stenkreds, kaldet "Maglegrav". 
Der er gravet deri af Lieutenant Jansen, men Intet 
fundet (S. B. 124 ). 

-17. Sammesteds har der været en lignende 
Stenkreds med en Forhøjning i Midten. Er nu bort
tagen (S. B. 125). 

18. Ved Stranden tæt øst for Gyldensaaens 
Udløb findes en oval Stenring af 9 Stene, c. l1/4Alcn 
høje; umiddelbart vest for Stenringen staar der en 
høj Bautasten og en afknækket do. Det hele Mindes
mærke kaldes" Hellig Kvinde" (fredlyst; S. B. 143). 

19. De 5 Bautastene ved Gris by ved Stranden 
sydost for Frænnegaard i Ibsker staa i en Bue. Da 
der tidligere skal have været flere, er det ikke usand
synligt, at de oprindelig have dannet en Stenring. 

20. "Stenebjerg" ved Landevejen, 1/s Mil øst 
, for Peders Kirke er en flad rektangulær Jordforhøjning, 

2 Alen høj over den omgivende Mark. Paa denne 
Forhøjning er der langs med dens Rand rejst 6 svære 
Stene ved den nordlige Side og ligeledes 6 ved den 

10. "Anes Borg" kaldes to firkantede Ringe 
af oprejste Stene tæt ved hinanden, hver 8 Alen lang 
og 2 Alen bred, paa Olsker Højlyng syd for Lyng
gaard (S. B. 63). 

11. Vest for Haldegaard i Rø var en Hl Alen 
lang, 11 Alen bred, firkantet Plads omsat med op
rejste i1/4 til l3/4 Alen høje, meget svære Stene. I 
Midten var der i Jorden en aaben Stenkiste af flade 
Stene, 2 Alen lang og 1 Alen bred. Stedet kaldtes 
"Stendansen" (Lund). Nu er detHele borte (S.B.63). ! 

i sydlige Side; ved den østre findes nu kun 1 Sten 
foruden Hjørnestenene, ved den vestre Ende slet ingen. 
Stenringens Længde er 24 Alen, Breden 13 Alen, 
udvendigt Maal. Indenfor Stenringen er Jordsmonnet 
fladt, paa det nær, at der er Spor af et gammelt 

12. Ved Stranden nordost for Kjøllergaard i 
samme Sogn er der en oval Stenring, 11 X 8 Alen, 
af 11 oprejste Stene (Lund). 

13. Lidt nordligere er der en anden oval 
Stenring, 10 X 51/2 Alen, af 6 oprejste Stene, l1/4 
til P/2 Alen høje (Lund).' 

14. Syd for Brøddegaard i Rø har der været 
en firkantet Ring af c. 1 Alen høje Stene; Pladsen 

Forsøg paa Udgravning (rimeligvis af Jansen). 
21. Paa Havhrinken syd for Skadegaard, 

vest for Grødebyaacns Udløb i Aaker Sogn, har der 
staact en meget stor, rimeligvis oval Ring af store 
smukke oprejste Stene. I Aaret 1824 fandtes endnu 
14 staaende Stene , men mange vare allerede den 
Gang nedskredne (Ant. Ann. IV S. 384). Nu er der 
kun to tilbage (S. B. 30). 

Om Stenringe fra den yngre Jernalder paa Klip
perne syd for Gudhjem se nedenfor i Tillæg X B 2. 

E. Helleristninger. 

Nylars Sogn. 

1. Paa en Parcel af Vældensbygaard (Mtr. 
Nr. 16 b) ligger en stor Klippeflade med mange skaal
formede Fordybninger (S. B. 19). 

2. Lidt sydligere (Mtr. Nr. 73 a) er der skaalf. 
Ford. paa en Fladklippe under Hjørnet af et Sten
gjærde (S. B. 20). 

3. I Kanten af Arnager Bro paa den søndre 
Landevej sad der for 50 Aar siden en Sten, hvorpaa 
to Menneskefigurer vare anbragte (S. B. 24). 

4. Paa Overliggerne over et Stenalders Grav
kammer paa Strandmarken nordost for Arna ger er 
der 14 skaalf. Ford. og paa Overkanten af en af 
Sidestenene 1 do. do. (S. B. 27). 

5. Tæt nordvest for Lille Strandbygaard 
ligger lige i .Jordskorpen en Fladklippe, 5 X 3 Alen, 
paa hvis Overflade der ses 9 firegede Hjul med indtil 
10 T. Tværmaal (et af dem har dobbelt Ring), end
videre 4 Cirkler uden Eger, 2 Ovaler, hvoraf den ene 
er forbunden med et Hjul ved en buet Linie, samt 
c. 50 skaalf. Ford., hvoraf en findes i Centrum af et 

• 
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fireget Hjul og tre indenfor Randene af Hjulfigurer; 
2 Gange ere et Par skaalf. Ford. forbundne ved en 
Linie (S. B. 39). 

6. Lidt østligere paa samme Gaards Jord 
ligger en fast Klippeblok med 1 7 skaalf. Ford. paa 
Overfladen (S. B. 40). 

7. Paa en Fladklippe under Hjørnet af et Sten
gjærde i Skjellet imellem Store og Lille Strandby
gaard er der 15 skaalf. Ford. (S. B. 43). 

8-9. Nordvest for Store Strandbygaard 
ligge mange store Stene, hvoraf en bærer 8 og en 
anden 31 skaalf. Ford. (S. B. 46). 

10. Midt imellem Hovedgaard og Bruns
g a ard ligger ved en Grøftekant en Sten med 8 
skaalf. Ford. (S. B. 53). 

11-15. Paa Lille Myregaards Udlod findes 
5 Stene med Helleristninger. En af dem har en raa 
Menneskefigur, to Kredse, flere Ovaler og en Del 
skaalf. Ford. De øvrige fire bære henholdsvis a) 7 
skaalf. Ford. og en aflang smal Figur, b) 5 skaalf. 
Ford. og ligeledes en aflang smal Figur, c) 6 skaalf. 
Ford. og endelig d) 12 do. do. (S. B. 56). 

16-17. Paa en stor Sten paa Lille Strandby
gaards Mark er der 5 skaalf. Ford. En Sten samme
steds med mange do. er bortkommen (S. B. 59, 60). 

18. Paa Store Myregaards Udlod ligger 
en stor Sten med mindst 10 skaalf. Ford. (S. B. 63). 

19-24. Paa Thingfogedgaards Jord ligge 
mindst 6 Stene med skaalf. Ford. (S. B. 64-66). 

25. Sydost for B a ase g a ard ligger en stor 
Sten med 18 skaalf. Ford. (S. B. 6 7). 

26. I en Skov øst for samme Gaard ligger 
en Sten med mindst 4 skaalf. Ford., som parvis ere 
forbundne med en Streg (S. B. 68 a). 

2 7. Paa en stor Fladklippe nord for samme 
Gaard er der 30 skaalf. Ford. (S. B. 69 a). 

28-32. Paa Præstegaardens Jord ligge 5 
Stene med skaalf. Ford. (S. B. 70-73). 

33-39. Ifølge en senere Meddelelse fra Lærer 
Jørgensen findes der skaalf. Ford. paa en Overligger 
over Gravkammeret ved Tornegaard samt paa mindst 
6 Stene paa Mtr. Nr. 15 ved Arnager. 

Vestermarie Sogn. 

40. Paa en Parcel af Stensgaar d (Mtr. Nr. 48b) 
ligger en Sten med c. 100 skaalf. Ford. (S. B. 23 b ). 

41-42. I en Tuemark paa en Parcel af 
1 Ode V. G. ligge to Stene med enkelte skaalf. Ford. 
(S. B. 117). 

Nyker Sogn. 

43. Øst for Smedegaard har der ligget en 
Sten med skaalf. Ford. (S. B. 72). 

Klemensker Sogn. 

44. Under Resterne af en Røse paa den syd
lige Rand af Due bjerg findes en Fladklippe, som 
bærer enkelte skaalf. Ford. (S. B. 15). 

45. Paa Skraaningen ned mod Aaen ved A a
g a ard ligger en Klippeflade med mange skaalf. Ford. 
(S. B. 104). 

46. Nordost for Kirkeboet ligger en stor Sten 
med enkelte skaalf. Ford. (S. B. 112). 

Rutsker Sogn. 

4 7. Paa en Klippeflade tæt nordost for Hylde 
gaard er der mange skaalf. Ford. (S. B. 75). 

Olsker Sogn. 

48. Paa "Raidene" omtrent 1000 Alen vestnord
vest for Bro g a ard findes der paa en Klippeflade tæt 
ved en Vej 4 Skibsfigurer og Spor af 2 do. samt 
7 skaalf. Ford. (S. B. 6). 

Allinge Sogn. 

49. Paa en Klippeflade omtrent 1200 Alen 
nordvest for AI lin g e By har der været 5 Skibs
figurer, hvoraf den største var 30 T. lang, samt en 
raa Mandsfigur (Fig. 60). Nu er Klippen ødelagt ved 
Stenbrydning (S. B. 128). 

50. Paa en Klippeflade c. 200 Alen nordvest
ligere findes tre Grupper af Helleristninger (Fig. 61) ; 
den ene indeholder en Skibsfigur og to skaalf. Ford., 
den anden 30-40 skaalf. Ford. og den tredie 9 eller 
10 Skibsfigurer, 1 Hjul og 2 Kredse, 7 Fodsaals
figurer og over 120 skaalf. Ford., hvoraf 16 ere an
bragte i Kreds omkring Hjulet og 4 imellem Hjulets 
Eger; 8 andre ·danne en Kreds omkring en 9de. Af 
Skibsfigurerne er en 33, en 36 og en 40 T. lang 
(S. B. 129). 

51. Paa en Klippe midt paa Sydostsiden af 
Hammeren er der en Fodsaalsfigur, der kaldes 
"Barnefoden" (S. B. 142). 

Østerlars Sogn. 

52. Paa Vestergaards Udlod ligger en Del 
Klippeblokke, hvoraf en bærer enkelte skaalf. Ford. 
(S. B. 16). 

Østermarie Sogn. 

53. I et Havegjærde ved Kuregaard sidder 
en Sten med skaalf. Ford. (S. B. Tillæg b). 

54. Nordvest for samme Gaard nord for 
Kurehøj ligger en Sten med henved 20 skaalf. Ford. 
(S. B. Tillæg c). 

55. Syd for 4 0 de S. G. ligger en stor Sten 
med enkelte skaalf. Ford. (S. B. Tillæg e). 

56. Omtrent midt i Lyrs Skov ligger ogsaa 
en stor Sten med skaalf. Ford. (S. B. Tillæg f). 

5 7. Paa den bredeste af Bautastenene i Frederik 
VII.s Lund ses nogle enkelte skaalf. Ford. (S. B. 
Tillæg f). 

58. Ved Aaen tæt syd for samme Lund ligger 
en stor Stenblok med enkelte skaalf. Ford. (S. B. 
Tillæg ff). 

59. Paa Fladklippen under Risehøj (se Til
læg VII B 3) er der skaalf. Ford. Højen tilhører 
Slutningen af den ældre Jernalder (S. B. Tillæg g). 

60-61. Nogle Hundrede Alen nordvest for 
Ris ehøj bærer en Fladklippe 22 skaalf. Ford. og en 
anden Fladklippe en kredsrund, 6 T. bred, 1/s T. dyb, 
paa Bunden ganske jævn Fordybning (S. B. Tillæg h). 
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62. Øst for samme Høj bærer en Fladklippe 
10 skaalf. Ford. og en Fodsaalsfigur (S. B. Tillæg i). 

63. Paa en stor Fladklippe vest for samme 
Høj findes en Del spredte skaalf. Ford. (S. B. Tillægj). 

64. Paa en Fladklippe paa Skrullegaards 
Udlo d er der mange skaalf. Ford. ordnede i Rækker. 
Nogle af dem ere 4 T. brede 9g F/2 T. dybe (S. B. 
Tillæg k). 

65. Lidt sydvestligere bærer en Fladklippe hen
imod 20 skaalf. Ford. (S. B. Tillæg l). 

Svaneke Sogn. 

66. Paa en Klippeknold tæt syd for Vejen til 
Rønne er der adskillige skaalf. Ford. (S. B. 3). 

6 7. I Kanten af Grøften ved Landevejen til 
Nexø er der skaalf. Ford. paa en fast Klippe (S. B. 6). 

Ibsker Sogn. 

68. Paa en nu ødelagt stor Klippeblok sydvest 
for Rytter g a ard har der været en Mængde skaalf. 
Ford. ("Fandens Keglebane"; S. B. 31). 

69. Syd for Hullegaard har der ligget en 
Sten med 4 store skaalf. Ford. og imellem dem en 
lang Streg (,Set. Peders Sten"). Nu er den borte 
(S. B. 69 b). 

70. Paa Frænne Mark skal der have ligget 
en Sten med Helleristninger. Nu er den kløvet itu 
(S. B. 90). 

71. Lidt øst for ,Sorte Muld" ligger en Sten 
med en skaalf. Ford. og maaske en Fodsaalsfigur 
(S. B. 92). 

72. Paa en ødelagt Fladklippe nordost for 
Brændesgaardene har der været nogle skaalf. 
Ford. (S. B. 105). 

73. I en stor Røse, "Elvehøj" , ved Listed er 
der fundet en Sten med 1 7 skaalf. Ford. Sidder nu 
i et Gjærde i Listed (S. B. 117). 

7 4. Nordvest for 5 & 6 te S. G. er der 12 skaalf. 
Ford. paa en stor Sten (S. B. 118). 

75. Paa Strandmarken øst for Kosgaard ligger 
ligeledes en stor Sten med skaalf. Ford. (S. B. 122). 

76. Paa en Overligger ved Gravkammeret i 
Hallebrønds Høj samt paa Dækstenen over Gangen 
fra Kammeret er der fundet skaalf. Ford. 

Nexø Sogn. 

7 7. Syd for Nexø, vest for Landevejen ligger 
en Sten med adskillige skaalf. Ford. ("Fandens Kegle
bane" ; S. B. 2). 

Bodilsker Sogn. 

78. Paa en Overligger paa .Bønnestenene" ved 
den sydlige Stens byg a ard er der fundet skaalf. Ford. 

Povlsker Sogn. 

79. I Havegjærdet ved Tornegaard sidder der 
Stykker af en Helleristningssten (S. B. 43). 

Pedersker Sogn. 

80. Ved en Plantning nord for Borgegaard 
ligger en Sten med 13 skaalf. Ford. (S. B. 24). 

81. Sydsydvest for Vassegaard, tæt ved 
Sandklitterne, ligger en Sten med henimod 20 skaalf. 
Ford. (S. B. 79). 

82. Ligeledes findes nordvest for Skræder
g a ard en Sten med henimod 20 skaalf. Ford. (S. B. 109). 

83-85. Paa en Tuemark nordost for Borge
g a ard findes to Stene med enkelte skaalf. Ford. og 
sydsydvest for samme Gaard en Sten med en do. do. 
(S. B. 123-24). 

Aaker Sogn. 

86. I Dalen nordost for So se Mø 11 e ligger en 
Sten med skaalf. Ford. (S. B. 2). 

87. Ligeledes ved Landevejen nord for Rise
gaard (S. B. 17). 

88. Paa en bred, flad Bautasten nord for Aaen 
ved Grødeby er hele den ene Side saavel over som 
under Jorden bedækket med henimod 100 skaalf. 
Ford., deriWandt nogle af indtil 5 T. i Tværmaal. 
Skaalf. Forer findes ogsaa paa en til denne Side 
stødende Kant af Stenen, men ikke paa de øvrige 
Sider (fredlyst; S. B. 34 ). 

89 .. I en Røse ved Dalegaard staar en Krans 
af kantstaaende Stene, som rage op over Jorden. 
Paa en af dem er der 11 skaalf. Ford. (S. B. 37). 

90. Paa den største af Overliggerne over Grav
kammeret ved Jættedalen findes enkelte spredte skaalf. 
Ford. (S. B. 39). 

91. Ligeledes paa en Sten i en Tuemark vest 
for Kalbygaardene (S. B. 60). 

92. Paa Præstegaardens Jord nordvest for Aa
kirkeby Klint ligger en Sten med en Mængde skaalf 
Ford. (S. B. 73 a). 

T 
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TILLÆG VI. 

BRAND PLETTER. 

A. Fortegnelse over Brandpletspladser. 

Rønne Sogn. 
1. Nebbe Odde, en lodret Skrænt imod 

Havet 1/s Mil nord for Rønne. Ved Skræntens Ned
styrtning fremkommer der jævnlig Brandpletter under 
det Flyvesand, hvormed Bakkens Top er dækket. Jeg 
har i flere af dem fundet Ben og i en af dem Skaar 
af et temmelig stort flerøret Lerkar. 

2. Dovr Aas ved Landevejen 1 /4 Mil nord for 
Rønne. Se nedenfor B Nr. 1. 

2. Pythuset ved Havskrænten 113 Mil sydost 
for Rønne. Se nedenfor B Nr. 2. 

Knudsker Sogn. 

1. Kanegaard 1/s Mil øst for Rønne. Se 
nedenfor B Nr. 3. 

2. Stubbegaard 1/s Mil øst for Rønne, ikkun 
c. 600 Alen nordnordvest for Kanegaards Gravplads. 
I Grusgraven vest for den nordre Stubbegaard, 4de 
V. G., har der vist sig en Mængde Brandpletter, af 
hvilke de allerfleste kun indeholdt Ben og Potteskaar. 
Der er imidlertid derfra indleveret et Par ret smukke 
middelstore Hankepotter samt et lille ukjendeligt Stykke 
Bronce. Noget østligere, hvor der har staaet en 
Bautasten, er der ogsaa fundet mange Brandpletter 
med Ben men uden Oldsager. 

3. Sandemands gaard 1 /4Mil sydost for Rønne, 
1/s Mil sydvest for Kanegaards Gravplads. I en nu 
tildels bortgravet naturlig Jordforhøjning sydost for 
Gaarden, tæt ved Landevejen til Nexø, er der i sin 
Tid fundet mange Brandpletter og i dem et Jernsværd 
og et Broncestykke, der rimeligvis var en Fibula. Jeg 
har i 18 71 undersøgt flere Brandpletter og i en af 
dem fundet en Beltehage. Senere er der fundet en 
gammel Jernfibula med Jernperler paa Bøjlen. 

4. Tæt syd for Knuds Kirke er der paa 
en flad Klippeknold fundet Brandpletter med smaa 
Lerkar (S. B. 58). 

5. Nordost for Haldegaard har Lærer Jørgensen 
i 1876 undersøgt adskillige Brandpletter. De vare 
meget fattige paa Oldsager (S. B. 65). 

6. I Skoven vest for Jydegaard er der ved 
Grøftegravning fundet Brandpletter med ganske smaa 
Lerkar (S. B. 31). 

7~ Nordvest for Tornegaard lige paa Randen 
af det høje Land er der en betydelig Brandpletsplads. 

Jeg undersøgte Stedet 1869, men fandt ikke andre 
Oldsager end Potteskaar. 

Nylars Sogn, 

1. Sydvest for Vældensbygaard er der om
kring et Par smaa Røser en hel Brandpletsplads. 
Lærer Jørgensen har undersøgt nogle af Brandpletterne 
og fundet Beltehager, smaa Lerkar etc. (S. B. 16). 

2. Øst for 6te S. G. ligger paa en Bakke en 
Gravhøj. Ved Siden af den er der mange Brand
pletter (S. B. 50). 

3. Nordost for Baasegaard skal der ved Mark
arbejde ofte være fundet sorte Muldpletter, indeholdende 
smaa Lerkar (S. B. 69 c). 

4. NordvBst for Fejleregaard, 28de S. G., 
skal der ogsaa findes Brandpletter (S. B. 77). 

5. Vest for 1 9 de S. G., omkring sløjfede Røser 
synes der at findes mange Brandpletter (S. B. 85). 

6. Tæt nordvest for Uglegaard er der i 1876 
fundet mange Brandpletter indeholdende smaa Lerkar 
(S. B. 87). 

7. Vest for Ene g a ard skal der findes Brand
pletter i en naturlig Jordforhøjning (S. B. 101). 

8. Syd for Store Myregaard i Hjørnet mellem 
Landevejen og Bivejen til Gaarden er der en Brand
pletsplads (S. B. 102). 

Vestermarie Sogn. 

1. Stens høj, spidstoppet Sandbakke 7 /s Mil 
ostnordost for Rønne i Vinkelen imellem Vejene til 
Almindingen og til Østerlars Sogn. Bautastensplads. 
Se nedenfor B Nr. 4. 

2. Markehøj, i1/2 Mil ostnordost for Rønne, 
tæt syd for Østerlars Landevej. Hele Bakkens Top 
er meget tæt belagt med Brandpletter. I 1868 under
søgte jeg 24 uden andet Udbytte end en Beltehage, 
to gamle Jernfibulaer (den ene med en stor Bronce
perle) samt et enægget Sværd, 191/2 X i1/4 T. Ved 
Grustagning er der bortgravet en stor Mængde Brand
pletter og derved fundet Stykker af Broncefibulaer. 
Jeg har ogsaa undersøgt en stenfyldt ubrændt Grav i 
Bakken, men uden Udbytte. 

3. Store Bjergegaard tæt nord for Lande
vejen til Almindingen, 11/4 Mil ostnordost for Rønne. 
Paa Sydsiden af den høje Granitbakke, hvor der er 
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en betydelig Samling af Bautastene og Røser, findes 
Brandpletter i rigelig Mængde, som ere undersøgte af 
Lærer Jørgensen i 1878. De fleste vare aldeles fattige. 
Der er imidlertid fundet nogle Bellehager, 2 sammen
bøjede enæggede Sværd, en Spydspids og Stykker af 
en do., St. af en Skjoldbule, 2 knoppede Guldperler 
og 2 Broncefibulaer som Fig. 126. De fleste Brand
pletter havde Dækstene, der ofte vare synlige i Jord
overfladen (S. B. 40). 

4. Øst for 6 7 de S. G. har der efter Ejerens 
Forklaring· været Brandpletter, som nu ere ødelagte 
ved Pløjning (S. B. 46). 

5. Sydost for Hakkeledsgaard skal der være 
fundet Brandpletter i en Grusgrav tæt syd for Lande
vejen (S. B. 47). 

6. C. 1000 Alen sydsydvest for U cl kj æret paa 
10 cl e S. G.s Udlod er der paa en Plet af c. 50 Alens 
Tvænnaal oppløjet mange Brandpletter saint smaa 
Lerkar "af en Pægls Størrelse". Jeg undersøgte 
Stedet 1869 og fandt et Par Brandpletter indeholdende 
sammensmeltede glasagtige Klumper af Jern og Sten. 

7. Nordost for 1 2 te S. G. findes en Brand
pletsplads omkring en derværende Mølle (S. B. 72). 

8. Sydvest for 1 2 le S. G. findes efter Ejerens 
Forklaring ligeledes en Brandpletsplads (S. B. 7 4). 

9. I en lav gruset Jordforhøjning ved 6te V. G. 
har Lærer Jørgensen fundet Brandpletter og i en af 
dem Stykker af en Broncefibula. Sammesteds fandt 
lian c. 20 flade sorte Pletter uden Ben. 

Nyker Sogn. 

1. V a 11 em ark, nordvest for V allegaard, 15de 
V. G., 1/5 Mil nord for Ny Kirke (Mus. C. 3407-24). 
Umiddelbart ved Foden af en stor Gravhøj, "Tyske
høj" , ligger en stor og tæt belagt Brandpletsplads, 
hvor Lærer Jørgensen i 18 77 har undersøgt 13 Brand
pletter, indeholdende: 

1. Beltehage og to trekantede Jernfibulaer. 
2. Kort tveægget Sværd (Klingen 143/4X l3/4T.), 

lille Kniv. 
3. Lille Broncefibula som Fig. 139, spids Kniv, 

stor Nøgle. 
4. Stort enægget Sværd, 21 /2 T. bredt, med 

stærkt fremadkrummet Fæste, to Spydspidser, 
Skjoldbule som Fig. 80, fire rundtoppede 
Skjoldsøm som Fig. 85, lang og smal Nip
tang af Jern, to spidse Knive, halvrund 
Kniv, St. af en Drikkehornsdopsko og andel 
Broncebeslag samt St. af mindst fire Lerkar. 

G. Mægtigt enægget Sværd (Klingen 2 7 X 21 /2 T.; 
Fæstet 4 T. langt) sammenbøjet i Zigzag, 
endvidere en smuk 12 T. lang, l1;'2 T. bred 
Spydspids, en Mængde Stykker halvcylindrisk 
Jernbeslag, St. af en halvrund Kniv, noget 
ukjendeligt Jern samt mange St. af flere 
Lerkar. 

6. Enægget Sværd. 
7. Spredte Stykker af en meget smuk Guldberlok 

som Fig. 156 (dog noget mindre), St. af en 
knoppet Guldperle, to Broncefibulaer som 
Fig. 140, spids Kniv, Nøgle. 

2. Muleby 3/4 Mil nord for Rønne. Se B 
Nr. 5. 

3. Nordost for Holmegaard tæt op til den 
østlige Side af den der liggende store Gravhøj findes 
Brandpletter, fra hvilke Ejeren har oppløjet et "Vaaben 
af Jern" (S. B. 31). 

4. Øst for Ypernegaard har jeg i 1869 ud
gravet adskillige Brandpletle1.·, hvori fandtes nogle 
Potteskaar og et hell lille Lerkar. I den udgravne 
Muld blev der senere fundet to Glasperler. 

5. El Par hundrede Alen syd for Bjørnegaard 
er der mange Brandpletter, hvorfra der ved Pløjning 
jævnlig er fremkommet Glasperler, Stykker af Bronce
fibulaer samt smukke stregeprydcde Potteskaar. Lærer 
Jørgensen har gravet der 187G og modtog da nogle 
paa Stedet fundne Perler, deriblandt en Mosaikperle 
(S. B. 85). 

6. Syd for Staalegaard skal der efter Ejerens 
Forklaring findes mange Brandpletter (S. B. 87). 

Klemensker Sogn. 

1. I og ved Ørnekullerne paa Strandmarken 
er der fundet mange Brandpletter. Se foran Side 
284-286. 

2. Duebjerg, l1/4.Mil nordnordost for Rønne. 
Paa Toppen af Bakken nordost for de derværende 
store Gravhøje har der ligget en Del Røser og en 
stor flad Stendynge fuld af benfyldte Lerkar. Imellem 
de sløjfede Røser og videre sydefter, øst for Højene, 
er ~ en stor Mængde Brandpletter, som dog nu ere 
beskadigede ved Pløjning. I 18G9 fandt jeg der tre 
Beltehager, en trekantet Jernfibula, et Stykke for
smeltet Bronce og mange Stykker af smukke strege
prydecle Lerkar. I et stort Lerkar havde Ejeren fundet 
nedsat flere mindre Kar, deriblandt en smuk Hanke
kande. 

3. Sydvest for Ladegaard har Ejeren fundet 
Brandpletter (S. B. 26). 

4. Vest for Simblegaard nede ved Aaen skal 
der ligeledes være fundet Brandpletter (S. B. 29 b). 

5. Øst for Risby tæt nord for en Mose er der 
ogsaa fundet Brandpletler (S. B. 33). 

G. Nord for Risby har Lærer Jørgensen paa 
en Bakketop fundet en tæt Samling af Brandpletter 
og deri en gammel Jernfibula, smaa Lerkar og en 
halvmaaneformet Kniv (S. B. 34). 

7. Vest for 5 7 de S. G. skal der være fundet 
en Samling af Brandpletter (S. B. 39). 

8. Dillehøj, en høj spids Sandbakke ved 
Grænsen af Rutsker Sogn, 1 /2 Mil nordnordvest for 
Klemens Kirke, er paa sin Top og langt ned ad 
Siderne belagt med mange og temmelig righoldige 
Brandpletter. I 1869 har jeg dersteds fundet en 
Skjoldbule, en Spydspids, noget halvcylindrisk Jern
beslag, et Stykke af en bred Niptang samt en lille 
Hankepotte (3 X 31/ 2 T.). Ejeren leverede mig en 
Skjoldbule med et Par Jernsporer liggende i Mulden 
inden i den, to Spydspidser, en spids Kniv, et Stykke 
af et Broncekar og Stykker af en Jernkjedel samt 
paaviste mig, hvor Resten af Jernkjedelen endnu hen
stod i sit oprindelige Leje i en Brandplet. Tillige 
berettedes del mig, al der tidligere var fundet et 

1 
I 
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Jernsværd samt en "Kobberkjedel" og en "Messing
kjedel ". I 1883 er der fundet en 71/2 T. lang 
Lansespids. 

9. Sydvest for Krykkegaard findes Brand
pletter paa en lyngbevoxet Sandbakke (S. B. 57). 

10. Nordvest for 15de S. G., "Tøndekulle
g a ard ", er der omkring en sløjfet Gravhøj fundet 
mange Brandpletter, hvoraf der er optaget to smukke 
middelstore Hankekar (c. 4 X 6 T.), St. af et lignende 
og St. af et stort Kar samt St. af to enæggede Sværd. 

11. Øst for 0 nsbj e rgga ard findes sorte Pletter, 
der synes at være Brandpletter (S. B. 76). 

12. Tæt sydost for samme Gaard paa en 
Sandbakke findes sorte Pletter med Potteskaar (S. B. 78). 

13. Øst for Dammegaaards Jord findes ogsaa 
sorte Pletter (S. B. 87). 

14. Paa en Parcel af 2 4 de S. G., c. 800 Alen 
nord for Splitsgaard, 1 /3 Mil nordost for Kirken, har 
Lærer Jørgensen i 18 79 undersøgt en stor Brandplets
plads. Blandt Andet er der fundet: 

1. Enægget Sværd. 
2. Smukt, kort, bredt tveægget Sværd (Klingen 

17 X 21/3 T.; Grebtungen 41/2 T. lang) med 
en ophøjet Stribe langs Midtlinien; endvidere 
en smuk Spydspids (11 1/2 X 15/6 T.) med tre 
ophøjede Striber og fire Rækker Prikker langs 
ad hver Side, en ganske lille lancetformet 
Spydspids (31/2 T. lang), en tragtformet Skjold
bule, 31/2 T. høj, en halvrund Kniv og en 
middelstor Potte uden Hank. 

:i. Lille enægget Sværd af sædvanlig Form (Klingen 
kun 1 P /2 x P /2 T.; Fæstet fremadbøjet, 4 T. 
langt). 

15. Æggebjerg ved Rø Landevej, 1/6 Mil ost
nordost for Kirken. Se nedenfor B Nr. 6. 

16. Lidt vest for Bjørnegaarden er der 
oftere fundet Brandpletter (S. B. 100). 

17. Sydvest for Bosgaard er der bleven set 
Brandpletter omkring sløjfede Røser. Nu er Alt øde
lagt (S. B. 110). 

18. Nordost for Tornegaard er der jævnlig 
bemærket Brandpletter (S. B. 122). 

19. Kurebakken ved Kuregaard, 27de S. G., 
3 /s Mil øst for Kirken, har over hele Toppen været 
dækket af en stor og tæt belagt Brandpletsplads, der 
nu er forsvunden ved Grustagning, hvorved Midten af 
Bakken er bleven bortgraven. I 1869 har jeg fundet 
en lang Spydspids (Fig. 71), to Beltehager, et ring
formet Jernspænde og et Stykke af en Broncefibula. 
I 1882 fandt jeg to smukke baandformede Bronce
fibulaer som Fig. 129, St. af to do. af Type C, en 
spids Kniv, St. af et kopformet lille Lerkar, 11/2 X 23/ 4 T., 
samt St. af flere Lerkar. Ved Grustagningen er 
der efterhaanden fremkommet en smuk baandformet 
Broncefibula som Fig. 129 med Knopprydelser i en 
bred Rille henad Ryggen og et enægget Sværd, 
25 X 11/ 4 T., tilligemed to Spydspidser og en tragt
formet Skjoldbule samt et lille Hankekar, 3 X 31 / 2 T. 
Endelig er der i 18 7 6 ved Grustagning fundet en 
ubrændt Grav, hvoraf der er optaget Stykker af et 
mægtigt, 21/s T. bredt, tveægget Sværd i Træskede 

med Spor af Bronceprydelser foroven saavelsom en 
velbevaret tragtformet Skjoldbule. 

20. Syd for Bjergegaard paa en Bakke, hvor 
der endnu staar et Par Bautastene, findes Brand
pletter med grove Polteskaar (S. B. 125). 

21. Nordost for Bosgaard ved Stenhøjen "Rød
kul" er der ved Markarbejde fundet røde, gule og 
brogede Perler, og Lærer Jørgensen har i en der
værende Grusgrav bemærket Brandplette1 med Ben. 
og Potteskaar (S. B. 126). 

Hasle Sogn. 

1. Exercerpladsen syd for Hasle. Se neden
for B Nr. 7. 

Rutsker Sogn, 

1. Ved Kirkeboet, paa den Plads, hvor en 
Mængde borttagne Bautastene have staaet, har Ejeren 
bemærket mange Brandpletter (S. B. 41). 

2. Sne 1 s Høj er en spidstoppet naturlig Sand
bakke (maaske med en Gravhøj paa Toppen) øst for 
11 te S. G. tæt ved Grænsen af Olsker Sogn. Den 
synes i betydelig Udstrækning at være brnlagt, og i 
og under Brolægningen findes Brandpletter ligesom 
ogsaa rundt omkring Højens Fod. Ved Højens Vest
side har jeg i 1869 fundet Stykker af en Broncefibula, 
en halvrund Jernkniv og et smukt lille Lerkar, 2 A 3 T., 
Alt tilsyneladende i .en eneste 3 Alen bred Brandplet 
(maaske har det dog været forskjellige, ved Mark
arbejde forstyrrede og sammenblandede Brandpletter). 
Senere, i 1881 , er der fundet og indsendt et lille 
grovt hankeløst Lerkar, 33 /4 X 5114 T. 

3. Nordost for Hullegaard, omkring en sløjfet 
Høj er der Brandpletter, og en Mosaikperle er fundet 
der ved Markarbejde (S. B. 50). 

4. Ogsaa tæt nord vest og syd for samme 
Gaard er der bemærket sorte Pletter og fundet 
brogede Perler (S. B. 51 og 52). 

5. Sydost for Gaarden "Borre", 14de S. G., 
tæt ved Olsker Sogns Grænse er der en betydelig 
Brandpletsplads langs ad et Højdedrag. Lærer Jørgensen 
har bemærket adskillige Brandpletter i Randen af en 
derværende Grusgrav (S. B. 53). 

6. Vest for Borregaard, 16de S. G., har 
Lærer Jørgensen set sorte Pletter i Randen af en 
Sandgrav i en Bakke (S. B. 54). 

7. Paa Kaggaards Jord, lidt vest for Nr. 6, 
er der en Samling af Brandpletter paa en høj Bakke. 
Ere nu beskadigede af Ploven (S. B. 55). 

8. Sydvest for Grønnebjerg, 1/4 Mil nordost 
for Ruts Kirke, er der i det Mindste to Grupper af 
Brandpletter. Paa Marken dersteds er der fundet en 
Spindeskive af Sandsten. 

9. Vest for Krogholm er der Brandpletter i 
Sandbakkerne (S. B. 91). 

10. Øst for Tækkeregaard er der fundet 
sorte Pletter, der ogsaa synes at være Brandpletter 
(S. B. 100). 

11. Sydost for Jydegaardene er der ligeledes 
fundet sorte Pletter. der s,vnes at være Brandpletter 
(S. B. 102). 

:lO 
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12. Tæt syd fol' Piberhuset ved Vestsiden af 
"Tassevejen" J: Landevejen fra Nord til Syd 1/4 Mil 
øst for Hasle, skal der være en større Brandpletsplads 
(S. B. lOG). 

13. Paa Østsiden af Tassevejen, lidl syd for 
Nr. 12, har der værel mange Brandplelter, rimeligvis 
omkring en sløjfol Høj. l'\u er Plads<;n ganske for
slyl'l'et. Der er i en Brandplet fundet el smukt en
.ægget Sværd (22 X 2 T.) med noget Broncebeslag, 
der havde siddel part Fæslel, samt St. af et stort 
Kar, en Hankekande, et middelslorl Kar og en lille 
Hankepotte. 

14. Paa Møllebjerget, en højtliggende Sand
mark øst for Simonsgaard, er der ofte bemærket 
sorte Pletter, hvorhos der jævnlig skal være fundet 
Oldsager (S. B. 115). 

15. Øst for Huset paa lVl tr. Nr. :J 2, c, sydost 
for Kjæregaard, har Lærer Petersen bemærket mange 
Brand pletter under store Stene. 

rn. Paa Grænsen af Klemensker Sogn henimod 
Mare vad er der ved Vejarbejde bemærket sorte 
Pletter med Lerkar (S. B. l 1 D). 

17. Paa K u ml høj ved Landevejen nordost for 
Hasle, hvor der har været Ftøser og en Urnegravplads, 
liar jeg ogsaa fundet adskillige Brandpletter, der 
imidlertid alle vare meget fatlige. Der syntes at være 
mange flere. 

Olsker Sogn. 

1. Paa "Hald ene" nordvest for Munkegaard 
skal der findes Brandplelte1· omkring de derværende 
I-løser (S. B. 11 ). 

2. Tæt sydYest for Lille Haldegaard er der 
fundel Brandpletter med Lerkar (S. B. 38). 

:~. Syd for Skjellegaard er der bemærket 
Urandpletter (S. B. 42). 

4. Syd for Ha h bed am findes Brandpletter med 
Lerkar (S. B. 44). 

5. I Møllehøjen nord for Ved hyg a at d har jeg 
undersøgt nogle Brandpletter med brændte Ben, Potte
skaar og ukjendeligt Jern. Senere er der fundet 
Lerkar og St. af en Broncefibula. Øsl for Højen 
lindes ogsaa Brandpletter med Lerkar (S. B. 53). 

(). Paa Vedbygaards Grnnd findes Brand
plettet· paa flere Steder (S. B. 55 ). 

7. Paa Ly ngc n sydvest for Hal d.e gaard 
er der bemærket Brandpletter (S. B. ti 1 ). 

8. Omkring en Røse vest for Lynggaard er 
der fundet Brandplclter med Lerkar (S. B. G5). 

!J. Tæt øst for Haldegaard er der mange 
Brandpletter med Lerkar (S. B. ()7). 

10. Et Par Hundrede Alen sydøsl for Pile
g a ard samt et Par Hundrede Alen nordost for samme 
Gaard er der hemæt·ket Brandplelter (S. B. 84 og 88). 

11. Om den mærkelige Gravplads lret syd for 
Pilegaard og ligeledes tæt øst for Gaarden se 
nedenfor B Nr. 8. 

1 :2. Omkring Forlen af en sløjfet Høj vc'st for 
Pæregaarcl et· der bemærket Brandpletter (S. B. 91). 

1:~. Ved Aaen nordvest for Kildesgaard er 
rl0r rn:t11g<' 8ra11dpletlf~r med Lerkal' (S. 13. \H). 

14.· Sydost l'or Hollændergaaru er der fnnuet 
Brandplettfr (S. B. 120). 

Allinge Sogn. 

1. Sydvest for Sandvig, øsl for den nordlige Ende 
af Hammer Sø, er der be1rncrkel store BrandpleUPr 
(S. B. 13G). 

2. Paa Hammeren ligeover for N1'. 1 er dr•r 
ligeledes bemærket Brandplettet· (S. B. 143). 

Rø Sogn. 

1. Sydvest for Strandklippen "Stamrnet·sl1ald" 
nordligt i Sognet er der paa flad Mark fundet Brand
pleller (S. B. 4). 

2. Nordost for Kjøllergaard, i Nærheden af 
en sløjfet Gravhøj har Lærer Petersen fundet Brand
pletter (S. B. 5). 

3. Tæt øst for Baadstadhuset ved Stranden 
nordost fot· Baadstaadgaanl er der Spor af forslynede 
Brandpletler (S. B. 12). 

4. Dyndalen. Om Brandpletterm. V. ved Dyn
dalebækkens Udløb se nedenfor B Nr. ~J. 

5. Sydost for K 1· y k k es ko ven i Sognets nord
vesllige Hjørne er der Brandpletter med smukke Ler
kar (S. B. 31). 

fi. I en Dal paa Lyngen sydvest for Degne
gaarden er der ved Grøftegravning fuml<'l flere 
Brandpletter (S. B. 7 4). 

Østerlars og Gudhjem Sogne. 

1. Vest for Bækkegaard omkring en stor 
Røse e1· der en belydelig Brnndpletsplads, der lildels 
er blevcn forstyrret ved Anbringelse af Grave fra 
Mellemjernalderen. I Brandpletter og forstyrret Braud
plelsmuld er der fundet 5 Beltehager, 3 Jernf\bulael', 
1 halvrund Kniv, 1 spids do., en Lansespids, el en
ægget Sværd af gammel Form (sønderbrudt i Olcl
tiden), en afbrndt Jcrngjenstand, der synes al være 
Greb tungen af et Sværd, en brændt Lerklump, en 
Del grove Potteskaar og nogle enkelte do. med Strege
prydeiser. 

2. Ved 4 3 de S. G. er der bemærket sorte 
Pletter (S. B. 37). 

3. Sydsydvest for Raagelundsgaard er der 
ved Pløjning fundet mange Brandpletter med Ben og 
grove Potteskaai·. I en Brandplet har jeg i 1871 
fundet en Beltehage og en velbevaret Jernnaal med 
Krumning ganske som Broncenaalen Fig. 41. Senere 
er der sammesteds fundet en Spindesten. 

4. Nord for 45de S. G. formenes der at være 
en I3randpletsplads (S. B. ;)8 ). 

5. Syd for Knarregaard har Lærer Jørgens('n 
undersøgt en betydelig Brandpletsplads. Brandplet terne 
rnre fattige, og der fandtes kun to gamle Jemfibulaer 
med kort Spiral samt Stykker af en halvrund Kniv. 

G. Sydost for samme G a ard har der ogsaa 
været en Brandplctsplads, som nu er ødelagt ved 
Pløjning (S. B. 63). 

7. Østnordost for 2 0 cl e S. G., ved en lille Bæk, 
som løber ud tæt ved Kjelse Aaen. findes rm lillP 
Brandpldsplads (S. B. 12G). 

i 
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8. Paa en yngre Jernalders Gravplads paa Bøge -
bjerg, 28de S. G., er der ogsaa fundet nogle Brand
pletter og deri Stykker af en Kniv samt nogle strege
prydede Potteskaar. Jfr. Tillæg X B 4. 

Østermarie Sogn. 

1. Sydost for Kløvegaard, 4de S. G., har 
man bemærket Brandpletter med Skaar af Lerkar 
(S. B. 7). , 

2. C. 100. Alen nord for Bakkegaard, 76de 
S. G" er der i 1855 ved Gravning af Landevejsgrøften 
ble ven fundet 12 til 16 Smaakar; 4 af dem bleve 
indsendte til Museet (Mus. 15235-36); de tre vare 
runde og ganske smaa, 3 I 4 X i1/4 T" det fjerde var 
ovalt, 1X1 2/3 X P/s T. og prydet med udstaaende 
Knopper. I 1876 er der atter fundet Smaakar i 
Brandpletter der paa Stedet. En Gravhøj formenes 
at have ligget der, og Brandpletterne have da været 
anbragte omkring den. 

3. Paa tre Steder længere nord for Bakke
g a ard formenes der at være fundet Brandpletter; 
paa det ene Sted, kaldet "Gryet" , er der fundet 
Fæstet af et Jernsværd og et stort Lerkar (S. B. 22, 
23 og 25). 

4. Nordvest for 9 de S. G. er der fundet Spor 
af Brandpletter (S. B. 36). 

5. Sydvest for Fiskerlejet Saltuna er der fundet 
Brandpletter og deri smaa Lerkar (S. B. 39). 

6. I Nærheden af Bautastenspladsen .Bos I e tte n" 
syd for Kirken er der fundet Brandpletter (S. B. 83). 

7. Nordost for 1 Ode V. G. er der Brandpletter, 
hvori der er fundet et lille Lerkar og Tornen af et 
Jernspænde (S. B. 86). 

8. Syd for 38te S. G. af Lyrsby er der en 
Brandpletsplads. Lærer Petersen har undersøgt 18 
Brandpletter liggende i to parallele Rækker. De vare 
fattige og indeholdt kun St. af en Beltehage, af en 
gammel Jernfibula og af et middelstort grovt Lerkar. 

9. Sydvest for Søndre Gildesbo er der be
mærket Brandpletter (S. B. 116). 

10. I Lyrs Skov nordost for Gildesboet har 
der været en stor Brandpletsplads, som nu er for
styrret ved Jordens Opdyrkning. Jeg har gravet der 
i 1869 og fundet mange og store Brandpletter (indtil 
11/2 Alen brede), dækkede med meget store flade 
eller ovale Stene. Paa et Stykke af 4 X 5 Alens Ud
strækning fandtes 4 T. under Overfladen en meget 
smuk Brolægning sat af runde, glatte og næsten lige 
store Stene (5 T. i Tværmaal), hvori de store Dæk
stene vare indfattede. Gravene vare meget fattige; 
i 20 Pletter fandtes kun en lille Lerskaal, 13/4 X 3 T" 
spredte Potteskaar og ukj. Jern. Paa den ryddede 
Gravplads var opsamlet en halvmaaneformet Kniv og 
St. af en spids Kniv. Senere er der fundet mange 
flere Brandpletter imod Syd og Øst, men de have 
været fattige. I 1879 har Lærer Jørgensen udgravet 
en mærkelig halvmaaneformet Kniv (hele Længden 
41/12 T.; Klingen 25/6 X 1 T.), hvis Haandtag er en 
tynd Jernstok, der ender i en flad Spiral (Fig. 95). 
Endvidere er der i 1880 fundet en mærkelig Bronce
skive, 11/12 T. bred, med Hul i Midten og 8 Huller 
langs Randen (Fig. 193; rimeligvis en Spindeskive). 

11. Tæt sydvest for 2 6 de S. G. er der fundet 
Brandpletter med Ben (S. B. 131). 

12. Ved Risehøj nordvest for 29de S. G. er 
der mange Brandpletter (S. B. 135 ). 

13. Tæt syd for Fiskerlejet B ø 1 s havn er der 
fundet Brandpletter med smaa Lerkar (S. B. 140). 

14. Paa Kurebakken nordvest for 31te S. G. 
er der i 1884 ved Vejarbejde bleven udgravet en 
Mængde Brandplelter. De. ~are imidlertid meget fattige, 
og der fandtes ikke andre Oldsager end et sammen
bøjet enægget Sværd. Tidligere er der fundet en 
Beltehage. 

Ibsker Sogn. 

1. Albertshald, en Granitbakke paa 23deS.G.s 
Udlod. Paa Bakken er der Røser, men nedenfor 
Bakken imod .Nord og Vest findes en Brandpletsplads 
af c. 1 Tønde Lands Størrelse. LærElr Jørgensen har 
undersøgt 17 Brandpletter men ikke fundet Videre 
end lo Beltehager, en gammel Jernfibula, en stor 
halvrund Kniv og et lille Lerkar. 

2. Paa Bjergebakken sydvest for Raageskov
gaard findes Røser og omkring dem Brandpletter 
(S. B. 16). 

3. Sortegaard, 21de S. G. Om Røserne der-
steds se foran Tillæg IIl B 33. Om Brandpletterne 
se nedenfor B Nr. 10. 

4. Kulbrandsgade, en øde til Lergravning 
benyttet Plads ved Landevejen 5/s Mil sydsydost for 
Kirken. Om Røserne se foran Tillæg III B 34. Her 
har der ogsaa været mange Brandpletter, som nu ere 
ødelagte.. Kun een er bleven undersøgt, og den inde
holdt kun brændte Ben og spredte grove Potteskaar. 

5. Nordvest for Kroggaard skal der ofte være 
bleven bemærket Brandpletter (S. B. 24). 

6. Nord for Kosgaard, tæt vest og syd for 
en stor Gravhøj er der mange Brandpletter. Lærer 
Jørgensen har undersøgt adskillige af dem men kun 
fundet smaa Lerkar og smuldrende Jern (S. B. 40). 

7. Ved Stranden øst for Fløjlegaard er der 
omkring en sløjfet Røse oftere bemærket Brandpletter 
(S. B. 41). 

8. Paa Granitbakken vest for K 1 i p peg a ard er 
der en stor Brandpletsplads, hvorom se nedenfor B 
Nr. 11. 

9. Paa Himrnelshøj vest for 36te S. G. har 
Lærer Jørgensen undersøgt en betydelig Brandplets
plads, hvorom se nedenfor B Nr. 12. 

10. Nord for 3die S. G. er der en Brandplets
plads (S. B. 57). 

11. Mandhøj øst for Kirken. Om de mange 
Brandpletter, som ere undersøgte paa denne mærkelige 
Gravplads, se nedenfor B Nr. 13. Om Røserne der
steds se foran Side 277-79. 

12. Imellem Skovsholm og Nordre Skole har 
Lærer Jørgensen undersøgt en lille Samling af Brand
pletter, der syntes at være gamle og fattige (S. B. 64). 

13. Paa Brænd esm ark c. 900 Alen nordvest 
for 5 & 6te S. G. formenes rler at være Brandpletter 
(S. B. 119). 

20* 
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Svaneke Sogn. 
1. V ed Sven cl s Høj vestligt i Byvangen synes 

Jer at være en hel Brandpletsplads (S. B. 2). 

Bodilsker Sogn. 

1. Ved Store Haldegaard, vest for Røserne 
i Skoven .Kulhøj" er der en ·Brandpletspiads, hvoraf 
Lærer Jørgensen har optaget 2 Beltehager, 2 gamle 
Jernfibulaer, Stykker af en lille Jernnaal, en lille raa 
Lerkrukke samt adskillige haarde sammensmeltede 
Klumper af Ler, Aske og Jernrust (S. B. 23). 

2. Vest for Ju Is g a ar cl e findes der Brandpletter 
omkring en sløjfet Røse; Lærer Jørgensen har under
søgt nogle men deri kun fundet brændte BE;n og grove 
Pottcskaar. Noget vestligere skal der efter Ejerens 
Udsagn findes mange Brandpletter (S. B. 30 og 31 ). 

3. Paa en Mark sydost for Julsgaarde er der 
fundet Brandpletter, og af en saadan er der oplaget 
Skaar af fire forskjellige Lerkar (S. B. 36.) 

4. Sydost for Gadebygaard er der efter 
·Ejerens Udsagn fundet Brandpletter (S. B. 38). 

5. Øst for Sandcgaard, 1/2 Mil sydsydost for 
Kirken er der mange Brandpletter paa en lav Sandaas. 
Der er i Brandpletter fundet en smuk baandfot4ffiet 
Broncefibula som Fig. 129 med indslagne Cirkelprydeiser 
samt nogle Lerkar. Paa Toppen af Aasen har Ejeren 
i 18 7 8 fundet en stens at Grav, c. 5 Alen lang i Nord 
til Syd, med Sidestene og med Endesten imod Syd 
men ikke imod Nord; ingen Dæksten. I !1/4 Alens 
Dybde laa i Gravens Nordende langs den østre Side 
et 29 T. langt velbevaret tveægget Sværd med Rester 
af Træskeden og ved den vestre Side en Spydspids 
og en Kniv. Stregeprydede Potteskaar vare fundne, 
men kun i ringe Mængde. Der er ogsaa fundet 
Brandpletter tæt nord f'or Gaarden (S. B. 52), og 
saadanne formenes ligeledes at være tilstede syd for 
Gaarden. ·· 

6. Om den meget store og meget mærkelige 
Gravplads ved Kannikcgaard se nedenfor B Nr. 14. 

7. I en Grøft c. 1000 Alen sydvest for samme 
Gaard er der ogsaa fundet Brandpletter (S. B. 66). 

8. Omkring Balke Mølle c. 1000 Alen sydost 
for samme Gaard er der ogsaa fundet Brandpletter 
og tillige Stenkister med ubrændle Skeletter uden 
kjendelige Oldsager (S. B. 58). 

!l. Ved Langede By imellem Kannikegaard og 
Nexø er der fundet Brandpletter paa fire Steder, nemlig 
tæt nord for Sele V. G., vest for 7 de V. G., syd og 
vest for 25dc S. G. og i det nordvestre Hjørne af 
24cle S. G.s .Jord (S. B. 73, 74, 77 og 78). 

10. Om den store og mærkelige Gravplads pa:ct 
den sydlige Ende af S 1 a m r c bjerg se nedenfor B Nr. Hi. 

Povlsker Sogn. 

1. Paa den øverste Flade af Rispebjerg tæt 
ved Grænsen af Pedersker Sogn er der en anselig 
Brandpletsplads, hvor Lærer Jørgensen og jeg have 
udgravet en Snes Brandpletter, deriblandt følgende: 

1. Stykker af to baandformede Broncefibulaer 
omtrent som Fig. 129; den nederste Halvdel 
:i,f BøjlernP Pr prydet nwd indslagne Smaa
cirkler. 

2. St. af en Beltehage. 
3. St. af en Niptang og St. af et lille Lerkar. 
4. St. af en trekantet Jernfibula og St. af et lille 

Lerkar. 
5. Smuk smal baandformet Broncefibula nærmest 

som Fig. 129. 
G. St. af en Jernfibula, halvmaaneformet Kniv. 
7. Spor af Jern, lille raat Lerkar, 21/s X 21/ 2 T. 
8. Smuk Broncefibula nærmest som Fig. 137 men 

mere langstrakt; Spidsen danner en lodret
staaende med tre Huller gjennembrudt Plade 
og synes at være en Efterligning af Spidsen 
paa visse Jernfibulaer (jfr. Kannikegaard 1 n 
og Muleby 42). 

Senere er der fundet en stor Guldperle af knoppet 
Arbejde samt en gammel .Jernfibula med en stor 
Bronceperle. 

2. Ligeledes paa Rispebjerg, c. 1000 Alen 
syd for Nr. 1 , har der været en anden Brandplets
plads, som nu er ødelagt. Der var Dæksten over de 
fleste Brandpletter, og Pletterne synes at have været 
fattige paa Oldsager (S. B. 4). 

3. Øst for Dammegaard, tæt ved en Gravhøj 
er der en Brandpletsplads, hvor Lærer .Jørgensen har 
undersøgt en Snes Brandpletter; de vare imidlPrtid 
meget fattige, og der fandtes kun en lille Niptang af 
Bronce (S. B. 12). 

4. Vest for Fri g a ard, tæt ved Kirken er der 
ved Grustagning i en Bakke fundet en Mængde Brand
pletter. Der er en Gang fundet et lille Lerkar, men 
Pletterne synes forøvrigt at have været meget fattige. 

5. Midt imellem Sejersgaard og 13de V. G. 
skal der ogsaa være bemærket Brandpletter (S. B. 21 ). 

G. Ved Munkegaard (eller Pæregaard) har 
Lærer Jørgensen undersøgt en meget mærkelig Grav
plads, hvor Begravelser fra den første kristne Tid (se 
nedenfor Tillæg X B 8) ere nedsatte imellem gamle 
Brandpletter. Af sidstnævnte er der undersøgt U; 
de 8 vare aldeles uden Oldsager; i de øvrige fandtes: 

1. Spids Kniv, lille grovt hankeløst Lerkar, 21 /2 X 
3 T. 

2. Jernfibula, 13/s T., som Fig. 139, St. af en 
lille Kniv. 

3. Spor af Jern, spredte grove Potteskam·. 
4. Skaar af et stregeprydet Lerkar. 
5. St. af en halvrund Kniv, lille hankeløst grnvt 

Lerkar, 13/4 X 21/2T. 
G. Lidt ukjendeligt Jern. 

7. I Flyvesandet paa Due od cl e, c. 800 Ale11 
sydvest for Duegaard, findes sorte Pletter under flade 
Dækstene (S. B. 25). 

8. Paa Marken nord for Duegaard findes lige
ledes sorte Pletter (S. B. 26). 

9. Ligeledes c. 800 Alen nordost for samme 
Gaard (S. B. 27). 

10. Ligeledes vest for 5 te V. G., hvor Lærer 
Jørgensen i en af Pletterne har fundet en Beltehage 
med Snirkler som Fig. 100 (S. B. 33). 

1 L I Flyvesandet c. 5-600 Alen syd for 
Snogebæk Fiskerleje findes en Mængde ganske smaa 
Høje, hvis Top bestaar af en Blanding af sort Muld 
og Smaasten med enkelte brændte Bensplinler. Det 
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er Brandpletter, der have været nedsatte i en Flyve
sandsmark, hvor Sandet senere er bortføget. Der 
vides at være fundet Jern- og Broncesager samt Perler 
i disse Smaadynger; selv har jeg i 1870 fundet Skaar 
·af et smukt middelstort Brandpletskar med Bort af 
Zigzagstreger. 

12. I Flyvesandet øst for 21 de S. G. har Lærer 
Jørgensen fundet lignende ved Sandflugten blottede 
Brandpletter (S. B. 34). 

13. Lignende Grave synes at findes i Flyve
sandet øst for 2 0 de S. G. og paa to Steder sydvest 
for Snogebæk (S. B. 36, 38 og 39). 

14. Tæt vest for Hullegaarden er der Brand
pletter (S. B. 41 ). 

Pedersker Sogn. 

1. Syd for Slusegaard ved Øle Aaens Udløb 
er der i Flyvesandsklitterne en stor Brandpletsplads. 
I 1876 har jeg foruden nogle tomme Brandpletter 
udgravet følgende : 

1. To baandformede Broncefibulaer, St. af en do., 
smuk Hængedop af Bronce omtrent som Fig. 
161, Fingerring af Bronce, gjennemboret Ben
brikke som Fig. 191 , spids Kniv, forsmeltet 
Mosaikperle af røde og gule Stifter, lille grov 
Hankepotte, 2 X 21 /2 T. 

2. St. af en halvmaaneformet Kniv. 
3. St. af en middelstor Hankepotte. 
4. St. af en baandformet Broncefibula. 
5. Baandf. Broncefibula, St. af halvmaaneformct 

Kniv, lille hankeløst Lerkar, 23/4 X 31/4 T. 
6. Ukjendeligt Jern. 
7. St. af et Sværd eller af en Daggert. 
Endvidere fandtes i samme Højde som Brand

pletterne et menneskeligt Kranium; da Skrænten af 
Sandklitten falder brat af imod Stranden i Syd, kan 
Resten af Skelettet være nedfalden og forsvunden. 
Brandpletterne formenes at fortsættes hist og her i 
Flyvesandet langs hele Kysten til langt ind i Povlsker 
Sogn. 

2. Mellem Gravhøjene vest for Bi 11 eg rave skal 
der være fundet Brandpletter paa flere Steder (S. B. 18) 

3. I en Sandbakke, .Grishøj", midt imellem 
Præstegaarden og Billegrave har der været mange 
Brandpletter, dog alle meget fattige (S. B. 30). 

4. Paa en med Flyvesand overføgen Mark nord
vest for Bos g a ard, vest for Øle Aaen er der ved 
Gravning fundet mange Brandpletter og deri baand
formede Broncefibulaer og en hvælvet do. samt smaa 
Lerkar. Ved samme Gravning er der fundet en oval 
Hvæssesten. Nu ere Brandpletterne aldeles forstyrrede. 

5. Tæt syd for Grubbegaard har Lærer 
Jørgensen undersøgt en Brandpletsplads og fundet et 
Par Beltehager og en Jernfibula af 2den Afdeling. 
Gravpladsen skal strække sig langt ud imod Syd 
(S. B. 51). 

6. Langs ad Bakkeryggen vest for B au neg a ard 
er der paa flere Steder bemærket Brandpletter; se 
nedenfor B Nr. 16. 

7. Paa en Bakke sydost for Bakkegaard har 
der været en Brandpletsplads, som nu er forstyrret 
ved Pløjning (S. B. 61) .. 

8. Paa Sandmarken vest for Kirken er 
der paa adskillige Steder bemærket Grupper af Brand
pletter (S. B. 66). 

9. Vest for Grubbegaard (jfr. Nr. 5), er der 
ogsaa Brandpletter i Kanten af en Grusgrav (S. B. 70). 

10. Paa Marken nordost og nord for V as se -
g a ard skal der findes Brandpletter paa to Steder 
(S. B. 76 og 77). 

11. Omkring en sløjfet Høj vest for Store 
Gade g a ard er der ogsaa bemærket Brandpletter 
(S. B. 88). 

12. Nordvestligt i Sognet paa Smaalyngen 
er der en Brandpletsplads med store Dækstene (S.B. 95). 

13. Paa Urnegravpladsen paa 20de S. G.s Parcel 
nordvest for Kirken har Lærer Jørgensen ogsaa fundet 
Brandpletter (S. B. 97). 

14. Paa Marken øst for Jydegaard skal der 
være fundet Brandpletter (S. B. 101). 

15. Sydost for Kjæret .Langemyre" er der 
bemærket Brandpletter, og der formenes at være en 
hel Gravplads der (S. B. 118). 

Aaker Sogn. 

1. Ved en stor Gravhøj østsydost for Store 
Bakkegaard er der oppløjet Brandpletter (S. B. 10). 

2. Ved Stranden syd for Lille Loftsgaard, 
øst for Grødeby Aaens Udløb synes der at have 
været en anselig Gravplads; i en Brandplet paa Strand
skrænten har jeg i 1880 fundet Bøjlen af en smuk 
Broncefibula som Fig. 14 7, F ;2 T. lang, en Spiral
ring af Bronce i l1/a Omgang med l1/2 T. Tvær
maal, en smuk Mosaikperle med dambrædtformet 
Mønster og en knust middelstor Hankepotte. I Ageren 
nord for Havbrinken er der fundet flere store sten
satte Kister, af hvilke en indeholdt fire Lerkar. 

3. Om Brandpletspladserne ved Grøde by se 
nedenfor B Nr. 1 7. 

4. Syd for søndre Landevej ved Bro g a ards 
Bro ligger tæt vest for Læs Aaen en stor Gravhøj, 
omkring hvilken der findes mange men fattige Brand
pletter. 

5. Ved Læs Aaen vest for Aspesgaard er der 
jævnlig bemærket Brandpletter (S. B. 68). 

6. Paa det vestlige Affald af AakirkebyKlint 
(især Mtr. Nr. 290) findes mange Brandpletter (S. B. 71 ). 

7. Syd for Aakirkeby Klint er der en stor 
men fattig Brandpletsplads. I 18 71 undersøgte jeg 
12 Pletter; i en af dem fandtes en Beltehage, i en anden 
nogle spredte Potteskaar; de øvrige vare tomme. 

8. Øst for 7 de V. G. af Ege by synes der at 
være Brandpletter paa to Steder (S. B. 101 og 102). 

9. Paa Baunebakken ved 61de S. G., 1/4 Mil 
nord for Aakirkeby er der en stor Brandpletsplads af 
flere Tønder Lands Størrelse. Lærer .Jørgensen har 
i 18 7 7 undersøgt mange Brandpletter; de fleste vare 
fattige, men der er dog fundet to knoppede Guld
perler, St. af et enægget Sværd, en halvrund Kniv og 
St. af en do. 

10. I den saakaldte " Bygade " , som fra Aa
kirkeby fører op til Højlyngen, skal der have været 
en Brandpletsplads, som nu er forstyrret ved Op
pløjning. 
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B. Undersøgelser af nogle vigtigere Brandpletspladser. 

1. D ovr Aas. 

Do v r A as er en lav Jordforhøjning paa begge Sider 
af Landevejen 1 /4 Mil nord for Rønne., Navnet findes 
ogsaa (urigtigt) skrevet "Dueaas ". 

Ifølge Landmaaler Lunds Manuskript er der i 
Aaret 1820 ved Vejens Anlæg fundet et Sværd og to 
Spydspidser samt en Skjoldbule, Alt af .Jern. Skjold
hulen var ifølge en deraf given Tegning nøjagtigt 
overensstemmende med de sædvanlige Skjoldbuler fra 
Brandpletteme. Sværdet havde en smal '4irebtunge, 
anbragt i Fortsættelse af Klingens Midte; Fæstet var 
5 T. og Klingen 23 T. lang, Klingens Brede var 21/4 T. 
Den ene Spydspids havde sædvanlig Lancetform og 
var 8 T. lang; den ;inclPn syne:- ni have havt Mod
hager. 

Demæst er der ved (;rnsgrnvning i Aat·erw 1848 
til 1853 fundet mærkelige Oldsager. 

Fundene fra Aaret 184.8 ere beskn~vne ar Justits
raad Herbst i Ann. for nord. Oldk. 1849 S. 384 og 
lig. samt Plade IU (Mus. 102:-ifi-7::!). De der givne 
Oplysninger gaa ud paa, at der i Sommeren .1818 
to Alen under Overfladen fandtes Levningernl' af fire 
ubnendte Lig med Hovederne imod Nordvest liggende 
i det løse Grns uden Stenkiste, ledsagede af to .Jern
sværd, en .Jernkniv og en flaskeformet Lervase. 
Sværdene vare enæggede, det ene 22 T. langt og 
11/4 T. bredt, det andet rimeligvis af samme Størrelse; 
Fæsterne vare smedede i Fortsættelse af Klingens 
Ryg og noget krummede fremefter. Disse Sværd vare 
saaledes i Størrelse og Form nøje overensstemmende 
med Svæt·dene fra Brandpletterne Fig. u2- C8. Kniven 
findes ikke afbildet. L<~rvas<"n (fP /2 X 3 T.) v:ar i 
Størrelse, Form og Prydelse aldeles svarende til lig
nende Lerkar fra Brandpletterne. 

Neppe 1 Alen derfra og kun i en Dybde af 
3/4 Alen fandtes en "af smaa Stene sat Kiste", l1/4 Alen 
lang og dækket af en flad Sten. Deri laa Kul og 
brændte Ben samt et Jernsværd (2G :< 21 /2 T.), Res ler 
af et lignende, en Lansespids (101 /2 T.), Spidsen af 
en Kniv, en Skjoldhule med afbrudt Tap, en Nagle 
med et stort Hoved, et lille Jernbeslag, Resterne af 
en Jernkjedel samt et lille Lerkar (3 x 31/2 T.). 
Sværdene vare enæggede; Fæsterne sade imidlel'tid 
ikke i Hyggens Forlængelse, men mere henimod 
Midten. Spydspidsen svarer til flere fra Brandpletterne. 
Skjoldbulen og Lerkarret synes efter Tegningerne lige
ledes al være fuldkomment overensstemmende med 
dem fra Brandpletterne. Jernkjedelcn er noget mindre 
end Kjedlerne fra Stenshøj og Dillehøj, men synes al 
være forfærdiget ganske paa samme Maade. 

Endvidere var der rundt omkring paa Bakken 
fundet mangfoldige andre Begravelser indeholdende 

Kul, brændte Ben, Stykker af Jernsager og Lerkar, 
der uden at være omgivne med Stene vare nedlagte 
i det løse Grus. .Tustitsraad Herbst, der besøgte Stedet 
i Efteraaret 1848 men ikke havde Lejlighed til selv 
at anstille nogen omfattende Undersøgelse, fandt flere 
saadanne Begravelser i Grusgravenes Skrænter, alle 
omtrent 12 T. under Overfladen; i en af dem laa et 
lille Lerkar (21/4 X 23/4 T.) med Bunden opad. Kort 
efter indsendtes fra lignende Begravelser paa Dovr
aasen nogle Stykker af to enæggede Sværd, hvis 
Fæs ler svarede til dem fra fornævnte "Stenkiste" med 
brændte Ben. Fremdeles indsendtes fra samme Grus
grav et lille Lerkar (1 2/s X 21 / 3 T.). 

Ifølge Meddelelse fra Museet (Mus. 133 H:i--20) 
er der i Aaret 1853 indsendt fra Grusgraven i 
Dovr Aas: 

a. Brudstykker af et Jernsværd, et overbrudt 
Jernspænde samt nogle sorte Potteskaar, fundne 
11/4 Alen under Overfladen midt i en "Stensætning af 
mindre Sten"; under Stensætningen, c. 2 Alen under 
Overfladen, laa et helt Menneskeskelet. 

b. Brudstykker af el andet Jernsværd af Form 
som de i Begravelsen med de fire ubrændte Skeletter 
,forefundne samt Stykker af to sorte Lerkar; disse 
Sager laa i en lignende Stensætning som Fundet a 
og kun 7 Alen sydost derfra; 11/4 Alen under Sten
sætningen laa ligeledes et ubrændt Skelet. 

c. Et 61 /4 T. højt rundbuget Lerkar, prydet med 
en Bort af Skraastreger og derimellem indstukne 
Prikker; det stod 5 Alen sydost for Fundet b under 
11I4 Alen tyk Sten i et dertil omhyggeligt dannet fir
kantet Rum; 112 Alen dybere laa Levninger af et 
ubrændt Skelet. 

d. Et Par sølvbelagte Broncesporer med Jernpig, 
af Form som Fig. 89 samt nogle til Sporeremmene 
hørende Sølvbeslag; de laa ved Levningerne af et 
ubrændt Lig 6 Alen sydost for c under en l3/4 Alen 
tyk og 21/4 Alen lang Sten. 

e. Et 21 /2 Alen højt kopformet Lerkar med et 
stort Øre. 

Dovraasen maa efter disse Oplysninger anses for 
at have været en Gravplads fra Brandpletstiden, nærmest 
fra Brandpletternes anden eller tredie Afdeling. De 
fleste Begravelser have vistnok simpelthen været Brand
pletter. Den "af smaa Stene satte Kiste" indeholdende 
Kul og brændte Ben og dækket med en flad Sten 
kan have været en sædvanlig Brandplet med Dæk
sten og paa Siderne omgiven med en Belægning af 
Haandsten, hvorpaa der ogsaa andetsteds haves enkelte 
Exempler. Skeletgravene have næppe været synderlig 
forskjellige fra de ubrændte Grave paa andre Brand-

T • 

• 
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pletspladser. Kun synes Oldsagerne tildels at tilhøre 
Brandpletstidens anden Afdeling ligesom Oldsagerne i 
Skeletgravene ved Dyndalen. Forholdene kunne imidler-

tid paa Grund af Mangel paa sagkyndig Iagttagelse ved 
Udgravningerne ingenlunde anses som tilstrækkelig op
lyste. Nu findes der ingen flere Grave der paa Stedet. 

2. Pyth us. 

V ed Stranden 1 / s Mil sydost for Rønne ligger 
Pythus Teglværk, hvis store Lergrave er anbragte i 
Havbrinken. Ved dennes Nedstyrten er der efter
haanden kommet en Del Brandpletter frem, og de 
synes at strække sig et Stykke vestefter langs med 
Havskrænten. 

Ved tilfældige Fund er der fremkommet et middel
stort Lerkar med Hank, et do. uden Hank, tre smaa 
hankeløse Kar, et ringformet Spænde af Bronce, 
11/2 T. bredt, temmelig forbrændt og forhøjet, samt 
en Sax af Bronce (Fig. 181 ). Tillige er der af 
Arbejderne udgravet: 

1. En Brandplet indeholdende en Guldberlok, 
15/12 >c. 5 /s T., med temmelig høj Overdel helt belagt 
med flettet Guldtraad og med den samme Drueprydelse 
forneden som Fig. 155, endvidere en sædvanlig kugle
formet Guldperle af knoppet Arbejde, 3/4 T. i Tvær
maal, en beskadiget langagtig Guldperle, i hvis ene 
Ende der sad et Stykke Broncetraad med forsmeltede 
Rester af en blaa Glasperle; fremdeles en sammen
smeltet Klump, hvori der kunde kjendes en Perle af 
Pletmosaik, en indvendig forgyldt og en blaa Glasperle. 

2. En Brandplet indeholdende en Skjoldbule 
med høj Tap. 

Lærer Jørgensen har dernæst i 1878 og 1881 
udgravet Brandpletter med nedenstaaende Indhold: 

3. En Broncefibula af Type C og en lille rød 
Perle. 

4. To baandformede Broncefibulaer omtrent som 
Fig. 129, et lille ringformet Jernspænde og et lille 
rundbuget hankeløst Lerkar, 2 1/2 X 23 /4 T. 

5. Lille hankeløst Lerkar 3 X 31/2 T. 
6. St. af to Jernfibulaer med tilbagebøjet Spids, 

halvkugleformet Benbrikke, knust lille Glasperle. 
7. En meget fladt afskaaren Benbrikke og et 

smukt lille flaskeformet Lerkar, 21/s X 23/4 T. (Fig. 234). 
8. I Brandpletten, som laa 1 Alen dybt. stod 

en 11 /4 Alen lang, 1 /2 Alen tyk Sten, hvis spidse Ende 
ragede lidt op over Jordens Overflade. Ingen Metal
sager men kun nogle smaa Potteskaar. 

Derhos iagttog Jørgensen i Brinken et sammen
hængende, adskillige Alen bredt, c. 4 T. tykt Lag af 
Brandpletsmuld, hvori mange brændte Ben og hist og 
her smaa Stænk af Bronce. I det sorte Lag fandtes 
en Perle af Pletmosaik, to andre forsmeltede Mosaik
perler samt lidt ukjendeligt Jern. Under dette sorte 
Lag laa en stor sort Plet, 21 /2 Alen bred, 2 Alen 
dyb, fuld af sort Muld med mange ildskjørnede Sten; 
derimellem fandtes nogle Hestetænder, men ellers 
ingen Oldsager. 

Jeg har selv i 1880 undersøgt nogle Brandpletter 
ved Pythus men uden Udbytte. 

3. Kanegaard. 

K anegaard, 16de S. G. i Knudsker Sogn, 1/s Mil 
øst for Rønne, er nu nedbrudt og indlagt under 
Rabækkegaard, 15de S. G. Gravpladsen ligger 400 Alen 
øst for den nedbrudte Gaard og 800 Alen øst for 
Rabækkegaard. En V ej afskjærer det nordligste Hjørne; 
derhos er hele Midten af Pladsen aldeles bortgravet 
ved Grnstagning; det er saaledes næppe en Trediedel 
af Gravpladsen, som har kunnet undersøges. Det syd
vestlige Hjørne danner en lille Bakke, hvorpaa der 
laa 11 temmelig store Røser, om hvilke se foran 
Side 270. Grunden er haardt Granitgrus dækket af et 
tyndt Lerlag. I Aaret 1868 undersøgte jeg det nord
lige Terræn (A) samt det østlige (B) og begyndte paa 
det sydvestlige (C). Ved den Tid tegnedes Kortet 
Fig. 396, der saaledes ikke er fuldstændigt ved det 
sydvestlige Hjørne. I Aarene 1869 til 71 fuldførte jeg 
dernæst Undersøgelsen af Gravpladsens sydvestlige Del 
med de derpaa liggende Røser; se det Side 313 af
trykte særlige Kort, Fig. 397. 

Brandpletternes Indhold foruden Kul, Ben og Sten 
var følgende: 

A. Nord for Vejen. 

1. Beltehage. 
2. Jernfibula 1), ukjendeligt Jern. 
3. ingen Oldsager. 
4. Beltehage. 
5. Ingen Oldsager. 
6. Ingen Oldsager; under Graven laa 2 T. Ler 

og derunder en ny Grav, hvori en Beltehagc med Stang 
og Knap (Fig. 108), St. af Jernspænde. 

7 -16. Ingen Oldsager. 
1 7. Beltehage, Jernfibula, lille Lerkar (21 

/2 X 

31/4 T.). 
18. Ingen Oldsager. 
19. Beltehage, ukj. Jern, enkelte Potteskaar. 
20. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
21. Beltehage, to trekantede Jernfibulaer (Fig. 

112); øverst i Graven laa Halvdelen af et lille Lerkar. 

1 ) Samtlige Jernfibulaer, hvis Form var kjendelig, havde 
tilbagebøjet Spids (Type A). De fleste vare trekantede 
som Fig. 112. 
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22. To Jernfibulaer med store Bronceperler 
(Fig. 120), I3eltehage, enkelle Potteskaar. 

23. Ingen Ben, ing·en Oldsager. 
24-23. Ingen Oldsager. 
2G. Bellehage med Hak langs ad Kanterne, Spor 

af .Jernfibula. Paa Slykket øst for Nr. 25 og 26 
fandtes 10 T. under Overlladen en tæt Brolægning 
tildels af store Sten, hvorunder ingen andre Brand
pletter end Nr. 27. 

27. ingen Ben, ingen Oldsager. 
28. Uregelmæssigt tyndt Lag af Kul uden Ben. 
29. Ingen Oldsager. 
30. St. af Bellehage, ukj. Jerri. 
31. Spor af Jern, lille Lerkar (31 /4 X 31 /4 T.). 
3:l Knust lille Ledrnr. 
:33. Beltehage, lille Lerkar (21/4 X 3 T.). 

46. 
47. 
48. 
4U. 

03/4 T.). 

Ingen Oldsager. 
St. af Beltehage. 
Ing'(m Oldsager. 
St. af en Jernfibula, 

50. Beltehage, enkelte spr. Ptskr. 
61 -G4. Ingen Oldsager. 
55. St. af to Jernfibulaer, lille Lerkar. 
5G-58. Ingen Oldsager. 
5U. St. af Beltehage. 
GO. Jernfibula. Øst for Gravene Kr. 5\J og GO 

var der c. G T. under Overfladen en tæl Brolæg
ning i Fortsættelse af Brolægningen øst for Nr. 25 
og 26. 

G 1. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
G2. Ingen Oldsager. 

Fig. 396. Gravpladoen ved Kanegaard 1869. 

34. Jernknap, Spor af mere Jern. 
35. St. af en lille Beltehage. 
36. I3eltehage, Si. af .Jernfibula, lille Lerkar 

(1 3/4 X 2 T.). 
37. Beltehage, Spor af mere Jern. 
38. St. af .Jernfibula, Spor af mere Jern. 
3~l. Ingen Oldsager. 
40. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
41. Stor sammenbøjet Beltelrnge (\Jl/2 T.)) tre 

.Jernfi hnlaer, brændte smaa Lerklmnper. 
42. St. af lille Bellehage, St. af Jernlilmla, lille 

Lerkar (23 /4 X 3\14 T.). 
43. Knust lille Lerkar (::l X 2 1 / 4 T.). 
44. St. af lille Beltehage, knust lille Le1·kar. 
4-::i. St. af .Jernlibula, spredte St. af et lille Lerkar. 

63. Spor af .Jern, lille Lerkar, brændte Ler-
klumper. 

64. Bcltehage, ukj. Jern. 
66. Ukj. Jern, meg·et lille Lersknnl (1 X 2 114 T.). 
G6-G9. Ingen Oldsager. 

B. Det østlige Hjørne, syd for Vejen, øst 
for Grusgravene. 

1. Beltehage (Fig. 102). 
2. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
3. To Jernfilmlae1-, Spor af I3eltehage. 
4. Ukj. Jern, lille Krukke med grove Strege

prydeiser, mange spredte St. af et grovt Lerkar. 
D. Ukj .. Jern, lille kugleformet Lerkar. 

j 
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6 - 7. Ingen Oldsager. 
8. Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
9 -11. Ingen Oldsager. 
12. Lille Beltehage med Hak paa Kanterne, St. 

af lille Lerkar. 
13. Beltehage. 
14-16. Ingen Oldsager. 
1 7. Beltehage, St. af Jernfibula. 
18. Beltehage. 

C. Den sydvestlige Del, sydvest for 
Grusgravene. 

Omkring Røse a. 

1. St. af en Beltehage og af en Jernfibula, smukt 
lille Lerkar (21/s X 31/3 T.), St. af et grovt do. 

14. Beltehage, lille Lerkar (21/2 X 21 2 T.). 
15. Beltehage, spr. St. af et lille Lerkar. 
16. St. af to Beltehager, Jernfibula, spr. St. af 

et lille Lerkar. 
17. Beltehage, spr. St. af to smaa Lerkar. 
18 -19. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
20. Beltehage, Benbrikke som Fig. 191, lille 

Lerkar (21/2 X 31/2 T.). 
21. Jernfibula med Spor af Bronce. 
22. Ingen Oldsager. 
23. Beltehage, spr. St. af et lille Lerkar (2 1/ 2 

X 3 T.) 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

zo Aleri 

Beltehage, spr. St. af et grovt Lerkar. 
St. af to Jernfibulaer. 
Spr. St. af en Lerskaal (omtrent 3s14 X 7). 
Ingen Ben, ingen Oldsager. 
St. af en Jernfibula, St. af mdbrændt Ler. 

Fig. 397. Røser og Brandpletter paa den sydvestlige Del af Gravpladsen 
ved Kanegaard 1871. 

2. Spr. St. af et meget lille Lerkar. 
3. Ingen Ben, ingen Oldsager; laa op til Rand-

stenene af Røsen. 
4. Ingen Oldsager. 
5. Meget lille Lerskaal (3/4 X 15/6 T.). 
6-13. Laa under en sammenhængende uregel

mæssig Brolægning, hvorover et tyndt, kulsort Lag af 
Overjord. I Nr. 7-10 fandtes ingen Oldsager, i 
Nr.11 et lille Lerkar (3 X 31/2 T.; Fig. 214), i Nr.12 
en lille Lerskaal (l5/s X 21/s T.) og i Nr.13 en Beltehage. 

29. St. af en smuk Beltehagc med Cirkel
prydelser. 

30. Ingen Oldsager. 
31. Syv hule Broncespiraler, 1/2 T. i Tværmaal, 

liggende spredte i Mulden, Broncering (1 1/4 T. bred) 
med deri hængende flad Stok, hvorpaa en Skyder, 
PIB T. (Fig. 169), Jernfibula med en l1/4 T. bred 
Bronceperle, lille Bronceknap med tre Vorter paa 
Hovedet, siddende paa en femkantet Bronceplade, som 
atter var nittet paa Bronce og Jern (Fig. 170). 
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32. Beltehage. 
33. Ingen Oldsager. 
34. Forsmeltet Bronce og Jern. 
35. St. af Beltehage, spr. Ptskr. Laa ovenpaa 

Randen af Røse a. Over hele Stykket omkring 
Gravene 27 -30 og 32-34 var der en uregel
mæssig Brolægning. De flade Dækstene paa Gravene 
laa i Højde med Brolægningen c. 6 T. under Over
fladen af Jorden. 

Øst, syd og vest for R øserne e og 1. 

3C1. Spr. St. af en Jernfibula. 
37. St. af en Broncespirnl (om en .Jernstok?) 

samt af en tynd Broncebøjle, spr. St. af et lille Lerkar. 
38. Mange spr. St. af et stort grovt Lerkar. 
39-42. Ingen Oldsager. ,.,. 
43. St. af en Fibula med en Bronceperle. 
44. Beltehage. 
45. Beltehage, St. af to Jemfihulaer. 
4G. Ingen Oldsager. 
4 7. Beltehage, St. af trekantet ,Jernfibula, ukj. 

Jern, spr. gr. Ptskr. 
48. St. af Jemfibula, lille hankeløst Ler-kar paa 

en lav Fod (21/4 X 21/2 T.; Fig. 227). 
49. Spr. gr. Ptskr. 
50. Ingen Oldsager. 
51. St. af en Beltehage med to Riller langs 

hver Kant, spr. gr. Plskr. 
52. To Jernfibulaer (3 1/4 T.), hver med ·to glatte 

kugleformede Bronceperler paa Bøjlen samt Bronce
perler paa Enderne af Spiralen (Fig. 111), spr. St. af 
et middelstort Lerkar. 

53. Baandformet Broncefibula (2 1 /4 T.), lille 
hankeløst Lerkar (F/s X 21/2 T.), St. af en grov 
middelstor Hankepotte, der syntes at have været ned
sat hel. 

54. 
55. 
56. 
57. 

gt-. Ptskr. 

Beltehage. 
Spr. gr. Ptskr. 
Lille Jernfibula. 
Meget lille Beltehage 

58. Trekantet Jernfibula. 

(2 1/s >-. 3/4 T.), spr. 

59. To Jernfibulaer med flad Bøjle. 
60. St. af en lille Jemtlbula. 
61. Bcltehage, ganske lille Lerskaal (l X ':!.1/4 T.; 

Fig. 228). 
62. Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
G3. Jemfibula, enkelte spr. gr. Ptskr. 
G4. Smuk baandf. Broncefibula med Kam over 

Bøjlen og Naal af Jern, baandf. Broncefibula uden 
Kam, lille hankeløst Lerkar (3 X 33/4 T.) med en 
rundlløbende Streg om Overdelen. 

65. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
66. Ingen Oldsager. 
6 7. St. af en Beltehage. 
68. Stor Beltehage (7 T. foruden Krogen). 
G9. Beltehage med Tværstriber paa Krogen, 

spr. St. af et lille Lerkar med en rundt!. Bække af 
gjennemborede Knopper langs Udbugningskanten. 

70. Beltehage. . 

[- 71. To store Jernfibulaer, hver med et Par stme 
i flade Bronceperler paa Bøjlen og en lille Broneeknop 

_paa hver Ende af Spiralen; paa hver af de store 
Perler er der indskaaret et retvinklet Kors; Spor af 
en Beltehage. 

72. Smal Beltehage (41/2 X 5/s T.) med Tvær
furer ov.er Halsen, Jernfibula med et Par store Bronce
perler paa Bøjlen; i hver af Perlerne er der ind
skaaret et retvinklet Kors, der er udfyldt med Harpix
masse (Fig. 117). 

73. Jernfibula (2 7 Is T.); Spiralen er prydel med 
Bronceperler paa Enderne; to Trediedele af Bøjlens 
Længde ere dækkede af en lang, fladt hvælvet Brouee
skal med et lille Hoved paa Spidsen og Skraastreger 
ved den modsatte Ende (Fig. 123). 

7 4. Beltehage. 
75. Ingen Oldsager. 
76. Beltehage. 
7 7. Beltehagc. 
78. Beltehage, Jernfibula med smaa BroneP

perler paa Enderne af Spiralen og to slJlukkc store 
Broneeperler paa Bøjlen af Skikkelse som Kugler med 
en fremstaaendc Kant om Midten og paa hver Side 
deraf en Kreds af Smaaeirkler med en Prik i Midten 
af hver (Fig. 121); Jernfibula med Jernperler paa 
Bøjlen. 

79. Linseformet Bronceperle med Spor af en 
Jernfibula. 

80. Lang smal Belte!tage (51/2 X 5/s T.) med 
Spor af Slid i Øskenen (Krogen manglede), Jernfibula. 

81. Meget lille (2 7/s X 3/4 T.) Bellchage uden 
Krog med flad, til begge Ender tilspidset Ryg, spr. 
gr. Ptskr. 

82-83. Ingen Oldsager. 
84. Beltehage, St. af Jemfibula med to Jern-

perler paa Bøjlen. 
85-86. Ingen Oldsager. 
8 7. Smuk Jernfibula (Fig. 110). 
88. Ingen Oldsager. 
89. Stor Naal af Jern (Længde i Alt 81/4 T.; 

Fig. 165) mea en Krumning paa Stokken og derover 
et bredt korsdannet Hoved (Tværstangen 31 /4 T. lang); 
i Midten af Korset og paa Enden af den øverste Arm 
samt af Sidearmene sidde Nitnagler, og derved findes 
paa den ene Sidearm Rester af en i Oldtiden afreven 
Plade eller Bule af Bronce; spr. gr. Ptskr. 

90. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
91. St. af en Beltehage, lille Jemfibula med to 

Bronceperler paa Bøjlen. 
92. Beltehage. 
93. Ingen Oldsager. 
94. St. af Jernfibula, spr. Ptskr. af en grov 

Krukke. 
95-100. Ingen Oldsager. 
101. .Jernfibula, som paa hver Ende af Spiralen 

bærer en Bronceperle prydet med Smaacirkler. 
102. Ingen Oldsager. 
103. Beltehage, Jernfibula. 
104. Ingen Oldsager. 
105. Sammenbøjet og afbrudt St. af en Belte

hage, spr. gr. Ptskr. 
106. Ingen Oldsager. 

'i 
I 

l 
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107. Beltehage, som ved den brede Ende deler 
sig i to Snirkler ligesom Fig. 100 (2114 :x P 12 T.), 
Jernnaal med fladt Hoved og en Krumning under 
Hovedet (41/2T.; et St. af Spidsen mangler; Fig.166), 
ukj. Jern, spr. gr. Ptskr. 

108. St. af Beltehage, St. af en Jernnaal med 
fladt Hoved prydet med en Broncebule; Stokken har 
en Krumning under Hovedet; spr. gr. Ptskr., der ved 
Sammensætning fandtes al hidrøre fra en grov Krukke 
(9 X 101/2 T.). 

109. St. af Beltehage. 
110. St. af Beltehage. 
111. Spr. gr. Ptskr. 
112. Ingen Oldsager. 
113. St. af Jernfibula, spr. gr. Ptskr. 
114. St. af Beltehage. 
115-16. Ingen Oldsager. 
11 7. St. af Beltehage, St. af Jernfibula med 

·.Jernperler paa Bøjlen, spr. gr. Ptskr. 
118. St. af to ensdannede store Jernnaale med 

en Bronceperle (1 /2 X 5/s T.) paa Toppen af Hovedet 
og derunder parallelt med Stokken en kredsrund 
broncedækket Plade (7 /s T. bred); under denne Plade 
har Stokken den sædvanlige Krumning; spr. gr. Ptskr. 

119. Beltehage. 
120. Ingen Oldsager. 
121. Beltehage. 
122- 26. Ingen Oldsager. 
12 7. Beltehage. 
128. Beltehage, St. af Jernfibula. 
129. Ukj. Jern, Halvdelen af et lille Lerkar. 
130. Beltehage, flad Lerskaal (P/s X 41/ 2 T.; 

Fig. 224). 
131. Beltehage, trek. Jernfibula, lille hankeløst 

Lerkar (3 X 4 T.). 
132. Ingen Oldsager. 
133. Beltehage med Rille langs Kanterne og 

Striber over Halsen, to smukke Jernfibulaer (2 1 /4 T.) 
med lang Spiral og hver prydet paa Bøjlen med to 
Bronceperler med indskaaret Kors, to halvkugleformede 
hule Bronceknapper (7 /s T.) hver prydet med tre Spiral
linier med Huller i Midten (Fig. 178), St. af et i Old
tiden sønderbrudt Broncekar af kun et Par Cuhik
tommers Rumfang (paa et af Brudstykkerne var ind
slaaet en lille Cirkel), St. af en lille Hankebøjle af 
Bronce. 

134. Beltehage, lille grovt hankeløst Lerkar. 
135. Beltehage, trekantet Jernfibula, lille hanke

løst Lerkar. 
136. Lille Beltehage med stor Krog og Tvær

furer paa Krogen, Halsen og Ryggen (Fig. 107), lille 
hankeløst Lerkar (23 /4 >< 33/4 T.). 

137. Spiral af en Jernfibula. 
138. To Jernfibulaer, hver med en stor Bronce

perle mellem to mindre; de store Bronceperler ere 
prydede med tre fra Midten radialt udgaaende Furer, 
hvorimellem der er anbragt Smaacirkler (Fig. 119). 

139. Spr. St. af et middelstort Lerkar. 
140. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
141. Beltehage, brændt Lerklump. 
142-43. Ingen Oldsager. 
144. St. af Jernfibula, ukj. Jern. 

145. 
146. 

31/2 T.). 

Ingen Oldsager. 
Beltehage, Jernfibula, lille Lerskaal (2 X 

14 7. Spr. gr. Ptskr. 
148. Beltehage, St. af Jernfibula. 
149. Beltehage. 
150. Beltehage. 
151. Beltehage. 
152. Spindeskive (1 1/12 X 3/s T.) af Sandsten 

eller brændt sandblandet Ler, prydet med Smaacirkler 
med en Prik i Midten (Fig. 190). 

153. Jernfibula med Broncehylster omkring hele 
Bøjlen med Undtagelse af den tilbagebøjede Spids 
(Fig. 122), sædvanlig Jernfibula, St. af en lille blaa 
Glasperle. 

154. Jernfibula, St. af et lille Lerkar. 
155-57. Ingen Oldsager. 
158. Jernfibula med to Bronceperler prydede 

med Smaacirkler med en Prik i Midten. 
159. Ingen Oldsager. 
160. Beltehage, St. af et lille Lerkar. 
161. Ingen Oldsager. 
162. Beltehage, tre Jernfibulaer, spr. Skaar af 

et lille Lerkar med rundt!. Streger. 
163. Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
164-65. Ingen Oldsager. 
166. Beltehage, to Jernfibulaer, hvoraf enhver 

paa Bøjlen bærer to store Bronceperler, prydede med 
indskaaret Kors; den ene har tillige Bronceperler paa 
Enden af Spiralen. 

16 7. Beltehage med Riller langs Kanterne, spr. 
Skaar af et lille Lerkar med rundtl. Streger. 

168- 72. Ingen Oldsager. 
173. Spr. St. af et lille Lerkar. 
174. Beltehage, lille hankeløst Lerkar (23/s X 

23 /4 T.). 
175. Beltehage med en Rille langs med Kanterne, 

lille grov Hankepotte (21/s X 21/2 T.), spr. St. af et 
andet lille Lerkar. 

176. Beltehage, to Jernfibulaer, lille hankeløst 
Lerkar (25/s X 31/ 4 T.). 

177. Beltehage, St. af et lille hankeløst Lerkar 
paa en lav Fod. 

178-79. Ingen Oldsager. 
180. Beltehage, Jernfibula, Benbrikke som Fig. 

191, halvbrændt Lerklump. 

Ved Sydsiden af Røse g. 

181. Ingen Oldsager. 
182. Lille Beltehage (3 X 3 /4 T.), spr. St. af 

en Jernfibula med to Jernperler paa Bøjlen, spr. gr. 
Ptskr., der ved Sammensætning dannede en grov 
Krukke (8 X 81/4 T.; Fig. 213). 

183. To store ensdannede Jernnaale med Krum
ning under Hovedet; tæt over Krumningen sidder en 
kredsrund, gjennemboret Plade, i hvis Midte der er 
anbragt en Øsken; ovenfor er Stokken omgivet af en 
Broncering; ovenfor denne løber Stokken spids til og 
synes at have baaret et Hoved, der er afbrudt; end
videre en Snirkel af Broncetraad, 5 Is T. bred; des
uden spr. gr. Ptskr. 
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184. 
185. 
186. 

187. 
188. 

Øst for Røserne k og I. 

Ingen Ben, ingen Oldsager. 
Stor Beltehage, Jernfibula. 
Spr. St. af en Beltehage. 

Imellem Røserne g og h. 

Ingen Ben, ingen Oldsaget'. 
Ukj. Jern, spr. gr. Ptskr. 

Ø s t f o r Rø s c r n c g u g f. 

189. St. af Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
190. Jernfibula. 
191. Spr. gr. Ptskr. 
192. Ingen Ben, ingen Oldsager. 
193. Beltehage, to Jernfihulaer. 
194. Lille grov Krukke (2 X 3 T.), spr. gr. l'tskr. 
1 95. .Jernfibula, spr. St. af et lille Lerkar med 

mange smaa gjennemhorede Knopper sum Nr. GD. 
196. (Tæt ved Nr. 37). Beltehage. 

4. Stenshøj. 

Stenshøj ved 42de S. G. i Vestermarie Sogn, 
7/s Mil fra Rønne, i Vinkelen im~em Vejene til Al
mindingen og til Østerlars Sogn har i Fortiden været 
et meget mærkeligt Sted. Højen er en anselig, spids
toppet, naturlig Sandbakke, hvis Top fordum har 
baaret en Samling af høje oprejste Stene, hvoraf en 
Del synes at have dannet en oval Stenring; se foran 
Side 292 og 300. Nu ere de alle borte. Paa Toppen 
af Bakken laa en lille Røse, som jeg har udgravet 
uden noget Udbytte. Brandpletter synes at have været 
tilstede i stor Mangfoldighed baade paa Bakkens Top 
og ned ad dens Sider. De fleste ere imidlertid bort
tagne ved Grusgravning, hvorved Bakken er bleven 
stærkt udhulet. 

1. I Aaret 186 7 blev der ved Grusgravning 
fundet en mærkelig Jern kj ede 1 (Fig. 211 ), der skal 
have staaet paa tre eller fire endestaaende Stene, der 
vare nedgravne i Bakkens Sand. Ovenpaa Kjedelen 
var der efter Finderens Udsagn ligeledes anbragt en 
Sten, der synes at være sunken ned i Karret og der
ved at have knust det. Der optoges en svær, omtrent 
18 T. bred Jernring, som havde dannet Randen om
kring Kjedelens Munding, to svære Jernhanke og 
mange Stykker af Siderne tilligemed en Mængde 
Stykker tynde Bronceplader, hvormed Siderne havde 
været beklædte indvendigt. V ~d mit Besøg paa Stedet 
kort efter Fundet fandt jeg Brandpletsmuld med Kul 
og brændte Ben men kunde ikke erfare, om al Brand
pletsmulden havde ligget i Kjedelen, eller om denne 
havde været nedsat i en Brandplet. Den i Kjedelen 
nedsunkne Sten synes i ethvert Fald at have været 
Dækstenen over en Brandplet. Andre Oldsager end 
selve Kjedelen vare ikke fundne. 

2. Endvidere er der ved Grusgravningen jævnlig 
fundet smaa Lerkar. Et Hankekar, 31/ 2 X 3314 T ., er 
i 1868 ble ven indsendt til Museet, og i Mulden i 
Karret fandtes de forsmeltede Levninger af en rød og 
en gul Stenperle. 

I Aaret 18 70 udgravede jeg selv 8 Brandpletter 
paa Bakkens Top, tildels indenfor Stenringen. De laa 
!æt men vare fattige; de 6 indeholdt kun Ben og 
Kul ug spredte Skaar af grove Lerkar. I 2 fandtes 
Metals<~ger, nemlig: 

B. En lille Beltehage med Krog og St. af en 
trekantet Jernfibula, samt 

4. St. af en Jernfibula med kort Spiral. 

Senere er der ved Grusgravning fondet i Brnnd
pletter: 

5. En velbevaret tragtformet Skjoldbule sum 
Fig. 81 (funden ved Foden af Bakken). 

6. Et enægget Sværd, 13/s T. bredt. 
7. En fortrinligt bevaret Jernfibula med kort 

Spiral og med tilbagebøjet Spids, 31/4 T. lang (Fig.109). 
8. Et stort Stykke af et 17 /s T. bredt enægget 

Sværd med fremadkrummet Fæste. 
9. En stor halvkugleformet Bronceperle med 

indskaaret Kors hørende til en itugaaet Jernfibula. 
Dernæst har Lærer Jørgensen i 1883 besøgt 

Pladsen. Den sidste Bautasten var da i Færd med 
at falde ned i Grusgraven. Stedet undersøgtes derfor, 
og det fandtes, at der under Bautastenen laa en 
Brandplet (se foran Tillæg V B 3, Side 296), som 
indeholdt: 

10. Tre srnaa Glasperler samt et 2 T. langt, 
l1/4 T. bredt og t1/4 T. højt firesidet lille Lerkar; 
af Perlerne var den ene indvendig forgyldt og de 
to grønne. 

Forøvrigt fandtes Bakkens Top tæt bedækket med 
Brandpletter. De allerfleste indeholdt kun grove Potte
skaar, dog fandtes: 

11. En i Oldtiden krumbøjet Lansespids, 91 /4 X 
11/.i T., og i en anden Brandplet: 

12. En lille fin men uprydet Lerskaal, 11 /2 X 
31/2 T. 

Fremdeles gravede Jørgensen hist og her paa 
Marken ved Foden af Bakken og fandt der en Brand
plet med: 

13. Stykker af smukke Broncefibulaer samt strege
prydede Potteskaar. 

Endvidere fandtes c. 100 Alen øst for Bakken en 
c. 50 Alen lang og c. 30 Alen bred Plads, hvor Jorden 
var kulsort lige til Overfladen samt fyldt med ild
skjørnede Sten. Det kunde vel nok have været en 
Brændeplads for Ligbrændingen. 

Endelig er der i Aaret 18 7 6 paa Marken tæt 
vest for Bakken fundet en stor Sten og derunder: 

14. En Grav, hvoraf der optoges ubrændte 
Menneskeben og Tænder samt en vreden Halsring af 
Sølv som Fig. 283, tre Broncefibulaer af Type F 2, 
en meget stor Ravperle med Riller omkring, 3/4 X 13/s T. 
(Spindeskive; Fig. 297), Stykker af en temmelig stor 
Kniv, noget ukjendeligt Beslag af Jern og Bronce, 

r 
' 
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7 smukke Mosaikperler, 9 Perler af malet Glas, 1 af 
blaat do., 1 af hvid Stenmasse, 1 af blaaliggrøn do. 
og 1 af Rav, i Alt 20 Perler (foruden den store Rav
perle), fremdeles Stykker af et stort fireøret Kar, 
93/ 4 X 11 1/2 T., af en Hankekande og en middelstor 
Hankepotte, 4.3/4 X 6 T., samtlige prydede med rundt
løbende Furer og Zigzagstreger om Overdelen, saavelsom 
et lille Lerkar, 23/4 X 31/2 T., med rundtløbende Furer. 

Det synes af Foranstaaende at fremgaa, at Be
gravelserne ere begyndte paa Bakkens Top, hvor 
Bautastenene have staaet, og efterhaanden have ud
bredt sig nedefter. Paa Toppen er der kun fundet 
meget gamle Brandpletter, ved Grusgravningen i Bakkens 
Sider er der fundet dels gamle dels yngre Brandpletter, 
og ved Bakkens Fod har der været yngre Brandpletter 
blandede med ubrændte Grave. 

5. Muleby. 

M u 1 e by kaldes to Gaarde i Ny ker Sogn, 314 Mil 
nord for Rønne, 1110 Mil vest for Landevejen til Hasle. 
Ved den sydligste af Gaardene, 25de S. G., ligge 
Resterne af en lav Bakke, som nu næsten er bortført 
ved Grusgravning. Bakken har været helt belagt med 
Brandpletter, men de allerfleste ere blevne ødelagte 
ved Grustagningen. Imidlertid har dog Lærer Jørgensen 
i 18 7 5 faaet undersøgt følgende : 

1. Stor Beltehage med Riller langs Kanterne, 
meget stor Jernfibula, 4 T., af Type A med kort 
Spiral, St. af en do. med længere Spiral. 

2. Stor Beltehage med Riller langs Kanterne, 
St. af en Jernnaal, St. af et lille Lerkar. 

3. Lille Beltehage. 
4. Ingen Oldsager. 
5. Jernnaal, 21/2 T., hvis øvre Ende er ombøjet 

til en Ring. 
6. Ingen Oldsager. 
7. Lang smal Beltehage, St. af lille Jernring, 

St. af lille Jernnaal, lille Lerkar, 27 Is X 41/4 T. 
8-10. Ingen Oldsager. 
11. St. af lille Jernnaal, St. af et lille Lerkar. 
12. Spredte St. af en middelstor Hankepotte. 
13. Ingen Oldsager. 
14. To Beltehager, Jernnaal, 23/4 T., med ring

formet Hoved, St. af lille Lerkar. 
15. St. af Beltehage. 
16. Lille, meget tyk Broncering (Tværmaal ud

vendigt 1 T., indvendigt 1/2 T.), Spor af Jern. 
17-20. Forstyrrede; ingen Oldsager. 
21. Beltehage, trekantet Jernfibula, St. af en 

større do., flad lille Lerskaal, 11/4 X 3 T. 
22. Beltehage, smuk Jernfibula, 23/4 T., af 

Type A. 
23-26. Ingen Oldsager. 
27. St. af Beltehage, St. af stor Jernfibula med 

lang Spiral og flad Bøjle. 
28. Grov middelstor Hankepotte, som stod opret 

i Brandpletten under en flad Sten. 
29. Meget stor trekantet Jernfibula, 41/4 X l3/s T., 

St. af et lille Lerkar. 
30. St. af lang smal Beltehage med meget lang 

Krog, to Prydelser til Jernfibulaer, bestaaende hver af 
en meget stor Bronceperle ( c. 1 T. i Tværmaal) med 
en lille ved hver Ende, omtrent som Fig. 120, en 
lang Jernspiral med Bronceperler paa Enderne, St. 
af en Benbrikke som Fig. 191, St. af et lille Lerkar. 

31. Lille Jemnaal, 31/4 T., med ringformet Hoved. 

32. St. af Beltebage, Jernfibula, 23/ 4 T. lang, 
med en 112 T. bred Bøjle og tilbagebøjet Spids. 

33-35. Ingen Oldsager. 
36. Lille Guldperle med uddrevne Knopper, Jern

fibula med stærkt krummet Bøjle og tilbagebøjet Spids, 
lille Jernkniv, middelstort hankeløst Lerkar, 5 X 61/4 T., 
meget lille raa Krukke, 7/s X J5/8 T. 

37-38. Ingen Oldsager. 
39. Beltehage, St. af en lille grov Lerkrukke. 
40. St. af to Jernfibulaer, lille hankeløst Lerkar, 

21/2 X 23 /4 T. 
41. Ingen Oldsager. 
42. St. af en Jernfibula, hvis Spids danner en 

lodret Plade med smaa runde Huller, meget lille Ler
krukke, 11/2 X 21/6 T. 

43. Spor af Jerri, lille Lerkar, 23/ 4 X 3 T. 
44. St. af Beltehage. 
45. St. af Beltehage. 
46. Beltehage, Jernfibula af Type A. 
4 7. Stor Beltehage, smuk meget lille Jernfibula 

af Type A, fint lille hankeløst Lerkar med nogle Strege- · 
prydelser. 

48-50. Ingen Oldsager. 
51. St. af Beltehage, lille Jernfibula af Type A, 

St. af spids Kniv, Syl med firkantet Grebtunge og 
trind Spids, Synaal, St. af en anden Naal, St. af et 
lille Lerkar. 

52-53. Ingen Oldsager. 
54. Beltehage med Riller langs Kanterne, smuk 

lille Jernfibula af Type A, Benbrikke som Fig. 191, 
St. af et lille Lerkar. 

Senere har jeg i 1880 besøgt Stedet; Gravpladsen 
var den Gang næsten ganske bortgravet, men jeg 
fandt dog et Par Brandpletter, nemlig: 

55. St. af to baandformede Jernfibulaer samt 
af et vaseformet stregeprydet Lerkar, og 

56. St. af en Beltehage. 
Derhos overleverede Ejeren mig som fundet paa 

Gravpladsen: et vaseformet, hankeløst, velbrændt men 
uprydet Lerkar, 7 X 6 T., som, da det fandtes, var 
fyldt med brændte Ben uden Oldsager; det stod ikke 
i nogen Brandplet; fremdeles et smukt lille hankeløst 
Brandpletskar med et Par Streger om Overdelen, en 
velbevaret Jernfibula med lang Spiral og med to store 
Bronceperler med indskaaret Kors paa Bøjlen samt 
smaa Bronceperler paa Enderne af Spiralen; endvidere 
en flad Spindeskive af Sandsten, 1/6 X l3/s T., og en 
paa begge Sider hvælvet do. af brændt Ler, 3/4, X l1/sT. 
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• 
6. Ægg_ebjerg. 

Æggebjerg er en isoleret slejl Sandbakke med 
Længderetning fra Nordost til Sydvest og med sin 
højeste Top ved Østenden, beliggende tæt syd for Lande
vejen til Rø, 1 /G Mil østnordost for Klemens Kirke. 

Allerede i 1869 havde jeg fundet Brandpletter i 
den sydostlige Side af Bakken og deri Stykker af et 
enægget Sværd. Senere vides der at være fundet en 
l3eltehage sammesteds. I Aaret 1881 og 1882 ha ve 
derefter dels Lærer Jørgensen alene, dels han og jeg 
i Forening foretaget større Undersøgelser paa Stedet. 

Paa Æggebjerg har der tidligere staaet en høj 
Bautasten paa Bakkens øverste Top. Netop paa denne 
øverste Top, et Par Favne fra~ammens østlige Ende 
fandt vi nu fire benfyldte Lerkar, nemlig: 

1. Vaseformet, grovt, sort Lerkar, 91/2 X 91/2T" 
med tre Knopper paa Udbugningskanten og to flade 
rundtløbende Furer derover. Det var fyldt med hvide 
brændte Ben og derover Sand, men det var omgivet 
af en Brandplet med Ben og spredte g1~ove Potteskaar. 
I Karret fandtes en Broncenaal med Krumning paa 
Stokken under det afbrudte Hoved, 23/4 T. lang. 

2. Et itugaaet Lerkar med hvide brændte Ben, 
ligeledes omgivet af en Brandplet. I Karret laa 
Stykker af en tynd, flad Broncegjenstand. 

3. Højt vaseformet Lerkar, 9 X 7.1/2 T., med 
en ophøjet tredelt Knop paa den ene Side tæt over 
Udbugningskanten. Det var dækket med en flad Sten 
og omgivet med Stene og sort Muld uden Ben. I 
Karret fandtes hvide Ben uden sort Muld samt et lille 
krumbøjet og afbrudt Stykke Broncetraaq. 

4. Under et to Alen bredt Lag af sort Muld og 
ildsprængte Sten laa en flad Sten, som dækkede over 
en stor grov Hankepotte, 5112 X 73(4 T" indeholdende 
hvide brændte Ben og en lille Syl af Bronce. 

Øst for disse Grave, tæt ved den østlige Ende af 
Bakkekammen fandtes to Stenlægninger af svære Stene, 
nemlig: 

5. En Stenlægning af afrundet Form, c. 2 Alen 
i Tværmaal; derunder var et Hul af c. 11/2 Alens 
Tværmaal nedskaaret til en Dybde af 2 Alen, hvor 
der umiddelbart paa Undergrunden fandtes et tyndt 
mørkfarvet Lag Jord; ingen Oldsager. 

6. En firkantet Stenlægning, 3 Alen lang i 
Nordvest til Sydost, derunder endnu to Lag af temmelig 
svære Stene, derunder i to Alens Dybde ikkun Under
grunden uden Oldsager. 

Syd for de fornævnte Urner langs Siden af en 
Grusgrav saavelsom tæt vest for Urnernes Plads fandtes 
adskillige Brandpletter uden Oldsager. 

Derimod opdagedes paa Bakkens Ryg en Snes 
Alen vestligere en ny Samling af Brandpletter tæt ved 
hverandre. Foruden en 5-6, som ikke indeholdt 
Oldsager , fandtes her Brandpletter med følgende 
Indhold: 

7~ Spids Kniv samt St. af et stort f!erøret Kar 
med rundt!. Furer om Overdelen og lodrette Streger 
paa Bugen saavelsom St. af en middelstor Hankepotte. 

8. St. af et stort Kar, af en smuk Hankekande 
og af et lille Kar. 

9. St. af et stort flerøret Kar, af Pn smuk 
Hankekanke med Stregeborter, af en middelstor Hanke
potte og af et ganske lille grovt Kar. 

10. St. af et stort Kar, af en Kande og af et 
middelstort Kar. 

11. St. af et middelstort Hankekar og af cl 
lille Kar. 

12. To Stykker Bronceplade, fonnentligt af et 
Kar, samt St. af et stort Lerkar, af en Kande og af 
en middelstor Hankepotte saavelsom et helt lille hanke
løst Kar, 21/2 X 31/4 T" og en do. lille, meget grov 
Krukke, 21/4 X 21/2 T. 

13. St. af en Jernfibula samt af et stort Kai·, 
af en Kande, af en middelstor Hankepotte og af Pl 
lille Hankekar. 

14. St. af et stort Kar og af et middelstort Kai'. 
15. Et vinkelbøjet St. Bronce, 21/ 4 T. langt, 

med en rund Tap ved den ene Ende og en flad Spids 
ved den anden, ganske som Jerngjenstanden Fig. 20D; 
tillige St. af adskillige Lerkar. 

16. I lys .Jord stod et stort Lerkar og drri et 
heil Sæt af mindre Kar uden sort Muld og udrn 
Oldsager. 

Fremdele~ er der paa en Mark c. 200 Alen syd
vest for. Bakkens Fod fundet cl Par Brom:C'fibulaer 
samt mange stribede Potteskam'. 

7. . Exercerpladsen ved Hasle. 

Tæt syd for Hasle By ligger ved Stranden . en 
stor jævn Mark, som forhen er bleven benyttet som 
Exercerplads. Den Del deraf, som ligger nærmest 
ved Havet, er overføgen med Flyvesand. I Hav
brinken, c. 500 Alen syd for Byen, er der i 1869 
fundet Brandpletter; de fleste vare fattige, men dels 
ved tilfældige Fund, dels ved mine Undersøgelser, er 
der dog fremkommet adskillige karakteristiske Old
sager. Kun 3 Brandpletter ere blevne særligt op
tegnede med følgende Indhold: 

1. Smuk, baandformet Broncefibulå, St. af en 
do. do., St. af en Broncefibula af Type C samt et 
lille Lerkar, 21/2 X 23/4 T., og St. af en Han,kekande. 

2. Smal baandformet Broncefibula, St. af en do. do. 
3. To baandformede Broncefibulacr med Kam, 

en do. af Type C, to halvbrændte Lerklumper, spr. 
St. af et middelstort Hankekar samt en lille Hanh
potte, 21/2 X 3 1/4 T. 

Forøvrigt er der i Brandpletter dersteds bleven 
fund el: St. af en Beltehage, lo halvrunde Knive, en 
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halvmaaneformet do., en gjennemboret Benbrikke, en 
halvbrændt Lerklump, St. af en middelstor Hanke
potte, et hankeløst middelstort Kar, 4 X 51 /2 T., to 
smaa Hankepotter, 3 X 4 T., et rundbuget lille hanke
løst Kar, 2 X 21/s T., et do. do. uden opstaaende Rand 
omkring Mundingen som Fig. 220, 21/2 X 33/4 T., en 
lille Krukke, l1/2 X 21/2 T., og en lille Lerskaal, 
13/s X 21/4 T. 

Øst og sydost for Brandpletterne er der bleven 
fundet udstrakte Brolægninger, som ved nærmere 
Undersøgelse have vist sig at være Stenlægninger over 
ubrændte Grave. 

Det er vel ikke ble ven iagttaget, at Brandpletter 
ere blevne forstyrrede ved Anlæget af de ubrændte 
Grave, men derimod ere adskillige Brandpletter blevne 

Gravplads have den ejendommelige Knop paa Hanken, 
som er vist paa Fig. 242. 

Af de ubrændte Grave har jeg i Aarene 1870, 
18 71 og 1880 undersøgt i Alt 34, af hvilke en Del 
ere angivne paa det hostrykte Grundrids af 18 71. 
Der findes utvivlsomt endnu mange flere, men Ud
byttet har været saa ringe, at Undersøgelserne ikke 
ere blevne videre fortsatte. Samtlige Grave vare 
dækkede af Brolægninger, som i sin Tid vistnok have 
ligget aabent paa Markens Overflade (jfr. Gravene ved 
Dyndalen), men som senere ere blevne skjulte af et 
tyndt Lag Flyvesand fra Strandbredden. 

Som Grundridset udviser, have Brolægningerne 
meget forskjellig Form, snart ere de firkantede, snart 
runde, snart ovale etc. Ogsaa deres Størrelse er meget 

" 

Fig. 398. Uhrændte Grave syd for Hasle 1871. 

fundne under de Stenlægninger, der have omgivet 
Gravene. Ved mine tidligere Undersøgelser i 1869 
og 1870 var der under Brolægningerne ved de paa 
Grundridset med Nr. 1 og 3 betegnede Grave samt 
under Brolægningen ved Nr. 25 fundet flere Brand
pletter indeholdende · en stor Broncefibula med Kam, 
St. af adskillige baandformede do., St. af Jernfibulaer 
samt 4 smaa Hankepotter, alls omtrent 4 X 5 T. Ved 
en Undersøgelse i 1880 fandt jeg vel ikke nogen 
Brandplet under Stenlægningerne, men imellem Nr. 26 
og 31 laa der under store Dækstene to Brandpleti.er 
indeholdende henholdsvis: 

5. En stor Broncefilmla af Type C med Kam 
og et Hoved paa Spidsen, Spor af mere Bronce samt 
St. af et middelstort Lerkar, og 

6. En rundbuget Hankepotte, 31/2 X 41/ 4 T. 
Alle Hankekarrene fra Brandpletter paa denne 

forskjellig. Randen er indfattet med en enkelt eller 
dobbelt Række af hovedstore Stene, det Øvrige af 
Rummet er brolagt med mindre Stene. Midten af 
Stenbroen er for det Meste fordybet ved Nedsynkning. 
Omtrent under Midten eller lidt sydligere er der ved 
de fleste Brolægninger fundet tynde Dækstene i c. 
1 Alens Brede og i 11/2 til 2 Alens Længde i Syd 
og Nord. Under disse er der kun en enkelt Gang 
(Nr. 18) fundet Spor af en smal stensat Kiste; ellers 
har der kun vist sig en lang smal Fordybning fyldt 
med fint Sand, blandet med Stykker af knækkede 
Dækstene, og derunder i ringe Dybde , ordentligvis 
neppe 3 I 4 Alen under Stenbroens Overflade, et tyndt 
mørkfarvet Lag, hvorunder Undergrundens grovere Sand 
traadte frem. Gravens Længde har undertiden været 
vanskelig at kjende; i enkelte Tilfælde har det imidlertid 
været tydeligt, at den har været omtrent tre Alen 



" 

320 Tillæg VI B 7. Exercerplads(m ved Hasle. 

lang og navnlig strakt sig længe~ end Dækstenene, 
ligesom ogsaa Ben og O\!sager eTe .fundne nordligere 
end det Stykke af Graver\ som var belagt med Dæk- . 
sten. I samtlige Grave synes Ligets Hoved at have 
ligget imod Nord. 

De fleste af Gravene have hverken indeholdt 
kjendelige Ben eller Oldsager. I nogle af dem er der 
imidlertid fundet ubrændte Ben i det mørkfarvede 
Muldlag paa Gravens Bund, og enkeltvis er der fore
kommet Lerkar, navnlig Hankepotter af den for de 
omliggende Brandpletter sædvanlige Form (Fig. 242), 
saavelsom nogle faa andre Oldsager. 

Resultatet af de enkelte Uhdersøgelser har været 
følgende: 

1. Oval, rands at med to Rækker større Stene. 
Under Dækstenen fandtes en knust, lille Hankepotte. 

2. Af samme Form s.-i Nr. 1. Nord for Dæk
stenene laa i neppe 18 T. Dybde et menneskeligt 
Kranium; noget sydligere fandtes flere ubrændtc Ben. 

3-4. Ingen Dæksten, ingen Ben, ingen Oldsager. 
5. Under Dækstenen laa en lille rundbuget Hanke

potte ( 4 X 5 T.). 
6. Ingen Dæksten, ingen Ben, ingen Oldsager. 
7. Under Dækstenen fandtes· et stregeprydet 

Skaar af et middelstort Lerkar, nogle St. Træ eller 
Bark samt Rester af en Kniv. 

8. Ingen Dæksten, ingen Ben, ingen Oldsager. 
9. Midt i Graven laa en lille .Jernkniv. 
10. Ingen Dæksten, ingen Ben, ingen Oldsager. 
11. Oval med en firkantet Ramme af store 

Stene omkring Midten. Midt i Graven laa en lille 
Jernkniv samt en lille Hankepotte, c. 3 X 4 T. 

12-14. Forenede til en Brolægning af uregel
mæssig Form. Alle tre Grave havde Dæksten, men 
ingen Ben og ingen Oldsager. Under Brolægningens 
sydlige Rand fandtes Brandpletter. 

15. Rund; ingen Ben, ingen Oldsager. 
16. Afrundet ved den ene Ende; ingen Ben, 

ingen Oldsager. 
1 7. Rund; under den nordligste Dæksten fandtes 

en lille Bronceknap samt en gjennemboret Sandstens
skive, 3/ 8 X F/s T. Lidt syrlligere laa ubrændte Ben. 

18. Firkantet; lidt syd for Midten stod paa den 
faste Bund i 30 T. Dybde under Stenbroens Over
flade en 2 Alen lang, ganske smal Stensætning af 
runde Stene med en kantstaaende flad Endesten imod 
Syd. Ingen Ben, ingen Oldsager. 

19. Rund; under Midten laa en langagtig Dynge 
af Haandstene, hvorunder fint Sand med et tyndt 
mørkfarvet Lag; ved Midten af dette fandtes et fir-

kantet Jernspænde; lidt sydligere stode to Hankepotter, 
41/2 X (Jl/2 og 31/2 X ti T. 

20. Oval; ingen Ben, ingen Oldsager. 
21. Afrundet imod Vest; nord for Dækstenenc 

stod en knust middelstor Hankepotte med en rundt!. 
Streg om Overdelen. 

22. Rund; under den nordligste Dæksten fandtc'S 
to lange Benpiber og ved Siden af disse et hankeløst 
Lerkar, 41/.t X 51/2 T" og en lille Hankepotte, 3 X 
3314 T., begge med rundt!. Streger, samt St. af en 
.Jernnaal; noget nordligere (udenfor Dækstenene) fandtes 
et St. af en Hængedop af Bronce samt en Jernkniv. 

23. Rund med en dobbelt Række Randsten; 
nord for Dækstenene stod en lille Hankepotte, 21 / 2 X 
31/4 T. 

24. Firkantet, 21 /2 Alen lang fra Nord til Syd, 
2 Alen bred. Ingen Dæksten, ingen Ben, ingen Old
sager. 

25. Lille rund Brolægning, syd for hvilken der 
laa en tynd flad Dæksten. Under denne fandtes en 
lille rundbuget Hankepotte, 31 /2 X 43 / 4 T., samt et 
Stykke ubrændt Ben. Tæt nordvest for Brolægningen 
laa Underkjæben af et stort Dyr. 

26. Firkantet, 41/2 X 3 Alen. Under Brolæg
ningen laa en Række af flade Stene og under den 
sydligste af disse en lille knust Hankepotte. 

27. Firkantet, 21/2 X 2 Alen. Dækstene. Nord
ligt i Graven fandtes Spor af Mennesketænder, og 
sydvestligt stod en lille knust Hankepotte. 

28. Firkantet, 21/2 X 2 Alen. Ingen Dækstene, 
ingen Oldsager. 

29. Firkantet, 21/2 X 2 Alen. Ingen Dækstene, 
ingen Oldsager. 

30. Uregelmæssig Brolægning, derunder Sten
fyldning indtil 3/4 Alens Dybde, hvor en kantstaaencle 
Stenplade angav Gravens vestlige Side. Ingen Ben, 
ingen Oldsager. 

31. Nordligst laa en kvadratisk Stenlægning 
med 2 Alens Sider og Hjørnerne i Nord og Syd. Til 
det sydlige Hjørne sluttede sig en Klump af firr Stene. 
Ingen Dæksten, ingen Ben, ingen Oldsager. 

32. Halvrund som Nr. 16, 3 Alen bred. Ingen 
Dæksten, ingen Ben, ingen Oldsager. 

33. Firkantet, 3 X 21/2 Alen. Under Brolæg
ningen laa tre parallele Rækker Dækstene fra Nord 
til Syd. Under den nordligste Dæksten i den midterste 
Række stod en smuk lille Hankepotte, 31/ 4 X ,1)/4 T. 

34. Afrundet ved den nordlige Ende. Stor flad 
Dæksten og derunder sydvestligt 011 rundbuget Hanke
potte, 33/4 X 5 T. 

8. Pilegaarcl. 

Pilegaard, 33te S. G. i Olsker Sogn, 1/s Mil 
østsydost for Kirken, har været et rigt Finde
sted. Et Par Forsøg paa systematiske Gravninger 
have imidlertid ikke villet lykkes, og· hvad der er 
fremkommet, skyldes dels tilfældige Gravninger af 
Ejeren dels forskjellige kortPre Besøg, som jPg har 
gjort der. 

Umiddelbart nordøst for Gaarden ligger en lille 
Jordforhøjning, og tæt syd for Gaardens Have hæver 
Terrænet sig til en noget større Forhøjning. .Jords
monnet er paa begge Steder meget sandet. 

Den østlige Bakke er temmelig tæt belagl 
med Brandpletter, men disse ere uden særdeles Inter
esse. Der er optaget en halvrund Kniv, en Mosaik-
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perle, en grov rundbuget middelstor Hankepotte, 
41/2 X 51/2 T., og syv smaa hankeløse Kar fra 21/4 X 

3114 til 3 X 43/s T. Et af Smaakarrene var smukt 
prydet med rundtløbende Streger og var ledsaget af 
St. af en smuk Vase; et andet havde en ejendommelig 
Form som en fladtrykket Kugle med en lille rund 
Aabning uden opstaaende Rand (Fig. 220). Ovenpaa 
en Brandplet var henlagt en sleben Stenkile. Udenfor 
en Brandplet i den lyse Jord et Par Tommer fra 
Brandplettens Rand fandtes nedsat et smukt stort fler
øret Kar indeholdende St. af en smuk stor Hankekande. 

Den sydlige Bakke, paa hvilken der formenes 
at have staaet en Gruppe af Bautasten, har indeholdt 
langt rigere Grave. Der skal allerede tidligere hyppig 
være fundet Oldsager i sorte Pletter i Jorden, navnlig 
et Sværd, en Broncekjedel og mange Lerkar, hvoraf 
et smukt lille Kar, 23/4 X 33/4 T., er i Behold. Ved 
mit første Besøg paa Stedet i 1869 fandt jeg Toppen 
af Bakken helt bortsløjfet ved Muldskuffe og Over
fladen bedækket med Skaar af smaa og store Lerkar, 
deriblandt mindst 6 Hanke af enhankede Kar, St. af 
mindst 2 flerørede Kar, St. af et lille v.ertikalstribet 
Hankekar, St. af et middelstort flerøret Kar af sæd
vanlig Form, tilsyneladende overtrukket med hvidt Ler, 
samt af to andre Kar med lignende Udseende. End
videre fandtes paa Marken St. af en Broncefibula af 
Type C og af en anden, der synes at have været 
baandformet, St. af et Broncekar, St. af en Jernkniv, 
et lille St. af en smuk Redekam af Hjortetak, St. af 
et Benskaft samt endelig St. af en lang Spydspids af 
Flint. Kun een uforstyrret Brandplet fandtes, nemlig: 

1. Indeholdende St. af et tveægget Sværd, F Is T. 
bredt med 41/3 T. langt Fæste, en Kniv, 61/2 T. lang, 
St. af en høj Lervase samt et knust middelstort Lerkar. 

I Aaret 1870 modtog jeg som fundet i 6 Brand
pletter dersteds: 

2. St. af et middelstort Kar. 
3. St. af et temmelig stort treøret Kar med 

Zigzagbort imellem rundt!. Furer, af en smuk Hanke
kande med tre Borter af Skraastreger, af en middel
stor Hankepotte med rundt!. Streger og af et lille Kar 
med do. 

4. St. af et temmelig stort flerøret Kar med 
flade rundtl. Striber om Overdelen, af en middelstor 
Hankepotte med rundt!. Furer og af et lille Kar 
med do. 

5. St. af en stor, slet brændt Krukke som de, 
der findes i Røserne. 

6. St. af et stort flerøret Kar med en bred 
Zigzagbort imellem to Sæt rundt!. Streger, af en Flaske 
med to Sæt rundt!. Streger, af en middelstor Hanke
potte med Zigzagbort under rundt!. Streger samt af 
et lille Kar med rundt!. Furer. 

7. St. af et stort flerøret Kar med rundt!. Furer, 
af en Hankekande med do., af en middelstor Hanke
potte med Zigzagbort og af et lille hankeløst Kar med 
rundt!. Streger samt et St. af en Hank, gjennemboret 
paa langs ligesom Fig. 255. 

Endvidere er der i Aarene 1875-81 sammesteds 
bleven udgravet Brandpletter, indeholdende: 

8. Smaa St. af en rund Perle af sølvblandet 
Guld med de sædvanlige Knopprydeiser, St. af en 

hvælvet Broncefibula som Fig. 142, en stor Jernnøgle 
c. 6 T. , St. af en Hankekande. og af en middelstor 
Hankepotte. 

9. En meget smuk Guldberlok, i1/2 X 2/a T., 
(Fig. 155), en Perle af sølvblandet Guld, 5/s X 7/8 T., 
med de sædvanlige uddrevne Knopprydeiser og med 
en vreden Guldtraad om Midten, St. af en i Oldtiden 
knust dobbeltkegleformel. Perle af sølvblandet Guld, 
2 smaa Perler af klart Glas med Guldbelægning ind
vendig, 1 do. af blaat Glas, 1 do. af flerfarvet Glas 
eller Mosaik, St. af en lille Koral af Form som en 
lille Hue, Spiralen af en Broncefibula , St. af et fir
kantet Broncespænde, St. af en Kande samt af et 
middelstort Lerkar. 

10. Lille firkantet Jernspænde samt lille Lerkar. 
11. Et meget smukt Guldhalsbaand (Fig. 154), 

bestaaende af en firkantet hul Kapsel, 5/s X 5/s X 3/ 8 T., 
to lange Perler med paaloddede Traadprydelser, 11 /12 X 
3/s T., to do. med Knopprydeiser, to smaa runde 
Perler samt et lille St. Guldtraad, endvidere St. af 
en Hængedop af Bronce, St. af en Jernstok med Ring 
(Nøgle), mange St. af et i Oldtiden sønderrevet Bronce
kar, en smuk Broncehank med Ring hørende til et 
Kar af 1/6 T. Tykkelse i Siderne (Trækar?), en gjennem
boret Bronceknop med isiddende Nagle (Fod til et 
Bronce- eller Trækar ?) , nogle smaa halvcylindriske 
Broncebeslag paa .Jern samt af St. to større og af 
et lille Lerkar. 

12. Smuk lille Broncefibula af Type H. 
13. St. af et bøjet og itubrudt tveægget Sværd 

(2 T. bredt; Greblungen 5 T. lang), St. af to store 
itubrudte Lansespidser, en sønderbrudt og sammen
banket Skjoldbule af sædvanlig Form, St. af Skjold
haandtaget, St. af to spidse Knive, St. af en Spore 
af Bronce, massiv med rhombisk Tværsnit, forøvrigt 
nærmest som Fig. 88, St. af et Drikkehornsbeslag af 
Bronce, nemlig en Dopsko, 25 /s T., omtrent som 
Fig. 198, men noget længere og slankere, en Mundings
ring (forhøjet) og St. af en smuk Kjæde, endvidere 
mange St. af et sammenbanket og tildels sønderrevet 
Kar af Bronce med Hankebøjle af Jern samt en middel
stor Hankepotte, 41I2 X 61 /4 T., med Stregeborter om 
Overdelen saavelsom en lille Hankepotte, 21/2 X 3 T., 
og "mange Stykker af flere Kar", som ikke bleve 
mig tilstillede. 

Endelig er der i de samme Aar af Gaardejeren 
bleven udgravet følgende u brændte Grave: 

14. Stensat Grav af Mandslængde i Nord og 
Syd med Sidestene og Endestene, dækket med en 
Dynge af mindre Sten. l Graven fandtes et enægget 
Sværd, 191 i2 T. langt, hvoraf Fæstet, der bar Spor 
af Træbeklædning, udgjør 41 / 2 T. (maaske mangler 
Noget deraf) ; Klingens Brede er i1I2 T. ; Odden er 
anbragt i Rygliniens Fortsættelse. Tillige fandtes en 
Kniv, hvis Fæste bar Spor af Træbeklædning, samt 
en Hvæssesten, 6 T. lang. Lerkar fandtes ikke. 

15. Under en Plet af sort Muld fandtes ifølge An
givelse af Gaardejeren et Lag af flade Sten og derunder 
en Ramme af Sten af Mandslængde i Nord og Syd. 
Indenfor denne fandtes ved den nordre Ende en 
Broncering med fire vedhængende Stykker flad Bronce 
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" 
(Bidsel?). Derunder 1fa atter ilade Dæksten, og 
under disse viste sig en ny Stenramme, svarende i 
Form og St01Telse til den øverste. Hele Gravens 
Dybde var c. 3 Alen. Indenfor den nederste Ramme 
fandtes ved Nordenden en meget stor og smuk Sølv
fibula af Type H (Fig.· 277), 23/4 T. lang, med en 
Spiral af 21/2 T. Længde og med en Halvkugle af 
hlaat Glas paa Enden af den korte opadgaaende Bøjle; 
endvidere en mindre Sølvtihula af samme Form. 
1" / r: T. lang, dog uden Prydelse med Glas; fremdele~ 
2 Broncefibulaer af Type H 2 (Fig. 281 ), P /s T. lange, 
G berlokformede Havperler, 1- sædvanlig Ravperle, 
2 lange og 15 runde blaa Glasperler, 11 smaa klare 
indvendig forgyldte do., i All 34. Perler; endelig d 
stort Lerkar, en Hankekan~ med mang·e forskjellig·e 

Stregeborter paa Overdelen, en midclelslor Hankepotte, 
41/2 X () T., og cl lille Kar. 

1G. Stensat Grnv, 31/2 Alen lang, 1 Alen bred, 
11/2 Alen dyb, med Sider og Dække af uregelmæssige, 
ikke !fade Slene. Paa Bunden af Graven laa et tyncll 
mørkfarvet Lag. Af Oldsager fandtes en itugaaet 
Broncelibula af Type H, SL. af en lille Kniv, en Ler
perle og en Ravperle, en middelstor Hankepotte, 
;~ 5 /s X 5 T., med smukke Stregeprydeiser om Ovpi·· 
delen, et lille hankeløst Kar, 2~14 >', 33 /4 T., samt "d 
Kar uden Bund" (ikke indsendt). 

Efter de seneste Fund forsøgte Lærer Pdersen 
i Allinge en Eflergravning pa,t Grnvpladsen og fandl 
c. 20 Brandpletter, men der var ikke Olclsagei· i nogen 
eneste af dem. 

9. Dyndalen. 

Dyn cl a 1 en er en smuk, dybt indskaaren Dal i 
Rø Sogn omtrent 1 4 Mil nordvest for Kirken. Den 
gjennemstrørnrnes af en Bæk , som øverst i Dalen 
danner et lille Vandfald ("Styrtel ") og senere ledsages 
af høje Skrænter langs med den venstre, nordvestlige 
Bred. Ved Udløbet er det høje Land paa venslre 
Bred dannet af Grus, hvori der fra den sydostlig·e 
Side er indskaaret en temmelig stor Grusgra1·. Imellem 
Grusgraven og Strandskrænten er der kun levnet en 
c. 30 Alen bred Ryg, der har en slærk Skraaning 
ned ad imod Bækløbet J: imod Øst eller Østsydost. 

I Overjorden over Grusgraven har der efterhaandcn 
vist sig en Mængde Brandpletler. Der vides at være 
fundet en lille Perle af Guldblik, en Broncefibula af 
Type C , et sammenbøjet enægget Sværd, en lille 
Kniv samt adskillige smaa Lerkar. En planmæssig 
Undersøgelse af Brandpletterne er ikke foretagen. 

Et Par hundrede Alen længere imod Nordvest 
er der ogsaa fundet Brandplelter tæt ovenfor Skrænten 
imod Havet. Der er deraf oplaget noget ukjendeligt 
Jern og Bronce samt Sk<lar af smaa Lerkar; men 
ejheller der er nogen planmæssig Undersøgelse af 
Brandpletterne ble1'en iværksat. 

Derimod har Lærer Jørgensen i Sommeren 1883 
undersøgt de nedenanførte ubrændle Grave Nr. 1 og 2, 
og i Sommeren 1884 ere Undersøgelserne blevne fort
satte af Jørgensen og mig i Forening. 

A. Paa Skraaningen ned imod Bækken imellem 
Grusgraven og Havskrænten. 

1. I en oval Ring af lagte Sten, 51/2 Alen lang 
fra Nord til Syd, laa henirnod hver af Enderne en 
lang Sten, og imellem dem \'ar et Rum af 3 1/2 Alens 
Længrle og 11 /2 Alens Brede dækket med flere Lag 
Haandsten. I 11 /4 Alens Dybde bemæ1·kedes et mørkt 
Lag, paa hvilket der henimod Gravens nordlige Ende 
l:ia tre ganske glatte og uprydede baandformecle 
Broncelibulaer ved Siden af hverandre, den slørste af 
dem i Midten. Desuden fandtes i Graven to srnaa 
hankeløse LPrbx uden Stregeprydeiser. 

2. Under en anden Stenlægning viste sig en 
rektangulær Grav mkn Oldsager og uden Ben. Op 
til dens østlige Side stod en lille Kasse af Sandstens
plader, 1 () >; 12 T., ligeledes uden Oldsager og 
uden Ben. 

3. C. 20 Alen øst for Nr. 1 laa en Brolægning 
af hovedstore eller noi.ret støl'l'e Stene. Formen var 
noget forstyrret men syntes at have været kredsrund. 
Under Midten laa en Klump leret Jord af Mandslængde 
fra Nordnordvest til Sydsydost, 1 Alen bred, og tæt 
under denne i e. 1 Alens Dybde fra Overfladen fandtes 
en halvrund Kniv af sædvanlig Form, 31 /4 X i3/4 T., 
med Belæg·ning af Træ paa begge Sider, en lille spids 
Kniv samt et Stykke Læder, der syntes at !tave værPt 
Futteral til en nu forsvunden Gjenstand. 

4. Et Par Favne nordost for Nr. 1 var der en 
flad Brolægning af temmelig store Stene, hvis Rand 
dannede en Cirkel med et Tværmaal af 10 Alen. 
Under Midten af Cirkelen laa der en Dynge af Haand
stene og derunder i c. 1 Alens Dybde de nedenan
førte Oldsager, hvis Leje viste, at Graven var anlagt 
omtrent fra Vest til Øst J : i FJ ugt med Overfladens 
Hældning. Vestligt fandtes tydelige Hester af Menneske
lænder; 6 T. østligere laa der to smukke 2 T. lange 
Brnncefibulaer som Fig. 136 (Type C) med Kam og 
Hoved paa Spidsen og imellem dem en lille smal 
baandformet do., alle belagte med Rester af vævet 
Tøj; 11 T. østligere laa en lille Kniv, og 13 T. syd
ost for denne fandtes en stor smuk Hængedop af 
Bronce, 41/4 T. lang, næsten ganske som Fig. 161~62; 
den var helt indhyllet i Skind med paasiddende korte 
stride Haar. Nordost for denne fandtes to Bronce
ringe med Øskener, anbragte paa Jern og Træ. 
Endelig stode ved Gravens nordlige Side en middel
stor Hankepotte og et do. hankeløst Kar. 

5. Tæt nordvest for Nr. 4 laa atter en kreds
rund Brolægning af store Stene, 9 Alen i Tværmaa\. 
Midt i Brolægningen fandtes Graven i Retning fra 
Nord vest til Sydost; dens nordvestlige Ende var dækket 
med en stor flad Sten, medens den sydostlige Ende 
var belagt med en Dynge af Haandsten. Oldsagerne 
laa i c. 1114 AlE'ns Dybde. Sydligst storl (;n middelstor 
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Hankepotte, 5 X 6 T. Tæt vest for Gravens Midte 
fandtes en menneskelig Underkjæbe med kun een 
Tand uden Spor af flere. I Gravens Midte laa to 
omvæltede store velbevarede Broncefibulaer med Kam 
og Hoved som Fig. 136 (Type C), 21/4 T. lange, 
med paasiddendc Rester af vævet Tøj , og imellem 
dem laa tre langagtige, indvendig forgyldte Glasperler. 
11 T. nordvest for Fibulaerne laa tværs over Gravens 
Midtlinie et buet, kun 115 T. bredt, 5 T. langt Bronce
baand, hvis østlige Ende fortsattes i en tynd Bronce
traad, der var tilbagebøjet saaledes, at dens yderste 
Ende naaede hen til den vestlige Ende af Baandet; 
paa Traaden sade følgende Prydelser i efternævnte 
Orden, nemlig: en blaa, en grøn, en dobbelt indvendig 
forgyldt og en blaa Glasperle, en 1/2 T. lang Sølv
spiral, en blaa, en dobbelt indvendig forgyldt og en 
blaa Glasperle samt endelig yderst og nærmest ved 
Broncebaandets vestlige Ende en hul Perle af sølv
blandet Guld, 2/s T. i Tværmaal (Fig. 172). Nogle 
Tommer vest for Broncebaandet laa en lille Kniv i 
Læderskede samt adskillige Stykker Læder. Endelig 
stod i det vestlige Hjørne et lille hankeløst Lerkar. 

B. I Krattet tæt ovenfor Havskrænten 
c. 100 Favne nordvest for Bækkens Udløb. 

6. Under Midten af en stor flad kredsrund Bro
lægning af store runde Stene, 141 /2 Alen i Tværmaal, 

fandtes en 41/4 Alen lang Række af flade Dækstene 
fra Sydvest til Nordost; derunder var Rummet i 
1 Alens Brede opfyldt med hovedstore Sten, indtil 
Bunden naaedes i en Dybde af 13 / 4 Alen. Graven 
var anlagt i Flugt med Jordsmonnets naturlige Hæld
ning mod Nordost, saa at Hovedet havde ligget i 
Sydvest. Den sydvestre Del af Gravens Bund var 
bedækket med et tyndt sort Lag af trævlet Beskaffenhed. 
Øverst imod Sydvest stode fire Lerkar, nemlig et 
middelstort Hankekar, et do. hankeløst Kar uden 
Prydelser, et do. do. med svagt indridsede Strege
prydeiser samt et hankeløst kopformet Kar, 21 /2 X 5 T. 
Langs dens sydøstlige (højre) Side af Graven laa et 
26 T. langt, 2 T. bredt, enægget Sværd i Træskede 
med Odden imod Nordost. Fæstet var fremadkrummel 
og forsynet med et skraal Slutstykke for Enden. 
Langs den nordvestlige (venstre) Side laa først en lille 
Bronccring med Øsken, dernæst en Kniv og saa en 
14 T. lang enægget Daggert i Træskede. Alle Jern
sagerne vare saa opløste, at de hensmuldrede ved 
Optagelsen. ,. 

7. Et Par Favne nordvest for Nr. 6 var der 
med hovedstore Sten brolagt en firkantetPlads, 71/2 Alen 
i Kvadrat, med Siderne i Flugt med Jordsmonnets 
Hældning. Under Brolægningens Midte fandtes i 11 /4 

Alens Dybde en Kniv, ellers Intet. 

10. Sortegaard. 

Sortegaard, 21de S. G. i lbsker Sogn, er be
liggende 7 /12 Mil sydsydost for Kirken. 

Om Røserne dersteds se foran Tillæg III B 33. 
Af de mange Brandpletter, der ligge omkring eller 
paa Røserne, have Lærer Jørgensen og jeg i 18 71 
undersøgt følgende: 

Omkring Røserne. 

1. Ingen Oldsager. 
2. Spr. gr. Ptskr. 
3. Beltehage, St. af en Jernfibula med tilh. 

Spids, meget lille Lerkop paa Fod ,l314 X i3/4 T. 
4. St. af en Beltehage, spr. gr. Skaar af et 

stort Lerkar. 
5. Spr. gr. Ptskr. 
6. Beltehage, St. af to Jernnaale med Krumning, 

spr. gr. Ptskr. 
7. Beltehage, St. af en Jernnaal, spr. gr. Ptskr. 
8-9. Ingen Oldsager. 
10. Stor Beltehage. 
11. St. af en Beltehage, St. af en Jernnaal, 

spr. gr. Ptskr. 
12. Beltehage med lang Krog, spr. gr. Ptskr. 
13. St. af en Jernnaal, spr. gr. Ptskr. 

14. St. af en Jernfibula. 
15. Spr. gr. Ptskr. 

Paa Røse a. 

16. Ingen Oldsager. 
1 7. St. af en Beltehage, smuk Jernfibula med 

flad Bøjle og tilh. Spids samt med Bronceperler paa 
Enden af Spiralen, St. af en Jernfibula med tilh. Spids 
og Jernperler paa Bøjlen samt med Spiral af Bronce
traad om en Jernstok, spr. gr. Ptskr. 

18. Beltehage, Jernfibula, spr. Ptskr. af en grov 
Lergryde. 

19-20. Spr. gr. Ptskr. 

Paa Røse b. 

21-22. Spr. gr. Ptskr. 
23. Ingen Oldsager. 
24. St. af en Jernfibula med Lilb. Spids og 

Jernperler paa Bøjlen. 

Paa Røse c. 

25. Jernnaal, 21 / 8 T., med ringformet Hoved, 
spr. gr. Ptskr. 

11. Klip pegaard. 

Klippegaard, 21de V. G. i lbsker Sogn ligger I Paa en høj Granitbakke læt vest for Gaarden er 
VPd dPn nordlig'f' Ende af Aarsdale Fiskt>rleje. dt>r en slor Gr:wplads. Om Røst>me dt>rsteds sP 
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324 Tillæg VI B 11. Klippegaard. 

" 
foran Tillæg III B 31. Af de mangfoldige Brand-
pletter, som findes p!a Bakken, har Lærer Jørgensen 
i 18 71 undersøgt følgende: 

1. St. af en Beltehage, St. af to Jernfibulaer, 
lille halvbrændt Lerkar'" 

2-7. Ingen Oldsager. 
8. St. af en trekantet Jernfibula, spr. gr. Ptskr. 
9-10. Spr. gr. Ptskr. 
11. Sønderbrudt og sammenbøjet tveægget Sværd, 

11/2 T. bredt, sønderbrudt Spydspids, do. Skjoldbule, 
Skjoldhaandtag; samtlige disse Stiger laa i en Klump 
under Brandplettens Muld; i selve Brandpletten fandtes 
ukj. Jern samt spr. St. af et lille halvbrændt Lerkar 
med Fod. ..,. 

12. Ingen Oldsager. 
13. Spor af Jern. 
14. St. af en meget stor Jerniibula med tilb. Spids. 
15. Spiralen af en Jernfibula. 
16-18. Ingen Oldsager. 
19. Et afhugget St. af Jern af Form som ('Il 

F'laskeprop, Jernkniv, Ji;por af mere Jern. 
20. Stor Beltehage, ukj. Jern. 
21. Beltehage. 
22. St. af en Beltehage. 
23. Spor af Jern. 
24-25. Ingen Oldsager. , 
26. Niptang af Jern, 13 /4 X 11 /2 T., som Fig. 184, 

ganske lille Lerskaal, l1/G X 23/s T., sort halvbrændt 
Lerklump. 

27-28. Ingen Oldsager. 
29. St. af en stor Beltehage mrd Krog, .fern

skal til en Fibula, 21/ 4 T., som Fig. 123. 
30-31. Ingen Oldsager. 

32. St. af en Beltehage, St. af en .Ternfibula 
med lang Spiral. 

33-37. Ingen Oldsager. 
38. St. af en Beltehage, Spindeskive af Saml-

s len, 1 5 Is T. 
39. Spr. gr. Ptskr. 
40. St. af en halvrund Jernkniv. 
41. Sl. af Bellehage, St. af Jernfibula, spr. Ptskr. 
42. St. af en halnund Jernkniv, spr. gr. Ptskr. 
43-45. Ingen Oldsager. 
Mi. (Var brudt ned i Røse a) St. af en BP!te

hage, maaske med Snirkler, ringf. Jernspænde. 
4 7. (Ligeledes) St. af en Beltdiage, spr. gr. Ptskr. 
48. (Ligeledes) St. af en halvrund Jernkniv, 

spr. Ptskr. 
49. St. af en Beltehage, St. af to Jernfibulaer. 
50. St. af en spids Jernkniv, St. af en halv-

rund do. 
51. Spr. gr. Ptskr. 
52. St. af en halvrund Kniv, spr. gr. Ptskr. 
53. Ukj. Jern, St. af et lille kopformet Lerkar. 
54. Beltehage, ukj. Jern, spr. gr. Ptskr. 
55. Spr. gr. Ptskr. 
Ved senere tilfældige Gravninger er det bemærket, 

at Gravpladsen strækker sig langt videre end tidligere 
antaget og endnu indeholder Brandpletter i Hundredevis. 
I en af de saaledes tilfældigt fremkomne Brandplette1· 
er der i 1882 fundet: 

56. To Guldperler saml en Broncef\bula af 
Type C. Lærer Jørgersen bar derefter i samme Brand
plet fundet endnu en lignrnde Brnncefilmla. 

Forøvrigt undersøgte Jørgensen endnu en Snes 
Brnndpletter uden noget Udbytte. De synf;s allsaa i 
Regelen al være fattige. 

12. Himmelshøj. 

Himmelshøj er en lav flad Granitbakke i lbsker 
Sogn, 115 Mil vest for Kirken, lige paa Grænsen af 
Lyngheden. 

I 1871 og 1872 har Lærer Jørgensen her under
søgt følgende Brandpletter: 

1. St. af to store Jernnaale med Krumning 
under Hovedet, spr. gr. Ptskr. 

2. Knust lille Lerkar med stor Hank. 
3-4. lngen Oldsager. 
5. Trekantet Jernfibula, halvmaaneformet Kniv 

med snoet Skaft, St. af en Synaal (Fig. 182), lille 
Lerkar. 

6. Jernfibula med kort Spiral og stærkt krummet 
Bøjle prydet med en Rille langs ned ad Midten; 
Spidsen er ikke tilbagebøjet men udslaaet til en nedad
gaaende med Prikker og Streger prydet Plade, der 
forneden er ombøj.et til Leje for Naalen. 

7. Lille Lerkar med et ganske lille Øre. 
8-9. Ingen Oldsager. 
10. Spids Jernkniv, lille Lerkar, 2 X 21/s T. 
11. Ingen Oldsager. 
12. Trekantet Jernfibula. 
13. St. af to Jernfibulaer med kort Spiral. 

14. Beltehage med Krog, to store .Ternfibulaer 
med tilh. Spids og flad Bøjle; paa hver Ende ar 
Spirnierne sidder en Bronceperle. 

15. St. af Beltehage med Riller langs Kanterne, 
lille Lerkar, 11/2 X 25/s T., som ved Lre Mellemvægge 
er ind vendigen delt i tre Rum; paa Ydersiden findes 
en Krands af ti Knopper (Fig. 235). 

16. Lansespids, 5 T., Skjoldbule af sædvanlig 
Form, trekantet .Jernfibula. 

1 7. Jernfibula med kort Spiral og flad Bøjle. 
18. Trekantet Jernfibula. 
19. St. af en Bellehage, et ··Par sammenføjede 

Bronceperler med indskaarne retvinklede Kors, lang 
enægget Jernkniv (Klingen 8 T.), halvcylindrisk Rand
beslag af Jern. 

20. Beltehage, St. af to trekantede Jernfibulaer. 
21. Lille Jernfibula, l1/2 T" med kort Spiral 

og stærkt krummet Bøjle. 
22-23. Ingen Oldsager. 
24. St. af en halvrund Kniv. 
25. Beltehage med Krog. 
26--30. Ingen Oldsager. 

l 
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31. St. af en Beltehage med Krog, spredte St. 
af en Fibula med Broncespiral og Jernbøjle, hvorpaa 
sidder en med et Kors prydet Bronceperle. 

32-37. Ingen Oldsager 
38. Krogen af en Beltehage, St. af et lille 

Hankekar. 
39. Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
40. St. af Beltehage, halvbrændt Lerkar, c. 31/4 

X 33/4 T. 
41-44. Ingen Oldsager. 
45. St. af en stor Jernnaal (?). 
46. Spiral af en Jernfibula, St. af et lille Lerkar. 
4 7 -48. Ingen Oldsager. 
49. St. af en Jernfibula. 
50. St. af en Jernfibula, spr. gr. Ptskr. 
51. St. af en Beltehage, spr. gr. Skaar af et 

Kar med Knopper eller Tapper paa Siden. 
52. St. af et ringformet Jernspænde. 
53. Lille Jernfibula med lang Spiral og med 

Jernperler paa Bøjlen, ukj. Jern med Spor af Bronce. 
54. St. af en Jernfibula med kort Spiral. 
55. St. af en Beltehage, St. af en Jernnaal eller 

Fibula, spr. gr. Ptskr. 
56. St. af en Beltehage, lille Lerkar. 
5 7. Spredte St. af et stort enægget Jernsværd, 

2 T. bredt, to store Nitnagler af Jern med 1 T. 
brede Hoveder, langagtige Jernbeslag med Nitnagler. 

58-59. Spr. gr. Ptskr. 
60. Beltehage. 
61. Spr. gr. Ptskr. 
62. St. af en middelstor Hankepotte. 
63. St. af to store Broncefibulaer som Fig. 140 

(Type C), spids Kniv, spr. gr. Ptskr. 
64. Ingen Oldsager. 
65. Lille trekantet Jernfibula. 
66. Trekantet Jernfibula. 
6 7. St. af en stor Beltehage, lille grov hanke

løs Lerkop, 15/s X 21/2 T. 
68. Spr. gr. Ptskr. 
69. Stor Beltehage, 1 T. bred, bestaaende af 

to Stykker (henholdsvis 51/2 og 2 T. lange), forbundne 
ved et Hængsel og forsynede hvert med en Hage 
paa den modsatte Ende, spr. gr. Ptskr. 

70. St. af Beltehage, St. af lille Lerkar, spr. 
gr. Ptskr. 

71-73. (Forstyrrede). Ingen Oldsager. 
7 4. Trekantet Jernfibula, spr. gr. Ptskr. 
75. St. af Jernfibula. 
7 6. St. af Beltehage, Jernfibula med to Jern

perler paa Bøjlen, lille Lerkar. 
77- 78. Spr. gr. Ptskr. 
79. Baandformet Jernfibula, St. af do. do., St. 

af spids Kniv, spr. gr. Ptskr. 
80-81. Spr. gr. Ptskr. 
82. Knust lille Lerkar. 
83. Spr. gr. Ptskr. 
84. St. af Jernfibula, spr. gr. Ptskr. 
85-90. Spr. gr. Ptskr. 
91. Beltehage med Riller langs Kanterne. 
92. Ingen Oldsager. 
93. Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
94-97. Spr. gr. Ptskr. 

98. Meget stor Beltehage, l1 /4 T. bred. 
99. St. af Jernfibula, St. af lille Lerkar. 
100. St. af en stor Jernfibula med tilh. Spids. 
101-3. Spr. gr. Ptskr. 
104. Beltehage. 
105. St. af Jernfibula. 
106. Jernfibula med Bronceperler paa Enderne 

af Spiralen. 
107. St. af Beltehage. 
108. St. af trekantet Jernfibula. 
109-11. Ingen Oldsager. 
112. Smal Beltehage, 6 X 1 /2 T. 
113. Beltehage. 
114. Jernfibula prydet med Bronceperler paa 

Enderne af Spiralen og med en stor Bronceperle, 
7 /s T., imellem to smaa paa Bøjlen, som Fig. 118, 
spr. gr. Ptskr. 

115. St. af Jernfibula med en oval Bronceperle 
paa Bøjlen; spr. gr. Ptskr. 

116. St. af Jernfibula med to smaa runde 
Bronceperler paa Bøjlen og med Spiral af Bronce 
traad om en Jernstok. 

117. To store Broncefibulaer som Fig. 136, 
smal baandformet do., smuk Hængedop af Bronce, 
31/4 T., omtrent som Fig. 157, St. af do. do., to 
langagtige indvendig forgyldte Perler af klart Glas, 
fire af blaat og to af grønt do., St. af en lille lang
agtig Perle af sølvblandet Guld, noget ukj. Jern, St. 
af et middelstort og af et lille Lerkar. 

118. Spr. gr. Ptskr. 
119. Smuk tveægget Daggert (Klingen 93 / 4 X 

21/4 T., Grebtungen 51/2 T.), lille spids Kniv, ring
formet Jernspænde. 

120-26. Ingen Oldsager. 
127. Synaal, 41/4 T., Beltehage. 
128. Niptang som Fig. 184, 2 X 15/s T., brændt 

Lerklump, spr. gr. Ptskr. 
129-33. Ingen Oldsager. 
134. Lille Lerkar, 13/4 X 18/4 T. 
135-37. Ingen Oldsager. 
138. St. af Beltehage, St. af Jernfibula. 
139. Ingen Oldsager. 
140. Beltehage, St. af Jernfibula prydet paa 

Bøjlen med en lille Bronceperle imellem to større og 
paa Spiralen med Bronceperler paa Enderne. 

141. St. af Beltehage. I Overjorden laa en 
Flintflække. 

142-46. Ingen Oldsager. 
14 7. St. af en middelstor Hankepotte. 
148. St. af en spids Kniv, ringf. Jernspænde. 
149. Lille Jernfibula som Fig. 116, St. af 

Beltehage. 
150-56. Ingen Oldsager. 
15 7. Lille Jernrør, aabent den ene Side, 

15/s X 1/4 T. 
158-59. Ingen Oldsager. 
160. St. af et vaseformet Lerkar uden Prydelser. 
161. Ingen Oldsager. 
162. To Jernfibulaer med Broncehylster om 

Bøjlen som Fig. 122. 
163. Stor Beltehage. 
164. Bred baandformet Jernfibula, ukj. Jern. 
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• 13. M1tndhøj. 

Mandhøj i Ibsker Sogn. Om Stedet og dets 
Røser se foran Side- 277-79 og del der aftrykte 
Kort. Ogsaa Undersøgelsen af Brandplelterne er fore
tagen af Lærer Jørgensen i Aarene 1870-71. Pladsen 
er imidlertid ikke udtømt, og der synes endnu at 
ligge mange Brandpletter navnlig paa Bakkens nord
lige Skraaning og under Marken nordvest for Bakken. 

A. Paa den nordlige Skraaning af Bakken. 

1. Lille Lerkar 
2-3. Spor af Jem. 
4. St. af en smuk lille trekantet Jernfibula 1), 

spr. gr. Ptskr. 
5. Ingen Oldsager. 
6. St. af en lille Jernnaal med Krumning under 

Hovedet. 
7. St. af Jemfibula, ukj. Jern, lille mat hanke-

løst Lerkar, 3 X 31 /2 T., spr. gr. Ptskr. 
8. Ukj. Jern, lille hankeløst Lerkar, 21 /2 X 31/2 T. 
9. St. af en Beltehage. 
10. St. af en Beltehage. 
11. Spor af Jem. 
12. St. af en Jernfibula(?). 
13. Ingen Oldsager. 
14. St. af en meget stor Bellehagc, middelstort 

hankeløst Lerkar, 6 X 73 / 4 T. 
15. Spor af Jern. 
16. Stor Beltehage med Riller langs Kanterne 

og Tværfurer over Halsen. 
1 7. St. af en smal Beltehage. 
18. St. af en Jernfibula, spr. gr. Ptskr. 
19. Ingen Oldsage\'. 
20. St. af en Beltehage og af en Jernfibula. 
21. Ingen Oldsager. 
22. St. af en Jernfibula. 
23. Spor af Jern. 
24. Krum Jernkniv, skarp paa den indvendige 

Side; Grebtungen var anbragt i Forlængelse af 
Ryggen og var forsynet med Nitnaglcr. 

25. Spor af Jern. 
26. St. af en Beltehage og af en Jernfibula. 
2 7. Ingen Oldsager. 
28. St. af en Beltehage, af en Jernfibula med 

Bronceperler paa Bøjlen samt af en do. med Brunce 
paa Bøjlen og Jernperler paa Spiralen. 

29. St. af en Beltehage, ukj. Jern. 
30. St. af en meget stor Beltehage, St. af en 

Jernfibula. 
31. St. af en Beltehage og af to Jernfibulaer 

med kort Spiral. 
32. St. af' en Beltehage og af en Jernfibula(?), 

St. af et lille halvbrændt Lerkar. 
33. St. af en Beltehage og af en Jernfibula. 

1
) Samtlige Fibulaer, hvis Form var kjendelig, hørte til 

Type A. 

34. 
35. 

med kort 
36. 
37. 

med kort 
38. 
39. 
40. 
41. 

Spor af Jern. 
St. af en Beltehagc og af' to Jernfibulaer 
Spiral. 
Ingen Oldsager. 
St. af en Beltehage og af eu Jernlihula 
Spiral. 
St. af en Bellehage og af en Jernfibula. 
Trekantet Jernfibula. 
Stor Beltehage, St. af Jernfibula. 
St. af en Beltehage, St. af et lille halv-

brændt Lel'kar. 
42. St. af en Beltehage og af en lille hak 

brændt Lerskaal. 
4·3. lngen Oldsager. 
44. St. af en Beltehage med Riller langs Katt

terne, St. af en Jernfibula. 
45. St. af to Jernfibulaer med kort Spiral, St. 

af et lille halvbrændt Lerkar. 
46. Meget stor Beltehage, 8 T., lille Lerkar. 
4 7. St. af en stor Jernfibnla med lang Spiral, 

St. af et grovt Lerkar. 
48. St. af en Jernfibula, spr. Ptskr. 
49. St. af en Beltehage, St. af et lille hankeløst 

Lerkar. 
50. St. af en meget stor Beltehage, St. af et 

lille hankeløst Lerkar. 
51. St. af en Beltehage, St. af lo Jernfibulaer, 

hver med to Perler af Jern paa Bøjlen. 
52. St. af en Beltehage. 
Ga. St. af en Beltehage og af en stor Jernfibula 

med lang Spiral. 
54. Ingen Oldsager. 
55. St. af en Jernfibula, store St. af et grovl 

Lerkar. 
56. Mange spr. gr. Ptskr. 
5 7. Meget lille hankeløst Lerkar, Spindesten af 

Ler, 3/4 X 11 / 6 T., St. af en trekantet .Jernfihula. 
58. St. af en Bellehage og af en .Jernfibula med 

kort Spiral. 
59. Under Dækstenen laa en 10 T. dyh Brand

plet med Kul og Ben samt gr. Ptskr. Under Brand
pletten viste sig en meget stor flad Sten, 4-5 T. tyk. 
og derunder atter en Brandplet, 1 7 T. dyb, med Ben 
og Ptskr. samt noget ukj . .Jern. 

60. (I Overjorden over Røse a). Meget smuk 
Belkhage med fire Riller nedad '"Ryggen og indfiledc 
Hak i Kanterne (Fig. 103), lo kegleformede, med 
rundt!. Riller prydede Broncehoveder samt flere Brud
stykker af to Naale med Krumning under Hovedet. 
Udenfor Brandpletten) men dog tæt ved den, stod cl 
vaseformet, hankeløst, jordfyldt Lerkar, 7314 T. bredt 
over Bugen, prydet med rundt!. Streger og derunder 
Prikker og hængende Buer. 

61. Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
62. Beltchage, ukj. Jern, spr. gr. Ptskr. 
63. Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
!J4. Spr. gr. Ptskr. 

I 
" 

l 
I 
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B. Paa den vestlige Skraaning. 

Vest for Røserne. 

65. St. af en Beltehage (?), spr. Ptskr. 
66. Spor af Jern og Bronce. 
67. Krogen af en Beltehage, St. af en Jern-

fibula, brændt Lerklump. 
68. St. af en stor Beltehage. 
69. Ingen Oldsager. 
70. Spiralen af en Jernfibula(?). 
71-72. lngen Oldsager. 
73. Spor af Jern. 
7 4. St. af en Jernfibula med lang Spiral, St. 

af en do. med kort Spiral, spr. Ptskr. 
75. Spor af Jern. 
7G. St. af en trekantet Jemfibula. 
77-79. SpQI' af Jern. 
80. St. af en Beltehage. 
81-83. Ingen Oldsager. 

Øst for Røserne d og e. 

84. St. af en Beltehage og af en Jernfibula. 
85. St. af en Bcllehage. 
8G. Stor Beltehage, 7 T., med afbrudt Krog, 

. Jernfibula, St. af do. 
8 7. St. af en smal flad Jernstok med Tvær

streger, St. af en Jernfibula med lang Spiral af Bronce 
viklet om en Jernstok samt Spor af Bronce paa 
Bøjlen, endnu en Spiral af Broneetraad viklet om en 
Jernstok. 

88. St. af en Jernfibula, store spr. Ptskr. 
89. Bronceknop med Cirkelprydeiser, krumt 

Bronceslykke (rimeligvis St. af en Broncenaal med 
krummet Stok, jfr. Nr. 60), St. af en Beltehage, spr. 
gr. Plskr. 

90-92. Ingen Oldsager. 

Ved Røse qq. 

93-94. Ingen Oldsager. 

Paa Røse g. 

95. Ingen Oldsager. 

Paa Røse m. 

9G. Ingen Oldsager. 

C. Paa Midten af Bakken og den østlige 
Skraaning. 

Imellem Røserne. 

9 7. Ingen Oldsager. 
98. St. af en Beltehage, spr. gr. Ptskr. 
99. Ingen Oldsager. 
100. St. af en Beltehage. 
101-2. Ingen Oldsager. 
103. Bellehage, Jernfibula med Bronceperler 

paa Bøjlen, St. af en do., som tillige har Bronceperler 

paa Spiralen. 1 Bronceperlerne paa Bøjlen er ind-
skaaret et Kors. 

104. St. af en stor Beltehage, spr. Ptskr. 
105. St. af en Beltehage, St. af en Spiral, 2 T" 

af Broncetraad om en Jernstok, spr. Ptskr. 
1 OG. Beltehage, St. af en Jernfibula samt to 

Brnnceperler med indskaaren Korsprydelse. 

Paa Røse aa. 

107. Beltehage, to Jernfibulaer med kort Spiral. 

Øst og nord for Røserne s, aa og bb. 

108. Spor af Jern, spr. Ptskr. 
109. St. af Beltehage, Jernfibula med lang 

Spiral, Spiralen til en do" ukj. Jern. 
110. St. af en Beltehage, to Spiraler, l1 /2 og 

2 T" af Broncetraad om Jernstokke, St. af en krum 
Broncebøjle. 

111. Stor Beltehage, 61 /2 T. foruden Krogen, 
lille hankeløst Lerkar, 21/4 X 4 T. 

112. St. af en stor Beltehage med Riller langs 
Kanteme, St. af et lille grovt Lerkar. 

113. St. af en stor Beltehage, St. af en Jem
libula (?) . 

114. Stor Beltelrnge med Riller langs Kanterne 
og Tværfurer over Krogen, St. af en Jernfibula med 
kort Spiral, ukj. Jern, lille Krukke, 21/4 X 23/4 T" 
med Hank uden Aabning (Fig. 231 ). 

115. Krogen af en Beltehage, St. af Spiralen 
af en Jernfibula. 

1 lG. Ingen Oldsager. 
11 7. St. af en Beltehage, 6 T" med Tværfurer 

over Halsen, St. af en mindre do" 31/4 T" St. af en 
lille Jernfibula med Bronceperler paa Bøjlen samt af 
en anden Jernfibula, lille halvbrændt hankeløst Lerkar, 
21/2 X 31 /4 T. 

118. St. af en Beltehage, St. af en Jernfibula 
med Bronceperler paa Bøjlen, St. af en anden Jern
fibula, spr. gr. Ptskr. 

119. Krogen af en Beltehage. 
120. St. af en Beltehage, to lange Spiraler, 

13/4 og 2 T" af Jernfibulaer, ukj. Jern. 
121. Stor smuk Beltehage, 51 I2 T. foruden 

Krogen, der er prydet med Tværfurer, trekantet Jern
fibula, St. af do. 

122. St. af en Beltehage, St. af to ensdannede 
Jernfibulaer med en rund Bronceperle paa hver Ende 
af Spiralerne og tre sammenføjede, med indskaarne 
Kryds prydede, halvkugleformede do. paa Bøjleme. 

123. Mange Ptskr" baade grove og finere. 
124. St. af en stor Reltehage, spr. gr. Ptskr. 
125. St. af en stor Beltehage, store St. af et 

grovt Lerkar. 
126. St. af en Beltehage med Riller langs 

Kanterne, St. af en trekantet Jernfibula og af et 
ganske lille Lerkar med Fod. 

12 7. St. af en Beltehage med . Riller langs 
Kanterne og af et lille halvbrændt Lerkar. 

128. Jernfibula med kort Spiral, St. af et ganske 
lille halvbrændt Lerkar. 
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12~J. Stor Bellelrnge med Krog, pl'ydet med en 
Hæk~e Prik~er l,laalangs a;l Hc~lsen, _smuk ll'e~antet 
. Jernfibula, St. :::'"f en do., St. af en spids .Jernkniv, 

130. Spr. Ptsh. 
1 :31. Smuk .Jernfibula, 23 /s T., med lang Spiral. 
132. Stor Beltelrnge, spr. Ska:w af et lille 

Lerkar. 
133. St. af e11 slor Beltehage, smuk trekantet 

. Jernfibula, 31 /4 X 7 / 8 T., St. af en do. 
134. St. af en stol' Beltelrnge, spr. Plslu. 
135. Smuk, smal Britehage, G1 / 2 X 5 /12 T. med 

Riller langs Kantemr og Kryds over Ryggen, St. af 
to .Jernlibulae!', ukj. Jern. 

13G. St. af en stol' Bcllchage, St. af en tre-
ka11tct ;rcrnlibula, ~- af et lille Lerkal', spr. gr. Plskr. 

13 7. St. af en Bellelrnge, St. af to .Jernfibulaer. 
138. Stol' Bcltelrnge. 
139. Lille Beltehagc, i3 T. (Fig. 101) spr. gr. Plskr. 
140. l'kj . .Jern, spr. gr. Plskr. 
141. St. af en Beltehage, SL. af en .Jernfibula 

med kort Spirnl. 
142. St. af en Belte!tage, lille trekantet Jern

fibula, l3 I 4 T., St. af lo større do., St. af cl lille 
Lel'kar med Fod. 

14.3. Stor Beltcltage, St. ar c:n trekantet Jern
fibula, St. af et lille Lel'kar. 

14,4.. St. af en Heltehage, spr. gr. Plskr. 
14G. ;Jernring, 11/4 T., soni med en Øsken er 

fastgjort til en tynd .Jernplade, St. af to Jernfilmlaer. 
14G. Beltehage, hvis ene Endl: deler sig i to 

tilbagebøjede flade Snirkler (Fig. I 00), spt'. gT. Ptskr. 
147. St. af to eller tre Bcllehager, St. af to 

f!'cknntede .Jcrnfihulacr, lille ringformet Spænde. 
148. Stol' Bcltehage, ti T., med Riller langs 

Kanterne, kort Spiral Lil en Jcmlilrnla. 
1 MJ. St. af en Beltelrnge, St. af en Spiral af 

Broncctraad viklet om en Jernslok. 
150. St. af en Beltehage, St. af en trekantet 

. Jernfibula. 
1G1-33. Ingen Oldsager. 

D. Paa Sydvestsiden af Bakken. 

Udenfor Røserne. 

154. Lille Bcltehagc med Krog, SL. af en Jern
fibula, spr. gr. Ptskr. 

1 G5. Lille Dellehage uden Krog, St. af en ,Jern
fibula med lang Spiral, Nan! af' Jern, r) T., med et 
Hoved og en Krumbøjning under Hovedet. 

Paa Røse vv. 

1 GG. Spr. Ptskr . 

Paa Røse yy. 

157. (Imellem Dækstenen og Brnndplellcn laa 
8 T. Jord). Spr. gr. Ptskr. 

E. Paa Sydostsiden af Bakken . 

Udenfor Røserne. 

1 :J8. Store gr. spr. Ptskr. 
159. St. af en stor Beltehage med Riller langs 

Kantcme og med cl Hængsel tværs over Ryggen, saa 
at denne liar kunnet bøjes; lille halvbrændt !tankeløst 
Lerkar. 

1 GO. Smuk Bcltehage med Krog og Strege
prydelscr i Kryds over Ryggen (Fig. 104), spr. Plskr. 

1G1. St. af en lille Beltelrngc med Krog, Jern
fibula med kort Spiral, St. af en do., spr. Ptskr. 

1G2. Lille .Jernfibula med en Brnneeperlc paa 
Bøjlen, kort Spiral af en anden .Jernfibula. 

Hi3. St. af en Beltelrnge (?), St. af en .Jernfibula 
med lang Spiral. 

1 G1·. .Jernfibula, som paa Bøjlen bærer lo runde 
Brorn:cperler prydede med en Række Prikker tværs 
over Midten, to ganske lignende Perler af en anden 
Fibula. 

1 G:J. Spor af Jern, spr. gr. Plskr. 
l (Hi. St. af en stor Bcltelrnge, spr. gr. Plskr. 
1G7. Stor Belte!tage, .Jernfibula med kort SpirnL 

spr. gr. Ptskr. 
l (j8. St. af Jernfibula(?), spr. gr. Ptskr. 
lGD. St. af en meget stor Bcltehage. 
170. Smal Beltehage, ~i 1 /2 X 1/2 T., en anden 

Bcltelrnge, St. af en lille .Jernfibula (maaskc var <lcl 
lo Brnndplcller, der gik over i hinanden). 

1 71. Ingen Oldsager. 
.172. St. af en .Jernfibula, spr. gr. Plskr . 

Paa Røse aaa. 

173. Meget lille Beltehage, 3 x 1/2 T., spr 
gr. PlskL 

Pa a Røse cce. 

17 4. Spr. gr. Ptskr. 
175. Spor af .Jern, spr. Skam· af en stm grov 

Krnkke. 

Paa Røse hhh. 

1 76. Spr. gr. Ptskr. 

14. Kannikegaard. 

Kannik l' g a ar cl er en anselig Proprictrergnard 
beliggende i Bodibker Sogn omtrent 1 /2 Mil sydvest 
for Nexø. 

Fra Stranden syd for Nexø strækker cl lavt, 
lildels sumpet Terræn, maaskc en tidligere Havlmgl, 
sig op i Landet og ender netop ved Kannikegaard, 
saalec!cs at Gaardens Have og den imod Syd og 

Sydost følgende Mark ligge umidclelbarl ovenfor en 
ikke just !tøj men temmelig brat Shænt, der sænker 
sig ned i det lave Land. Langs med denne Skra:nt, 
paa den flade Jord tæt ovenfor dens Rand ligger 
den store og rnæ1-kelige Gravplads, som har al'givet 
over Halvdelen af alle de Oldsager fra den ældrP 
.Jernalder, som overhovedet ere fundne paa Bornholm. 
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Gaardens Bygninger strakte sig ved Aarene 1869-7 6 
indtil vel omtrent 50 Alen fra Skrænten (nu ere de 
blevne udvidede i østlig Retning). Nord for denne 

N 

~ 
t ~ ~ 

y__-~. ~~ ~· 
~ 

~ ~ 

's 

ii 10 20 3o 4o 5o 60 

Fig. 399. Den nordlige Del af Gravpladsen ved 
Kannikegaard. 1876. 

aabne Plads samt nord for selve Bygningerne ligger 
Haven i Længde fra Nord til Syd af 250 Alen. Haven 
begrænses imod Nord af en Bæk, hinsides hvilken der 
ligger et bakket Terræn bevoxet med gammel Gran-

skov. I dette bakkede og skovgroede Terræn er der 
lejlighedsvis fundet adskillige Brandpletter; men de 
have været meget fattige, og en gjennemgribende 

Fig. 400. 

Det undersogte 
Terræn. 

Grupper af 

Brandpletter. 

~ Gravkister. 

D Lange Grave 
, uden Dækstern.:. 

D Andre Grave. 

LJ Heufyldte Urner. 

o 10 ao 3o li.o So 60 70 Bo 90.filen 

Den sydlige Del af Gravpladsen ved Kannikegaard. 1872. 

(Det i 1876 udgravne Terræn N strakte sig fra L omtrent 
50 Alen sydefter). 

Undersøgelse vilde derhos blive forhindret ved Træernes 
Rødder. I selve Haven syd for Bækken have Brand
pletterne næsten allevegne ligget meget tæt langs Øst
siden tæt ovenfor Skrænten; paa selve Skrænten 
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fandtes der ;ingen. Hvor langt de derimod 'strække 
sig imod Vest, er ikke hleven nøje konstateret. Der 
c1· gnvet i Haven i en Brede af 20 indtil 70 Alen, 
og allevegne er der fundet Brandpletter, hvor Jorden 
ikke forud var forstyrret; men en videre Udstrækning 
af Gravningerne imod Vest har ikke kunnet iværk
sættes af Hensyn til Plantningerne. Vest for hele 
Haven, hvis Brede vel omlrent er 180 Alen, har jeg 
f'undet en enkelt Brandplet (u,den O!dsage1'), men kun 
een eneste, og der vides ejheller at være truffet 
Brandpletter i Havens vestlige Side ved tilfældige 
Gravninger. Af Gravpladsen i Havens østlige Side 
var en Strrc~ing af omtrent 35 Alens Længde for
styJTet ved Gravninger til Opførelse af en Uclsiglshøj 
(, Flaghøjen "), og ikke ganske faa A1·ealer liave de1'110s 
nrnatlet unddrages Undersøgelsen af Hensyn til Frngt
træer og Busketter etc. Der ligger rimeligvis endnu 
liere hundrede Brnndpletter urørte. Af Pladsen syd 
for Haven, bag ved Bygningerne er omtrent en Tredie· 
del bleven undersøgt. Resten var dels dækket af el 
Udhus, dels forstyrret ved tidligere Gravninger. Under 
selve Gaardcns Bygninger vides der at være fundet 
Brandpletter ved Udgravning af en Kjælder. Længere 
imod Syd eller rettere Sydost viste Brandpletterne sig 
atter paa en Mark, som i Aar~t 1869 nylig var bleven 
beplantet. Plantningen var tildels mislykket, og inden 
den blev fornyet, naaedes det at foretage vidtløftige 
Gravninger. Mangen en lille Plante blev imidlertid 
ved Ejerens Velvillie flyttet for at give Plads for Under
søgelserne. I den beplantede Matk fulgte Brand
plelterne dels Skrænten langs ned imod Sydost, dels 
en Linie lige imod Syd, saa al der forblev et betyde
ligt aabent Rum imellem disse to Rækker af Grave. 
Længere imod Syd, efter at Brandpletterne havde 
vegel Pladsen for yngre Arter af Grave, forenedes de 
to Rækker atter ved en Mængde spredte Begravelser, 
som derefter hist og her med aftagende Antal og 
med stor Fattigdom i Indholdet fortsattes sydefter, 
indtil den videre Eftersøgelse opg·aves paa Grund af 
Udbyttets Ringhed. Det i den beplantede Mark under
søgte Areal er næsten 400 Alen langt med en Brede 
af 40 til. 130 Alen. Hele Gravpladsens Længde fra 
Havens nordlige Grænse indtil der, hvor Undersøgel
serne standsedes, er over 7 50 Alen; og medregnes 
cle skovbevuxede Bakker nord for Haven, bliver 
Længden næsten HOO Alen. 

Jordbunden har allevegne været sandet, under
liden skarpt rødt eller gult Sand, undertiden grov
kornet rødt eller graat Grus; af og til var Overfladen 
Saml, medens det grove Grus viste sig i en Dybde 
af en halv eller hel Alen. Saavel Sandet som Gruset 
var næsten frit for tilfældige Indblandinger af større 
Stene ; scl v en Sten af 4 - G T. Tvænriaal forekom 
kun sjældent. 

Eftersøgningen d'ter Grave blev foretaget paa den 
Maade, al Jorden omgrnvedes med Spader, hvis Blad 
var 18 T. langt. D!l Brnndpletlerne for det Meste 
forekom i en Dybde af en halv Alen, ere de fleste 
vistnok blcvne opdagede. Dæksternme oYer Gravkister 
samt andre Dækstene eller lrnnlslaaende Stene eller 
Brolægninger blevc ligeledes for det Meste trufne i en 
Dybde af omtrent en halv Alen, men det lader sig 

dog ingenlunde betvivle, at enkelte Gravkislcr eller 
Dækstene have ligget saa dybt, at de ikke cre bk·v11c 
naaede af Spaden; og endnu lettere har det kmml'l 
ske, at Grave uden Stensætning og uden sorl .Muld 
ere forblevne upaaagtede. 

Mine Gravninger hc·gyndte i Foraarel 18liD lidt 
syd for Flaghøjen i Haven. Samme Aar udgl'avcdes 
Pladsen øsl for Bygningerne (C) og en betydelig 
St1-ækning i den nordlig·e og nordvestlige Dd af clen 
beplanlede Mark (Terrænerne D og E). Samtidigt 
omgravedes under Ejerens Tilsyn et Areal vesl fur 
mine Gravninger i Haven (B). I Aarene 1870-71 
foretoges de betydelige Grarninger i den beplantede 
Mark, som ere betegnede med F, G , H, I og K. 
1 1872 fortsatte jeg· Grnvningerne ovc•1· Tenænerne L 
ug M. I Sommeren 1117:i kulegravede Gaanlcns Ejer 
et Areal i Haven syd fur min Grnvning af J 8(i\l, 
hvoned et betydeligt Antal Oldsager fremkom. i 
1875 og 7G gravede jeg atter drls i Haven nord fo1· 
Højen, dels yderst ude i Sydosl i Terrænet N (syd 
for L). He1med e1·e Grn vningerne hlevne slu tiede, 
dog at jeg endnu i 1880 fandt en enkelt Brandplet i 
Terrænet D. 

De allerfleste Grave har jeg personlig optnget. 
Kun i det første Aar benyttede jeg Ejerens velvillige 
Bistand, saaledes at han i min Fraværelse fore log 
Gravninger ved vort indøvede Mandskab 01.,r sendte 
mig Indholdet af hver Grav i rn særskilt Pakke. Del 
er navnlig Terrænerne B, C og E, som saaledes ere 
bl evne udgra vne under Ejerens Tilsyn, ligesom ogsaa 
en Strækning i den sydlige Del af A. -

Jævnlig er det hændet, enten at der er fundet 
en enkelt ny Brandplet i et Tcl'I'æn, der allerede var 
undersøgt, eller endog at der er blevcn foretaget en 
større Udgravning paa Arealer, som tidligere vare 
hlevne forbigaaede. For saa vidt de tidligere der
omkring optagne Brandpletter allerede havde faaet 
Numre og disse Numre allerede vare aftrykte i de 
i Aarbøgeme for 1870 og 1872 optrigne Meddelelser, 
har jeg anset det som rigtigt ikke al forandre de 
ældre Numre, meh de nye Grave cre da blevne be
.tegnede ved et tilføjet Bogstav. Der vil derfor 
navnlig i Haven (A) lindes en Mængde Grave betegnede 
med tilføjede Bogstaver; del er hele den store Grav
ning fra 1875, som saaledes e1· bleven indskudt i 
Rækkefølgen. 

Brandpletterne i Haven (A og B) laa for det 
Meste tæt ved hverandre, og mange af dem, vel om
trent en Trcdiedel, vare dækkede med flade Sten. 
Længere sydpaa vare de ni.ere spredte, og i den be
plantede Mark laa de .ikke mere i jævn ensartet Be
lægning men samlede i Grupper, der af og til kumle 
være temmelig langt adskilte fra hinanden. lndenfot· 
hver Gruppe laa de atter nogenlunde nær Yed hver
andre. Jo længere man naaede sydefter, desto sjældnel'C' 
bleve Dækstenene, men de forekom dog af og til lige 
til det Sidste. 

I Havens østlige Side (A) indeholdt de allerfleste 
Brandpletter ikkun Sager henhørende til den første 
Afdeling, men hist og her er der dog fundet ikke 
ganske faa Brandpletter med Broncefilmlaer, Guld
perler, Vaaben og andre Oldsager af anden Afdeling, i 
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medens de for de velhavende Kvinders Grave af første 
Afdeling saa karakteristiske Jernfibulaer med Bronce
perler ganske have manglet. Terrænet i dets Helhed 
synes derfor at maatte henregnes til Overgangstiden 
imellem første og anden Afdeling, da de formuende 
Familier allerede vare i Besiddelse af de nyere Smykker 
og allerede fulgte de nyere Skikke ved Nedlægningen 
af Gravgods (Vaabengrave), medens Indholdet af den 
fattige Befolknings Grave fremdeles var det samme som 
i den ældre Tid. Om der nord for Haven paa de skov
klædte Bakker kan findes et Terræn med ublandet 
Karakter af første Afdeling, skal jeg lade være usagt; 
men det er rimeligt nok, da de der optagne faa 
Brandpletter alle have havt et meget gammelt og 
fattigt Udseende. I Terrænet B henimod Havens Midte 
hørte Oldsagerne næsten alle til den anden Afdeling, 
som ligeledes var herskende i Terrænet C umiddelbart 
syd for Haven samt i D ved Nordenden af den be
plantede Mark. Desværre var en saa stor Stræk11ing 
imellem C og D forstyrret ved tidligere Gravninger; 
man vilde ellers have kunnet faa en endnn langt 
fyldigere Repræsentation for denne Periode. Derefter 
have Begravelserne været fortsatte imod Sydost langs 
med Skrænten igjennem Terrænerne H, I og K, hvor 
der forekommer en mere og mere fremtrædende Blan
ding med Brandpletter af 3die Afdeling; og endelig 
er man samtidig med de yngste Grave i 1 og K be
gyndt atter at begrave tæt syd for D, men i ret sydlig 
Retning ved E, hvor næsten samtlige Brandpletter til
høre den tredie Afdeling. Lange ubrændte Grave vise 
sig allerede enkeltvis i A og C saml ved det nordøstlige 
Hjørne af D (G); de blive derefter hyppigere i H, I 
og K samt E og afløse endelig ganske Brandpletterne 
syd for E i Terrænet F samt tildels sydligt i K. Til
lige have andre og tildels endnu ikke tilstrækkelig 
forklarede Gravformer begyndt at indfinde sig allerede 
i H og E, og de tiltage sydefter i Hyppighed, indtil de i 
den sydligste Del af K og F aldeles afløse baade Brand
pletter og lange ubrændte Grave; og derefter fortsættes 
de videre sydefter, saa langt som Gravningerne over
hovedet ere naaede. Graven Nr. 365 med et Stykke 
af en prægtig Sølvfibula tilhører allerede Mellemjern
alderen, og det Samme gjælder vistnok ogsaa om 
Gravene Nr. 195-197 b i det med G betegnede lille 
Hjørne nordost for D. 

Ingenlunde alle Grave indeholdt Oldsager. Af 
Brandpletterne i Haven har ikke synderligt over en 
Trediedel afgivet Andet end grove Potteskaar; sydefter 
blev Forholdet noget bedre, men Oldsaggravene have 
dog ofte ikke oversteget Halvdelen. Brandpletter uden 
Oldsager ere aldrig blevne særligt noterede, og mang
foldige Brandpletter med Skaar af Lerkar ere ligeledes 
blevne forbigaaede, navnlig i det første Aar. Ogsaa 
er i det første Aar mangen Brandplet ikke bleven 
optegnet, naar der kun var fundet en enkelt Metal
gjenstand deri. Senere noteredes enhver Brandplet 
med kjendelige Melalsager og tillige de fleste af dem, 
som indeholdt kjendelige Lerkar uden Metalsager. De 
lange ubrændte Grave ere næsten alle blevne særligt 
noterede; mange af dem vare tomme, men nogle 
gave til Gjengjæld et meget rigt og interessant Ud
bytte. De "andre" Grave, som ved de seneste Grav-

ninger næsten udelukkende vare Gjenstand for Under
søgelsen, have allevegne været yderst fattige men ere 
desuagtet samtlige blevne særligt anførte. Antallet af 
de undersøgte B1'andpletter har været omtrent 800, 
af lange ubrændte Grave 44 og af andre Grave c. 120. 

Denne vidtløftige Undersøgelse, der strnkte sig 
gjennem 8 Aar, og hvorved flere Tønder Land bleve 
omgravne, vilde ikke have kunnet gjennemføres uden 
en saa kraftig og velvillig Bistand, som den, der 
ydedes af Gaardens Ejer, Proprietær G. Johnson. Ikke 
blot stillede han sin Have og sin Mark til fri Raadig
hed for Undersøgelserne, men han hjalp derhos til med 
Gaardens betydelige Arbejdskraft og førte personligt 
Tilsyn med GnlVningerne, naar jeg ikke selv kunde 
være tilstede. Naar Arbejderne ved Kannikegaard 
fremfor alt ·Andet have bidraget til al fastslaa Grund
trækkeue for Bornholms Arkæologi igjennem hele den 
ældre Jernalder, bør det derfor erindres, at dette kun 
e1· bleven muligt ved Proprietær .Johnsons virksomme 
Understøttelse med Raad og Daad. 

A. Østsiden af Haven. 

1. (Lidt syd for Flaghøjen). Jernfilmla. 
1 b. (Nord for Flaghøjen). Lille Lerkrnkke, 

21 /s X 21/2 T. 
1 c. Beltehage, lille hankeløst Lerkar, 27 Js >< 

31/8 T. 
1 d. Stor halvrnnd Kniv, Syl firkantet den 

ene og trind i den anden Ende. 
te. Spids Kniv, ringformet Jernspænde, spr. 

gr. Ptskr. 
1 f. Beltehage, Syl, lille Lerkar. 
1 g. Beltehage, Spindesten af Ler, 7 h X 11 /3 T. 
1 h. Halvrnnd Kniv, spr. gr. Ptskr. 
1 i. .Jernfibula af gammel Form med kort Spiral. 
1 k. Jernfibula med kort Spiral. 
1 I. Nær under Overfladen stod et hankeløst 

rundbuget Lerkar af gammel Form, c. 7 X 71
/4 T.; 

paa Bunden laa en Klump hvide brændte Ben og 
iblandt dem en c. 3 T. lang Jernfibula med tilbage
bøjet Spids og kort Spiral. 

1 m. Beltehage, lille hankeløst Lerkar. 
1 n. Beltehage, Jernfibula, hvis Spids dannes af 

en med en vandret Rille og to runde Huller gjennern
brudt lodret Plade. 

1 o. Stor .Jernfibula med tilh. Spids. 
1 p. Beltehage med Krog, Jernfibula med tilh. 

Spids. . 
1 q. Halvmaaneformet Kniv, lille sletbrændt hanke

løst Lerkar, 21;4 X 3 T., prydet omkring Udbug11ingen 
med ti lodret gjennemborede Knopper eller srnaa Ører 
(jfr. Kanegaard C 69 og 195). 

1 r. To store, ensdannede baandforrnede Bronce
fibulaer, 2"/s T., omtrent som Fig. 129, en mindre 
do. af samme Form, 2 T., lille spids Jernkniv. 

1 s. Under en flad Sten stod en stor Krukke 
(13 X 101/* T.) af gammel Form. Paa Bunden _laa 
en stor Klump brændte hvide Ben og ovenpaa disse 
en smuk Broncenaal, 41 / 4 T., med tragtdannet Hoved, 
2/s T. bredt. . 
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1 t. Stort sam~nrullet enægget Sværd; _Klingen 
2o T. lang, 22/3 T. bred; af Fæstet, der sidder i 
Hyggens Foijængelse, er det Meste afbrudt. 

1 u. Beltehage, 5 T. foruden Krogen, med Riller 
langs Kanterne af Ryggen, lille hankeløst Lerkar, 
21/2 X 31/4 T. 

1 v. To ensdannede, korte og brede baand
formede Jernfibulaer, l1/4 T. lange. af hvilke den 
ene har Broncespiral og Broncenaal, en længere og 
smallere baandformet Jernfibula, l3h T" lille raa og 
halvbrændt, hankeløs Lerkrukke, 13 / 4 X 2 T. 

1 x. Beltehage, 5 T. lang foruden Krogen, lille 
Lerkar. .,. 

1 y. Beltehage. 
1 z. Jernfibula med tilh. Spids, spr. Sk. af et 

grovt Lerkar. 
1 aa. Sammenbøjet og i Oldtiden itubrudt tve

ægget Sværd, Klingen 22 1/2 T. lang, 2 T. bred (Fæstet 
er afbrudt), ovalt Beslag til Sværdskeden, 23 / 4 T" 
med vedhængende Ring; jfr. Fig. 68. 

1 bb. Stor Beltehage, 51/ 2 T. foruden Krogen, 
spr. Sk. af et stort grovt Lerkar. 

1 cc. Stor, i Oldtiden sammenbanket Guldperle, 
l 1/4 T. bred, med en tyk vreden Guldtraad om Midten 
og prydet med trekantede uddrevne Forhøjninger, 
endvidere et afbrudt Stykke af en krummet og hul 
Broncegjenstand (maaske en Halsring), lille Jernfibula 
med tilh. Spids, to forsmeltede blaa Glasperler, sammen
smeltet Klump af 3 smaa blaa og 3 klare indvendig 
forgyldte Glasperler, halvbrændt Lerklump. 

1 dd. Enægget Sværd, 203/4 T. langt (et lille 
Stykke af Fæstet mangler), 13/4 T. bredt, med krummet 
Fæste i Rygliniens Forlængelse omtrent som Fig. 63 
og med Striber langs nedad Klingens Sider, endvidere 
ovalt Beslag til Sværdskeden og nogle Broncestykker 
af Prydelser for Fæstet, Stykker af en Lansespids med 
en skarp fremstaaende Kam langs Midten af hver 
Side, Døllen af en meget lille Spydspids, Skjoldbule 
af sædvanlig Form som Fig. 80, to Sporer som Fig. 89, 
forsynede med Broncenagler, halvmaaneformet Kniv, 
St. af et firkantet Jernspænde, St. af et vaseformet 
slelbrændt Lerkar med nogle raa Stregeprydeiser oven
for Udbugningskanten. 

1 ee. St. af to smukke Broncefibulaer af Type C 
omtrent som Fig. 136, en mindre do. af samme Form, 
St. af el firkantet Jernspænde, lille rød Perle af brændt 
Ler, to smaa hankeløse Lerkar, henholdsvis 23/4 X 3 
og 21/2 x 31/4 T. 

1 ff. Beltehage med Krog og med Riller langs 
Kanterne af Ryggen, lille Jernfibula som Fig. 116, 
Spiralen af en do" lille Jernkniv, lang Synaal, 53 /4 T" 
gjennemboret Benbrikke som Fig. 192, lille Lerkar. 

1 gg. Jernfibula med kort Spiral. 

1 hh. -To store ensdannede Broncefibulaer af 
Type C omtrent som Fig. 136, en mindre do. af 
omtrent samme Form, St. af en meget smuk Hænge
dop af Bronce omtrent som Fig. 161, to røde Perler 
af brændt Ler, spids Kniv, ringformet Jernspænde, 
lille firkantet Jernbeslag med Nilnagler. " 

1 ii. Fibula med tilh. Spids; Spiralen og Naalen 
ere af Jem men Bøjlen af Bronce; Bøjlen er omtrent 

' af Form som Fig. 122 og er prydet foroven med 
Smaacirkler og forøvrigt med ophøjede Tværstriber. 

1 kk. Stor enægget Daggert, 141/4 T. lang (hvoraf 
Fæstet 31 /2 T.), 2 T. bred; endvidere St. af en Syl. 

1 11. Beltehage med Krog, lille Lerkar. 
1 mm. Jernfibula med kort Spiral, lille Lerkar. 
Samtlige Brandpletter 1 a til 1 mm ere fundne i 

!875 fra Højen nordefter. Henad imod Havens Nord
grænse bleve de sjældnere og fatligere, og Gravningen 
standsedes derfor. 

2. (Syd for Flaghøjen). Spr. St. af gr. Lerkar. 
2 b. St. af et enægget Sværd af sædvanlig Form, 

11 /4 T. bredt, halvrund Kniv, St. af en spids Kniv. 
2 c. Halvmaaneformet Kniv, lille hankeløst Lerkar. 
2 d. Niptang, 2 X 2 T" som Fig. 184. 
2 e. Niptang, l3h X 21h T., af samme Form 

som den forrige, halvrund Kniv, halvbrændt Lerklll!np, 
lille hankeløst Lerkar, 3 X 31/2 T. 

2 f. To ensdannede baandf. Brnncclibulaer, 21 /8 T. 
lange, nærmest i Form som Fig. 129. 

2 g. Beltehage med Krog, lille Synaal, lille 
hankeløst Lerkar. 

2 h. St. af et smalt enægget Sværd af sæd
vanlig Form, P/s T. bredt. 

2 i. Beltehage med Krog. 
2 k. En Klump brændte graalige Ben uden sorl 

Muld, uden Urne og uden Oldsager. 
2 l. En firkantet Grav af Mandsla:ugde i Nord 

til Syd, fyldt med store kantede Sten. lugen Oldsager. 
2 m. En Gravkiste tæt syd for 2 l og i Flugt 

med denne. h1gen Oldsager. 
3 og 4. Spr. St. af grove Lerkar'. 
5. Lille Lerkar. 
6. Spids Kniv, halvrund do" lille Lerkar. 
7. Lille Lerkar. 
8. Beltehage, lille bægerformet Lerkar paa Fod, 

i3/4 X 31/2 T. 
9. Lille Lerkar. 
10. Ukj. Jern, lille Lerkar. 
11. Lille Lerkar. 
12. Lille Lerkar. 
13. Beltehage, Spindesten af halvbrændt Ler 

(Fig. 185), lille Lerkar. 
14. Niptang. 
15. Jernfibula, spr. St. af et grovl Lerkar. 
16. Klump. halvbrændt Ler. 
1 7. Broncefibula af Type C. 
18. Beltehage. 
19. Be!Lehage. 
20. Ingen Oldsager; under Graven laa et tyndt 

Lag Sand og derunder en ny Grav, hvori en Belte
hage og St. af et lille Lerkar. 

21. Beltehage, St. af to smaa og et grovt Lerkar. 
22. Halvmaaneformet Kniv med Skaft; under 

Graven laa et tyndt Lag Sand og derunder en ny 
Grav, hvori ingen Oldsager. 

23. Ukj. Jern, spr. St. af et lille Lerkar. 
24. Smuk Lerkop, 3 X 31/2 T. 
23. To Jernfibulael', spids Kniv, brændt Ler

klump. 
26. Gjennemboret Benbrikke (Fig. 191), ukj. Jern, 

lille Lerkar, St. af et grovt do. 



Tillæg VI B 14. Kannikegaard. 333 

27." Jcrnsyl, brændt Lerklump. 
28. Jernfibula, lille Lerkar, 23/4 X 33/4 T. 
29. Beltehage, Jernfibula, St. af et lille Hankekar. 
30. St. af et grovt Lerkar. 
31. Beltehage, Jernfibula. 
32. Beltehage. 
33. St. af et grovt Lerkar. 
34. Lille Hankekar, 21/ 4 X 3 T. 
35. To Jernfibulaer, brændt Lerklump. 
36. St. af et grovt Lerkar. 
3 7. Brændt Lerklump. 
38. Lille Række af sammensmeltede blaa og 

gule Glasperler, lille Lerkar, 2 X 21/2 T., St. af et 
grovt do. 

39. Bellehage, spr. St. af et lille Lerkar. 
40. Beltehage, spids Kniv, kun 2 1 /2 T. lang 

Bladet, lille Lerkar. 
41. Spr. St. af et lille Lerkar. 
42. Sammensmeltet Række af blaa og gule 

Glasperler, Spindesten af halvbrændt Ler (Fig. 186), 
St. af et lille Lerkar. 

43. Forbrændte St. af et Sværd, lille Krukke, 
11/4 X 21/4 T. 

44. Beltehage, to Jernfibulaer, halvmaanef. Kniv. 
45. Beltehage, Niptang. 
46. (Nordligst i Haven). Beltehage, hvis Plade 

ikke er krummet, men vinkelbøjet. 
Gravene Nr. 2 til 42 ere fundne syd for Højen 

men dog i temmelig Nærhed af denne. Nr. 43 til 45 
laa derimod tæt ved Havens sydlige Grænse og Nr. 46 
nogle Favne fra Havens nordlige Grænse. Nr. 2 a til 
21 ere udgravne 1875; de øvrige 1869. 

Af de i Nr. 1 og Nr. 15-44 fundne 11 Jern
fibulaer havde omtrent de 2 /<J Lilbagebøjet Spids, og 
c. 1/s hørte til den anden Afdelings Former. 

I forskjellige Grave, som ej særlig ere anførte, 
er der derhos i 1869 bleven fundet en Beltehage, 
St. af en do., en Niptang af Jern og en spids Kniv. 

I Aaret 1873 foretog Ejeren, som foranført, en 
større Gravning i Haven imellem Nr. 1-42 paa den 
ene Side og Nr. 43-45 paa den anden Side. Ved 
denne Gravning fandtes i c. 100 Brandpletter følgende 
Oldsager, som bleve mig tilstillede til videre Indsendelse 
til Museet, nemlig: · 

V a aben: Et sammenrullet, tyndt, tveægget Sværd, 
28 T. langt, hvoraf Grebtungen udgjør 41 /4 T.; et 
lille Stykke af Spidsen mangler; Breden er 13/s T.; 
St. af et sammenbøjet, smalt og tyndt, enægget Sværd, 
11/s T. bredt. 

Knive: 2 halvrunde Knive og St. af en do., en 
halvmaaneformet Kniv og St. af en do., St. af 2 
spidse Knive, St. af to store Høstknive. 

B e lt e hager: 4 store og en lille, alle indrettede 
til at bære en Krog, St. af 7 andre Beltehager. 

Fibulaer: 1 Broncefibula som Fig. 136, og 2 
do. som Fig. 137, 4 do. omtrent som Fig. 126, 5 
baandformede do. nærmest som Fig. 129, 3 trekantede 
Jernfibulaer, St. af 5 do., 2 Jernfibulaer med tilh. 
Spids som Fig. 113, 2 do. do. som Fig. 116, St. af 
1 do. do., 1 baandformet Jernfibula, 1 Jernfibula af 
Type C omtrent som Fig. 139. 

Gu 1 d sager: En stor, i Oldtiden sammenbanket 
Guldperle, i1/s T. bred, med en vreden Guldtraad 
om Midten og prydet med trekantede uddrevne For
højninger, St. af en sædvanlig rund Guldperle med 
uddrevne Knopper, 5 /12 T. i Tværmaal, en lille Spiral 
af Guldtraad, 1/2 x 1/s T. 

Andre Metalsager: En lille Hængedop af 
.Bronce, 21 /2 T. lang, som Fig. 162, et ringformet 
Jernspænde, St. af et do., en Jernnøgle og St. af en 
do., en velbevaret Jernsax, 61/2 T. lang, St. af en 
Niptang som Fig. 184. 

Lerkar : St. af en stor grov Krukke med ud
staaende Knopper paa Siderne, 11 hankeløse Smaakar 
af Størrelse fra F /s X 2 til 31/2 X 4 T. (to af dem 
have paa Siden en Knop eller et lille Øre), 1 meget 
lille grovt Kar, der synes at have havt Hank, 11 / 8 X 

l1/2 T., og 2 smaa Skaaler, i3/s X 3 1/2 og l1/2 X 3 T. 
Fremdeles blev der ved samme Gravning fundet 

adskillige (formentlig 4) Gravkister, hvoraf dog kun 
een indeholdt Oldsager, nemlig: 

Nr. 45 b. St. af en rund Perle af meget sølv
blandet Guld i sædvanlig Form med uddrevne Knopper, 
2 smaa Glasperler, en tredobbelt do. do., en lille 
Broncespiral samt St. af en tynd Broncetraad (vistnok 
Levninger af et Haarbaand som Fig. 172; jfr. Dyn
dalen 5); endvidere to baandformede Broncefibulaer 
omtrent som Fig. 129 med indslagne Smaacirkler paa 
Bøjlen, en lille Hængedop af Bronce og et lille hanke
løst Lerkar med et Par grove rundtløbende Streger 
om Overdelen. 

B. I Haven vest for A, sydvest for Flaghøjen. 

I 1869 udgravedes i c. 40 Brandpletter følgemde 
Oldsager: 

V a aben: 4 næsten fuldstændige enæggede Sværd, 
Brudstykker af 2 do., 2 Daggerter, St. af 1 do., St. 
af 2 Spydspidser. 

Knive: 1 halvrund, 1 halvmaaneforrnet med 
vredet Skaft, 3 spidse. 

F i b u 1 aer: St. af 3 baandformede Broncefibulaer, 
St. af 2 do. af Type C. 

Andre Metalsager: St. af en Sax, St. af en 
lang Niptang som Fig. 28, 2 ringformede Spænder, 
Alt af Jern. 

Lerkar: Et smukt og mærkeligt kugleformet 
Kar, omtrent 5 T. i Tværmaal med indtrykkede Cirkel
prydelser (gik itu), 4 smaa hankeløse Kar, det ene 
af dem med indtrykkede Cirkelprydelser. 

I 187 5 udgravedes sammesteds: 
45 c. Et meget velbevaret, enægget Sværd af 

sædvanlig Form som Fig. 63, 25 T. langt, i1/4 T. 
bredt, to aflange i den ene Side aabne Skedebeslag 
som Fig. 68, St. af en spids Kniv og af en halvrund 
do., et lille sletbrændt hankeløst Lerkar, 21/2 X 23/4 T., 
samt St. af et do. 

C. Syd for Haven, øst for Bygningerne, 
udgravet 1869. 

4 7. Baandformet Broncefibula. 
48. Broncefibula af Type C, St. af en do. 
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t!D. Lille Hankekar, 2 X Sl1/4 T. 
50. Gjerm~mborel Bcnbrikke, spids Kniv. 
51.. Broncelibula af Type C, St. nf .krnfilmlaer. 
r-i2. Blaa Glasperle, ukj.. Jern, Lerskive med en 

!lille i Randen (Spindeskive; Fig. 187). 
i"">:i. To Brohccfibulaer af Type C, lille Lerkop, 

1'1/4 X 2.7/8 T. 
34. St. ar Broncefi.hula, ukj. Jern, lille Lerkar, 

2 >( :zt12 T. 
f"i3. Halvmaaneformet Kniv, Jernfilmla. 
:Jli. Fmsmeltet baandformet Broncefilrnla, spids 

Kniv. 41*' 
,J I. Jernfibula, to meget smukke Lerkar med 

ophøjede Striber nedad Siderne, henholdsvis 31 '2 ;-( ti. T. 
og :I X 13/4 T. (gik begge ilu ved Optagningen). 

~i8. Enægget Srn;rd, 22 > 17 ;s T., SL. af en 
lang Kni \'. 

59. Baamlformet Brnnccfihula, .Jernfibula, ukj. 
. Jern, lille Lerka1·, 2' /~ X 31 /2 T. 

GO. Ukj. Jern, Spindeskive af Sambten (Fig. 18\:J). 
() 1. Baandformet Droncefibuln, St. af do. 
li2. En halv Guldperle, to smukke Broncefibn-

laer af Type C. 
fi3. Et Par tynde Broncesporer. 
M. Spids Kniv. 
Ci"">. Hingformel Jernspænde, St. cif halvcylindrisk 

Jernbeslag, spids Kniv. 
(iG. Tre Jernfihulae1·, 1·ingf. Jernspænde, St. af 

Bellehage hægtet i en .Jernring. 
(i 7. Lille Lerkar med smuk Bort af' radiale 

Streger, 3 >; 4 T. (Fig. 21 G). 
G8. To store Lerkar, omfrent 10 X 14 T. (itu), 

staaenclc ved Siden af hinandt'n, fyldte med mind1-e 
Kar, clerihlandt en Hankekande, 8 X G3/4 T" ;,:amt 
Skaar af Lerkar. 

(i\J. Sammenbøjet enægget Sværd, 2fi 1
/" X 2 T" 

Spydspids med Modhager, 7 T" Skjoldbule, :J X 4 T" 
Haarnltag til Skjold, 7 1 /2 T., St. af en Delleliage 
eller af en Kniv, lille og middelstort Lerkar. 

70. Hund Perle af Guldblik, ,-, /~ T., gjcnnem
horet Benbrikkc, Broncefibula, to forsmelted1; Glas
perler, spids Kniv, lille Lerkar, 2 8/4 >; 3 1/4 T. 

71. Bronccfihula, St. af lo do., ukj. Jern, lille 
Lerkar, 2 1/2 x 3 T. 

72. Broncefibula, Sl. af do., Jernfibula, l'ingf. 
. Jernspænde, spids Kniv, brændt Lerklump. 

73. To baandf. Broncefibulaer. 
7 4. Hængedop af Bronce, 3 T. (Fig. 1 :J8), to 

l'Øcle Slenpcrler med gule Pletter, hvori sorte Prikker, 
stribet hlaa Glasperle, glal do., forsmeltct do. 

75. Hængedop af Bronce, 32 s T. (Fig. 1<i2), 
St. af Bronceiibula, spids Kniv. 

7G. To haandf. Broncefihulacr, Jernfibula, spids 
Kniv med en Broncering nedenfor Grebet. 

77. Broncefibula af Type C, St. af do. 
71\. Broncefibula, St. af to do., langagtig Glas

perle. med Guldbelægning indvendig, lille Krukke, 
21/4 X 31/8 T. 

79. Jernfilmla med Spor af Broncetraad, ring-f. 
.Jernspænde. 

80. .Jernfibula, ring{ .Jernspænde, lille KmkkP, 
11/4 ', 13/4 T. 

81. To Broncenlmlaer af Type C, 'st. af en 
do., Bronce-Hængedop som Fig. 1G2, St. af et smukt 
Brnnceheslag med fremstaaemle Sømhovede1·, spids 
Kni1·, vinkelbøjet Jern med nogel Pladejern. 

82. Kort tve:i:ggel Sva;rd (Klingen 12 X 1°/;. T" 
Fæstet noget afhrndt; Fig. 70), lille Le1·kar. 

83. Et Par svære Brnnccsporer (Fig. 8\J), 
flaskeformet Ler vase, 61 /2 X G T. 

81. Sl. af Broncekar, to .Jernsporer, St. af 
halvcylindrisk Jcrnheslag. 

8G. BroncetilmJa af Type C, St. af lo <lo., 
Bronce-Hængedop som Fig. 1G2, Jernfibula. 

8G. Megel smuk Guldherlok l 1i2 T. (Fig. 13G), 
nmcl Perle af sølvblandet Guld, Broncc-I-Iængedop 
som Fig. J G2, baanclf. Brnncelwslng, St. af Brnncc
fibula, ,Jcrns:1X, 71/4 T. (Fig. 180), li.Ile Lerkar, 3' 
:J3/4 T" do. med HaHk, 21/2 X 33 14 T. 

87. Broncelibula med bred Spids (Fig. lci(i), 
.Jernfilmla, lille Lerkar, 21/2 >; 3:i / 4 T . 

88. Jcrnfilmln af Type C, ring{ .Jernsp:ernle. 
spicls Kniv. 

8\:J. Stensat Gravkiste ar .\fanc/slængcll', dækket 
med flade Sten, indeboldende ulnTt•ndte St. :if cl 
Menneskecranium og andre ubr:endte Ben. 

\JO. .Jernnøgle, Sl. af' do., ri11gf. Jernspænck, 
spids Kniv, tynd flad Jernstok, ' stort Lerkar nwd 
rnmltløhcrnle Streger foroven, mindre do. med do., 
lille do. med Hank. 

U I . Bronccfihnla af Type C, SI. af haandf. do. 
D2. To Brnncelibulaer. 
93. ningf. Brnncespænde. 
94. Forsmcltet baandf. Broncelilmlrt, ukj. Jem

~tykker. 

9Z>. Lille Lerkar", 28 4 X 4 T. 
\:JG. Enægget S1'ærd, 20 X 15

1s T. (Lidt ;il 
Fæstet mangler), tragtformel Skjoldhnle, iJ'1/4 >; 1. T" 
Spydspids, ()I /2 T" halvrund Kni1, ,Jernfibula. 

D7. Bredt enægget Sværd, 21 X 2 1/s T. (Fil!. 
G:2), lille Sµydspicls ~;~cd Mudhag<'r, :3 1/2 T .. Skjul;l
bule, 5 1 /2 X 4 T., St. af Skjoldhaancitag. 

D8. Rund Guldµerle, to BroncelibuJacr af' Type C, 
Sl. af' do" .Ternnøgle, 8 T" vinkelbøjet Jern, 2 1/4 T. 

D9. Fladtrykket Guldkugle, to do. langagtige 
Guldperler, to do. mindre Guldstykker (I-Ialsbaaml), 
St. af lo Broncefihulaer af Type C, St. af tre rifl('<le, 
lyseblaa Perler, spids KniY . 

100. Lille Spydspids med l\fodhager, 4 T" 
H.cengeclop af Jern, 2 1/2 T. 

101. Spids Kniv. 
102. Ukj. Broncestykker, .Jernkrog. 
103. Enægget Sværd, 24 X 2 T. (Fig. G3), 

Skjoldbule, f"i 1 /2 X 4 T., med St. af Haandlagel, Spyd· 
spids, 8 T" lang do. med een Modhage, 11 T. (Fig. 
78), ringf. .Jernspænde, spids Kniv. 

104. To smaa Broncefibulaer af Type C. 
105. Jernnøgle, 6 1 /2 T" St. af et Broncebaand, 

spids Kniv. 
1 OG. St. af Beltehage (?), vinkelbøjet Jern, to 

ensdannede Hankepolter, 41./4 X G T. 
107. Broncestrimmel, 4 1 12 X 3 /s T" vinkelbøjet 

.Jem, 4 T., to Nitnagler af Jern. 
108. To Droncefilmlaer af Type C. 
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109. Smuk lille Broncefibula, lille Krukke, 
l3!.4 X 21/4 T. 

110. St. af baandf. Broncefibula, lille Lerkar, 
11/2 X 2 T. 

111. Langagtig Perle af sølvblandet Guld, 3/4 X 
1 /2 T" lille Jernfibula, middelstor Hankepotte. 

1 forskjellige Grave i dette Terrain er der end
videre ble ven fundet: 

Knive: En halvrund, en halvma:i,neformet, 2 
store spidse og 2 mindre do. 

Fibulaer: 3 Broncefibulaer, St. af G do., 5 
.Ternfibulaer. 

Andre Metalsager: Et Par Jernsporer, en 
Hængedop af Bronce, 2 ringformede Jernspænder, et 
firkantet do., et Hammerhoved og en Jernnøgle. 

Lerkar: 5 hele Smaakar samt St. af nogle store 
og af mange middelstore og smaa Kar. 

Det er dog muligt, at nogle af disse Sager ere 
fundne i Terrænet B. 

Af de i C fundne 20 Jernfibulaer vare de allerfleste 
af anden Afdelings Former ;i: som Type B eller C. 

D. Nordenden af den beplantede Mark 
sydost for Bygningerne, 

udgravet 1869. 

112. Enægget Sværd, 24 X !314 T" Skjoldbule, 
6 x 4 T" med Haandtag, 83 14 T., Spydspids, et Par 
. Jernsporer, spids Kniv, ukj. Jern, smukt Bæger af 
Ler med Striber ned ad Siderne, 4 >'.. 41 14 T. (Fig. 22G). 

112 b. To store baandformede Broncefibulaer, 
en do. af Type C, en hvid Stenperle, St. af et lille 
hankeløst Lerkar. 

113. Broncefibula af Type C , St. af to andre 
do" ringformet Jernspænde. 

114. Broncefibula af Type C, ringf. Jernspænde, 
spids Kniv, lille Lerkar, 2 X 21 /4 T. 

115. St. af to Broncefibulaer, lille Hængedop 
af Bronce, 21/2 T" Bronceknap, spids Kniv, St. af et 
lille Lerkar. 

116. Broncefibula af Type C, St. af baandf. 
do" spids Kniv, lille Lerkar, 2114 X 3 T. 

11 7. St. af et enægget Sværd, aflang Jernring, 
aaben i den ene Side (Skedebeslag; jfr. Fig. G8), af
brudt Jernring, ukj. Jern. 

118. Halv Perle af sølvblandet Guld, St. af 
en Broncering, Jernnøgle, 6 T. 

119. Smuk, kort og bred baandf. Broncefibula. 
120. St. af to Broncefibulaer, St. af ringf. 

Jernspænde, spids Kniv. 
121. St. af Broncefibula, ringf. Jernspænde. 
122. St. af to Broncefibulaer, St. af Beltehage. 
123. Spids Kniv. 
124. Broncefibula af Type C, ringf. Jernspænde. 
125. Afbrudt Sværdfæste. 
126. Enægget Sværd, 25 X P/2 T. (Fig. 64), 

flere Lerkar. 
127. Enægget Sværd, 22 1/2 X l3/4 T" Skjold

bule, 6 X 4 T" med St. af Haandtag, Spydspids, G T" 
St. af en mindre do" flaskef. Lervase, 7 X 6 1 / 3 T. 
(Fig. 250), Hankepotte, .P/2 X G T. 

128. Broncefibula af Type C, St. af do. do" 
baandf. do., firkantet Jernspænde, Tornen af et do" 
spids Kniv, forsmeltet rød Lerperle, flaskeformet Ler
vase, 6 X 5 T" Hankepotte, 41/ 2 X 51/ 2 T. 

129. Overbrudt enægget Sværd, 21 X 21/.1 T" 
smuk Sp~dspids, 10 T. , sammentrykket Skjoldbule, 
St. af Skjoldhaandtag. 

130. Sammenrullet enægget Sværd, 21 X l3;4 T. 
(Fig. G7), St. af to middelstore Hankepotter. 

131. Lille baandf. Broncefibula, baandf. Jern
fibula mod Broncespiral, spids Kniv, 5 T. 

132. St. af en baandf. Broncefibula og af en 
do. af Type C, ukj . .Bronce. 

133. Benbrikke som Fig. HH, lille Jernfibula 
l1/4 T" do. med Broncenaal, firkantet Jernspa:nde'. 
spids Kniv, St. af flere Lerkar, deriblandt et vertikal
stribet Hankekar. 

134. Meget smuk Guldberlok som Fig. 156, 
11I4 T., halv Perle af sølvblandet Guld, langagtig 
Perle af do. 

135. St. af et i Oldtiden sønderbrudt Sværd. 
136. Beltehage (?), lille baandf .. Jernfibula, lille 

firkantet .Jernspænde, Jernnøgle, 6 T" St. af do. 
13 7. St. af en Jernnøgle, St. af en lille Filmla 

af Jern og Bronce. 
138. Fladt, vinkelbøjet Jern. 
139. Korsformet Broncefibula (Fig. 14.1), do. 

af Type C, baandf. Jernfibula, smukt, vertikalstribct 
lille Lerkar, 21/2 X 3 T. (Fig. 221) . 

140. Lille Broncefibula af Type C. 
141. St. af et fladt Broncebeslag paa Jern, for

smeltet Glasperle. 
142. Broncefibula med tynd, trind Bøjle af en 

med Type H beslægtet Form (Fig. 148). 
143. Lille Lerkar, 23/4 X 4 T. 
143 b. Stor baandformet Broncefibula uden Kam, 

to do. do. med Kam, ringformet Jernspænde. 
I forskjellige Grave i D er der endvidere fundet: 
V a ab en: St. af 3 enæggede Sværd og St. at 

2 Spydspidser. 
Knive : En smuk halvrund Kniv med et Hul 

gjennem Ryggen, en spids Kniv. 
Fibulaer: 4 Broncefibulaer, 2 Jernfibulaer. 
Andre Metalsager: en Jernnøgle, 6 T" vinkel

bøjede Jernstokke. 
Lerkar: St. af et vertikalstribet Lerbæger som 

Fig. 226, en middelstor Hankepotte, 41 / 2 x 61 / 2 T" 
et lille Lerkar med vertikale Streger paa Bugen, 
31/4 X 4 T" St. af 2 store flerørede Kar saml af 
adskillige middelstore og smaa Kar. 

E. Fortsættelse fra D sydefter den 
beplantede Mark, 

udgravet 1869. 

144. Forhugget kuglef. Perle, do. langagtig do" 
fladklemt lille Stykke, - Alt af sølvblandet Guld; 
ved den første var et lille Stykke blaat Glas fast
smeltet (Halsbaand); lille fladt Baand af sammen
fleltede Guldtraade, knust og afrevet i den ene Ende, 
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St. af to Broncefihulaer, spx;edte St. af d temmelig 
stort, i '.lldtiden sønderhuggel Broncekar med lo 
Rinie, St. af et storl Lerkar med rundtløbende Furer, 
af en smuk Hankekande med en Aabning paa langs 
igjennem Hanken (Fig. 253) og af en smuk middel
stor Hankepotte. - · 

144 b. Hængcdop af Bronce, 23;s T., sammen
rnllcl smalt BroncE;baand samt en afbmdt tynd Bronce
stok, (Haarbnand som Fig. 171 ), firkantet Jernspænde 
med en Plade bagved Bøjlen, 17 /s X 1 T., .Ternfibula 
med hrcd flad Spids, St. af en do. do. 

_.. 144 c. To Hængcdopper af Bronce, 23/s T. og 
:2 1/ 2 T., Bronceha::md, som ender i en tynd J\iaal, 
!1vorpaa der sidder en forsmeltet Glasperle (Rwnclct 
() 1/ 2 ~ s;8 T., Naalen l 1/2T.; Haarbaarnl som Fig. 171), 
gjennemboret Bronccknap, 3/4 X 1/2 T, nogle smaa 
St. af Bronceplader, forsmellct blaa Glasperle, Jern
spænde med halvrnnd Bøjle og en dohhelt Plade 
bagved Iløjlen, 17 /s X 16 /s T., lille hult spandformet 
Jernslykke, 3/s >< 3/s T., med Spor af' Bronce irnhendig 
samt ar en Hankebøjle lværs m-cr den aabnc Ende, 
lille halvcylindrisk Jernbeslag. 

H:-l. St. a[ cl enægget Srærd eller af en 
Dag·gert. 

14(i. St. af ef temmelig stort Broncekar, SL. a[ 
Drikkehornsbeslag hcstaaende af et rwHormet Bronec
beslag til Spidsen af Hornet saml af lyrnfo, nedne 
Broneestokkc forbundne til en Kjæde (Fig. 201 ). 
.krnspore (Fig. 86), Hængedop af ,fern, et lille Let·kar. 
31; 4 X 4 T., saml maaskc en lille Bnmcekniv som 
Fig. ()!), lwilken sidste dog rimeligvis ikke hører lil 
dcmw Gnw; jfr. foran Side 77. 

14·7. .Jernkniv med Broncebeslag paa Enden af' 
den :~ T. lange Grchtunge saml nedenfor Skaftrt. 

148. Forlrnggede og forsmeltede Stykke1' al' cl 
L<~mmelig stort Broncckar med Jernltankc, krummet 
Handbcslag n[ Droncc (Lil et Drikkehorn), langt Jern
slykke, spidst i den ene Ende, fladt og vinkelbøjet i 
den a11den, 3 X :<;4 T., som Fig. 208. 

14.fl. Forhugget kugler. Perle og St. af to lang
agtige do. - All af sølvblandet Guld, Sl. af et 
Broncchaand og af en tynd Broncetraad (Haarbaaml 
som Fig. 171), lille Lerkrukke, 2 x 2 1/4 T. 

150. Krumbøjet lveæggct Sværd (Fæstet 3 T., 
Klingen 23 X 2 T.), tre kløftede Jernbeslag og St. af 
en .Jernring, Spydspids, 7 x !1/4 T., do. med Mod
hage i" 6 T., enægget Daggert, 8 1/2 X 13/s T., spids 
Kniv, 31 / 2 T. , tragtformet Skjoldbule mecl Broncehe
lægning paa Handslykket, :-3 1/2 X 4 T. (Fig. 81), 
Skjoldlrnandtag og et Par smukke .Jernsporer. 

1:->1. Stensat Kiste, 3 Alen lang i Nord til Syd, 
med Sidestene, EndesLene og Dækslrne, uden Bund
stene; i den nordlige Ende af Kisten fandtes 2 Menneske
lænder, nogle Stykker Harpixmasse, en lille spiral
bøjet Guldstang (Pengering; vægtig 11 /2 Kvint), et 
stort treøret Lerkar, D1/2X12 T. (Fig. 246), en 
H:mkrkande, en middelstor Hankepotte, cl lille Kar 
uden Hank, 23 / 4 X 33 /4 T., og et do. med Hank, 
F/s X :i T., - alk Karrene kun prydede med rundt
løbende Furer omkring Overdelen. 

151 b-f. Ved en af Gaardens Ejer i 186!) 
foretagen Gravning optoges der adskillige Gravkisler 

(2 dier 3) samt Drt•ksl<me uden sort Muld (:1 eller 4), 
hvonmder der navnlig forefandles Lerkar. De fra 
disse Grave modtagne Oldsager 0re en smuk Broncc
fihula af Type F, Stykker af et slort ilerøret Lerkar 
med Zigzagprydelser, el temmelig stort Kar med 
rundtløbencle Furer uden Hank elle1· Ører, 6 X 71;2 T., 
en middelstor Hankepotte, 43 I 4 X 6 T., og nogle 
Smaalrnr. 

1 :-l2. Sammenbøjet tveægget Sva,;rd (Grehtungen 
41/2 T.; af Klingen mangler et Stykke; Bredcn af' 
Klingen 13/4 T.), Spvdspids, !) T., do. med Modl1agcr 
og med lre ophøjede Striber omkring Skaf1el, 8 T. 
(Fig. 7 7), lav Skjoldbule med lang Tap (Fig. 82), 
Skj olclhaancl Lag, et Par Jernsporer med lang, kegl P

fo nnct Pig. 
1 :->:J. Sammenbøjet, smukt, tveægget Sværd 

(Greb tungen :-> T., Klingen 241/2 >; 2 T.), Spydspids, 
71/2 T., do. med Niodhager, :-l 1/2 T., Skjoldlmlf', 
SkjolrUrnandlag, Brorn;edopsko Lil cl DrikkPhorn (l•'ig. 
197), St. af Kjæderne dertil (Fig. 20:2), firkanlC'l 
Bronccsp:-ende, 1 X 3/4 T., hult hall-cylindrisk Jern
beslag. 

134. ltuhuggede og: lialvsmelteck Stykket' al' 
cl Broncefad eller af en Skjoldhule af' Brnnce, Skjold
hmmcltag, G1 /2 T., et langt, i den ene Ende trind! 
og spidst, i den anden Ende fladt og vinkel bojet 
.Jernslykke, ()I /2 T., som Fig. 208. Drikkehornsdopsko 
af Rroncc, der ender med el Oxelrnvccl (Fig. I D!l), 
l\fonclingsheslag til Hornet, 2 T. i Tværrnaal, Beslag 
bcstaaende af lo sammermittcrle, skjæd llrkantedc 
Bronceplader, 17/s >: 1 T. (Fig. 203), fladt krmrnnel 
Brouceslykkc, 11 /2 T., en Bronce-)Jilnagle, lo krumme 
.Jernbeslag med Nitnagler, en ,Jemspore med l:ing 
Pig, 1 T. 

155. Itulmgget og forsmeltct Gjenst:md af Broncc
plader, Hrengedop af Bronce, 25 /s T. (Fig. l 5!l). 
Broncefibnla ar Type F, Brnnccspæmle som Vimose XII 
Fig. 15 (Fig. 177; Bøjlrm gik itu), middelstor H.mkc
pottc med rundt!. Furer, 43 /4 >< ti 1/4 T. 

15G. To Jernnøgle i·; vr;d Hingen i den ene er 
fastgjort en Øsken med Kituagk (Fig. I tH): ring{ 
.Jernspq;nde, lille haandf. .Jernfihnla, 11/4 T., spids 
Kniv, I-Iængedop af Jern, :1 1/4 T. 

157. Spids KniY, St. af en sammenbøjet .krn
plade, middelstor Hankepotte. 

158. Spids Kniv, .Jernst. af to sammcnnitiede 
Plader, 3 1,'4 x 3 /4 T., vinkelbøjet Jern med 1·untl 
Tap ved den ene Ende (Fig. 20D), lille hankelost 
Lerkar, 21/3 X 23h T. 

1 ~J9. Spids Kniv, 6 T., St. af en Broncefibul'1 
med korsformet Bøjle, lille Lerkrnkke, l3/4 >< 2 T. 

160. Snmk lille Broncefibula af Type H, l1I3 T. 
(Fig. 147), do. do. af Type F, 2 T., .Jernsyl, 25 / 8 T., 
lille Broncekniv som Fig. DD, 3 1/s >< 3/s T., lille 
lrnnkeløst Lerkar med 3 Knopper paa Siderne (de to 
Knopper ere dobbelte; Fig. 2 Hl). 

161. Iluhugget og forsmeltel Gjenst:rnd al' 
Broncepladet· med l\"itnagle1· og Øskener, en lang, i 
den ene Ende tl'ind og spids, i den anden Ende flad 
og vinkelbøjet Jerngienstancl som Fig. 208, :-l 1 /4 T., 
sammenruslet Jernklump, hvori en Niptang, en sammen
bøjet Kniv og SL. af en Daggerl(?), en Spore med 

T 
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,lang Bøjle og en lille Pig, Drikkehornsdopsko af 
Bronce, Pi2 T. (Fig. 198), St. af Mundingsbeslaget 
til Hornet, middelstor Hankepotte, 4 X 5 T. 

162. To Jernnøgler, den ene itubrudt, den 
anden 71/4 T. lang med en velbevaret Ring, hvori en 
løs Øsken med Nitnagler (Fig. 195), sammenbøjet 
Jernkniv med et Broncehoved, 8 T. (Fig. 93), Hænge
dop af Jern, 33/4 T., med et rundt Hul i den spidse 
Ende (Fig.163), forbrændt Broncefibula, 11/3X 11 /3T., 
bestaaende af en rund Plade med fire runde mindre 
Plader korsvis udgaaende derfra (Type K; Fig. 150). 

162 b. St. af et i Oldtiden sammenbøjet og 
sønderbrudt tveægget Sværd, 21/ 8 T. bredt, St. af en 
i Oldtiden sønderbrudt tveægget Daggert (Brede 13 / 4 T., 
Stykkets Længde 11 1/2 T.), firkantet Jernspænde, St. 
af en Hankekande og af en middelstor Hankepotte. 

163. Stensat Gravkiste af Mandslængde, hvori 
en middelstor Hankepotte med rundtløbende Furer, 
41/4 X 51/2 T., og et andet Lerkar; ingen Ben og 
ingen sort Muld. 

164. Stensat Gravkiste af Mandslængde, hvori 
et ubrændt Stykke af et Menneskekranium og nogle 
Tænder ; ingen sort Muld. 

l forskjellige Brandpletter i dette Terræn er end
videre fundet et langt Jern med Vinkelbøjning og Tap, 
51 /2 T., som Fig. 209, et firkantet Jernspænde, Greb
enden af en stor, krummet, indadtil skarp Kniv (Høst
kniv; Fig. 98); et overmaade stort tiøret Lerkar, 
15 X 171/2 T. (Fig. 249; fundet i en af Brandpletterne 
med Bronceplader), et stort treøret Kar med en smuk 
Bort af radiale Streger og derover en Bort af Zigzag
streger, 91/2 X 131/2 T., et temmelig stort treøret Kar 
med Zigzagprydeiser foroven og tre korte Fødder 
under Bunden, omtrent 8 X 9 T. (gik itu), samt ad
skillige middelstore og smaa Lerkar. 

F. Fortsættelse af E sydefter. 
Er udgravet i 1870 med Undtagelse af Nr. 165-68, der ud
gravedes allerede i 1869 og ligge sydligere end Nr. 169-73. 

165-68. Se nedenfor efter Nr. 173. 
169. Et Par Favne syd for Gravkisten Nr. 164 

fandtes sort Muld med brændte Ben og St. af et over
maade stort Lerkar med rundtløbende Furer om Over
delen. Derunder laa en Dynge af hovedstore Stene. 
Under Stenene fandtes St. af en Kniv med Spor at 
Træskaft. Endvidere stode lige nord for Stenene i 
en Dybde af l1/2 Alen fem Lerkar i tæt Klynge, 
nemlig et stort treøret Kar med mange rundtløbende, 
svagt ophøjede Striber om Overdelen som Fig. 246 
og vertikale Stregeprydeiser paa Bugen , 12 X 14 T., 
en Hankekande med samme Prydelser, 6 X 6 T., en 
middelstor Hankepotte med rundtløbende Furer, 43/4 

>< 61/2 T., et hankeløst lille Kar med do., 3 1/4 X 41 / 4 T., 
og en ganske lille Hankepotte, l5/s X F/8 T. 

170. Nogle Alen østligere laa en stor flad Sten, 
hvilende med den ene Ende paa en kantstaaende; 
derunder en grov middelstor Hankepotte. 

171. Lidt østligere: Brandplet med spr. St. af 
et stort Lerkar med rundtl. Furer. 

172. Lidt østligere: Brandplet med spr. St. af 
en temmelig stor Hankepotte. 

173. Lidt østlig,ere: en kantstaaende Stenplade, 
hvorunder der i 11/2 Alens Dybde fandtes et tyndt 
Lag sortagtig Muld med Spor af ubrændte Ben, St. 
af en Broncenagle og af en spids Kniv med Spor af 
Træskaft. 

[165]. Syd for Nr. 169 var der i Aaret 1869 
fundet en svær Dæksten, hvorunder et stort femøret 
Kar med en ophøjet rundt!. Stribe og derunder Zigzag
streger, 131 /2 X Hi T. (Fig. 248), en Hankekande, 
71 '2 X 6 T. (Fig. 233), en middelstor Hankepotte, 
41/2 X 6 T" og et lille hankeløst Kar; ingen sort Muld 
og ingen Ben. Af det store Kar var et Øre afbrudt 
og erstattet ved en Efterligning i Harpixmasse. 

[166]. Nordost for Nr. 165 var der endvidere 
fundet et tyndt Lag af sort Muld med br. B. og spr. 
St. af et smukt stort Lerkar med rundt!. Furer. 

[167]. Lidt sydligere var der fundet en flad 
Sten, hvilende paa andre flade Stene, hvorunder ikkun 
Grus uden sort Muld og uden Oldsager. 

[ 168]. Lidt sydostligere, omtrent' lige syd for 
Nr. 1 70, var der endelig fundet en svær Dæksten 
hvilende paa andre Sten og derunder en grov middel
stor Hankepotle, 41 12 X 5d/4 T" to smukke langagtige 
Mosaikperler og to Glasperler samt en lille Jernfibula; 
ingen sort Muld og ingen Ben. 

17 4. Et Par Alen østligere, lige syd for Nr. 173: 
en Grav i Nord og Syd, 3 1/4 Alen lang, c. 11/2 Alen 
bred, med Endestene men hverken Sidestene, Dæk
stene eller Bundstene. Graven var helt fyldt med 
hovedstore Stene, hvorunder der i l3/4 Alens Dybde 
viste sig et tyndt sortagtigt Muldlag, hvori enkelte St. 
af ubræ:pdte Ben; tillige fandtes St. af en spids Kniv 
samt nogle spr. Ptskr. , 

175. Nogle Alen østligere: et firkantet Hul af 
Mandslængde i Nord og Syd, gravet ned i det grove 
Grus og fyldt med Overfladens finere Sand, som plet
vis var mørkfarvet; ingen Ben, ingen sort Muld og 
ingen Oldsager. 

176. Et Par Alen syd for Nr. 168: stensat 
Gravkiste af Mandslængde i Nord og Syd, hvori tre 
eller fire Jernfibulaer af Type F, et temmelig stort 
treøret Lerkar med rundt!. Furer, 83/4 X 11 1/2 T., en 
middelstor Hankepotte med do" 41 /2 X 61/2 T" og en 
lille Hankepotte med do. 

177. Et Par Favne syd for Nr. 165: Brolæg
ning af Mandslængde i Nord og Syd af c. 11/2 Alens 
Brede; ingen stensat Kiste, men i det røde Grus 
fandtes i l3/4 Alens Dybde et firkantet Jernspænde 
med Spor af en Plade bagved Bøjlen. I Nordenden 
af Graven stode fire smukke Lerkar, nemlig et stort 
treøret Kar med en ophøjet rundt!. Stribe imellem 
Zigzagborter, 141 /2 X 16 T. (Fig. 24 7), en Hankekande 
med ejendommelige Stregeprydeiser, 73/4 X 7 T. (Fig. 
254), en middelstor trehanket Potte med en smuk 
Bort af radiale Streger, 5 X 71/4 T. (Fig. 245), samt 
(indeni det store Kar) et lille hankeløst Kar med 
rundt!. Streger, 23 / 4 X 4 T. 

178. Nogle Alen østligere, lige syd for Nr. 176: 
stensat Gravkiste af Mandslængde i Nord og Syd, hvori 
fire Broncefibulaer af Type F, otte og tredive smaa, 
indvendig forgyldte Glasperler, deraf 6 dobbelte og 1 
tredobbelt, en lille blaa Perle, to Benstykker, der 
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syntes at være Tænder af et stort Dyr, og et middel
stort Lerkar. 

179. Nogle Alen østligere: stensat Gravkisle af 
Mandslængtie i Nord og Syd, hvori et Stykke af en 
Kn1't- med Spor af Træskaft, et stort treøret Lerkar 
med rumlll. Furer, . omtrent 12 X 14 T., et noget 
mindre Kar med do., en stor Hankekande med do., 
en middelstor Hankepotte med do., 4 X G T., et hanke
løst lille Kar, 3 X 4rT., og en ganske lille grov Krukke. 

180. Nogle Favne syd for Nr. 178 fandtes en 
lille Gruppe af Brandpletter uden Oldsager, samt end
vi~e en flad Dæksten, hvorunder brændte Ben i en 
tæt hvidgraa Klump uden sort Muld, uden Lerkar og 
uden andre Oldsager. 

181. Tæt øst for Nr. 180 laa en flad Dæksten, 
hvorunder Intet uden det røde San:d. 

182. Nogle Alen østligere stod en Gravkiste i 
Nordnordvest til Sydsydost, 3 Alen 4 T. lang, med 
Endestene og Dækstene, men ingen Sidestene eller 
Bundstene. •I Graven fandtes ubr. B. samt en spids 
Kniv med Træskafl. 

183. Et Par Alen sydsydost for Nr. 182 og 
nøjagtigt i Flugt med denne stod atter en Gravkiste, 
2 Alen 18 T. lang i Nordnordvest til Sydsydost, 1 Alen 
bred, med Dækstene; 18 T. høje Sidestene og Ende
stene, ingen Bundstene. I den nordlige Ende af Kisten 
fandtes en ubrændt menneskelig Underkjæbe med 
smukke Tænder. Omkring den laa en Halsring (Fig. 
283), 4 T. i Tværmaal, 41/2 Kvint vægtig, bestaaende 
af en tynd vreden Sølvstok og indrettet til at aabne 
i den ene Side. Ringen har været overbrudt og er 
i Oldtiden bleven sammenføjet temmelig plumpt ved 
Ombøjning af Enderne. Tæt sydvest derfor fandtes 
en Klump . af 29 Perler, nemlig 2 runde og 1 lang 
af Rav, 5 runde af malet Glas, 2 do. af klart Glas, 
G lange, tildels riflede af malet eller klart Glas, 2 do. 
af farvet Stenmasse samt 11 med Mosaikindlægning 
eller helt bestaaende af Mosaik, deriblandt en rød 
Stenperle (Fig. 287) med indlagte Afbildninger af en 
Vindrueklase med Blad, Gren og Ranker. I Nærheden 
deraf fandtes endvidere 5 meget smaa Perler af klart 
Glas med Guldbelægning indvendig samt 1 af blaat 
Glas, en 7 T. lang Broncenaal (Fig. 285), hvis ene 
Ende er udslaaet til en flad Plade med smaa Huller, 
en Kam af .Jern eller Staal, 2 11.t X 23/4 T., med 
tre smaa Huller igjennem Ryggen, to smukke Sølv
fibulaer, F/s og 11/4 T., af Type H (Fig. 276), Spiralen 
af endnu en Sølvfibula, en lille Broncefibula af Type F, 
to Jernfibulaer af omtrent samme Form med paa
siddende Rester af grovt uldent Tøj, lidt Bronceheslag 
paa Træ (St. af en Træspand som Fig. 299) samt 
St. af et lille Lerkar. 

184'. Et Par Alen øst for Nr. 183: et firkantet 
Hul' af Mandslængde, hvor Jorden kjendeligen var 
mørkere; ingen Stensætning, ingen Ben; i det nord
vestre Hjørne stod en lille hankeløs Potte med rundt!. 
Furer, 3 X 31/4 T., hvori nogle Rester af Ben. 

185. Et Par Alen sydsydost for Nr. 183 og i 
Flugt med denne: et firkantet Hul af Mandslængde, 
hvori Jorden var anderledes end det omliggende grove 
Grus; ingen Stensætning, ingen Ben og ingen Old
sager. 

186. Omtrent 4-5 Alen øst for Nr. 185: en 
stensat Gravkiste med ubr. B., deriblandt et Nøgleben, 
der var farvet grønt, rimeligvis af Kobberilte. Old
sager fandtes ikke. 

186 b-d. I Terrænet imellem Nr. 165-68 og 
Nr. 185-86 var der <:ndvidere fundet adskillige Dæk
stene uden nogen Gravkiste, under hvilke der op
toges et middelstort, temmelig grovt, rundbuget Lerkar 
med to Hanke, 4 X 43/4 T., samt to andre grove 
Hankekar, 33/4 X 41/2 T. og 31/2 X 41/2 T. 

187. Omtrent 10 Favne sydsydost for Nr. 185 
og i Flugt med samme: en Gravkiste, 33/4 Alen lang 
med Sidestene, Endestene og svære Dækstene, ingen 
Bundsten (se Grundridset Fig. 260). Tæt op til den 
søndre Endesten laa med et Par Tommers Mellemrum 
to store riflede Glasperler, lidt nordligere laa en lang 
Ravperle (Fig. 290) og et cylindrisk Broncefutteral, 
27/s X 5/s T. (Fig. 295), med Bund og Laag samt 
St. af en Læderrem; i Futteralet fandtes 7 -8 spidse 
Træpinde, rimeligvis Torne af en tornet Busk (Tand
stikkere eller Knappenaale; Fig. 296). Lidt nordligere 
viste sig en Kniv med Læderskede og Træbelægning 
paa Skaftet samt en Broncering om hver Ende af 
Skaftet. Tæt derved stod et temmelig grovt, lille, 
hankeløst Lerkar (Fig. 222). Lidt nordligere fandtes 
fire tynde, trinde Hængedopper af Bronce, kløftede 
ved den ene Ende og tilspidsede ved den anden, 
21/4 til 21/2 T. (Fig. 284). Midt i Graven optoges 
et bredt ubrændt Benstykke. Nord for dette saas den 
nederste Ende af Overarmbenene samt den øverste 
Ende af et Underarmben. Imellem Armbenene laa 
en stor flad Ravperle (Fig. 289) og lidt nordligere en 
lille Broncefibula af Type F. Højere oppe vare Nøgle
benene kjendelige, og paa hvert af disse sad en lille 
Broncefibula, 11/s T. (Fig. 173) af Type F men med 
en lille cirkelprydet Plade paa Midten af Bøjlen. Imellem 
disse Fibulaer, dog lidt nordligere, optoges en prægtig 
Broncefibula med forgyldte Sølvprydeiser (Fig. 282), 
oprindelig 3 X J!, 1/ 2 T., nu lidt beskadiget; den laa i 
en Klump af et sort Stof, som har vist sig at være 
fint uldent Tøj. Omkring den laa en aflang Ring af 
smaa røde, grønne og gule Sten- eller Glasperler. 
Derhos var der omkring hele Brystpartiet fra ovenfor 
den store Fibula til nedenfor Albuerne lagt ·en Perle
rad dels af farvet Glas eller Sten, dels af Rav. I All 
fandtes i de to Perlerader omkring Fibulaen og om
kring Brystet: 

14 st?re berlokformede Perler som l 
Fig. 291, 

30 mindre do. af samme Form, J 
41 smaa do. af Knapform, 
10 do. cylindriske eller keglefornwde. 
8 smaa blaa firkantede, 

32 do. do. runde, 
25 do. grønne runde, 
13 do. hvide do. 

dobbelte), 
lille gul. 

(deraf 

12 smaa mørkegule,} f St 
29 do. røde. a . enmasse, 

af Rav. 

Glas. 

Alt 215" Perlerne syntes ikkP at være ordnede paa 
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nogen bestemt Maade efter Form, Stof eller Farve. 
I det nordvestlige Hjørne af Graven stod endelig en 
middelstor Hankepotte med Zigzagprydelser, 4 X 5 T. 
(Fig. 243), samt en smuk Træspand af Bødkerarbejde, 
31/s T. bøj, 3 T. bred foroven og 33/s T. forneden 
(Fig. 299), med fire Broncebaand og en Mundingsring 
af Bronce, hvori to Hankeringe. 

188. Omtrent 4 Favne sydost for Nr. 186: et 
Par kantstaaende Stenplader uden sort Muld og uden 
Oldsager. 

189. Omtrent 12 Favne sydsydost for Nr. 187: 
et dybt firkantet Hul af c. 11/4 Alens Tværmaal, helt 
opfyldt med kantede store Sten; ingen sort Muld og 
ingen Oldsager. 

190. Omtrent 5 Favne nordost for Nr. 189: 
en Gruppe af sex runde Brolægninger, tæt ved hver
andre, hver omtrent 2 Alen i Tværmaal; ingen sort 
Muld og ingen Oldsager. 

191. Tæt øst for Nordenden af Nr. 190: en 
Række af fire Stenblokke, hver omtrent 12 T. i Fir
kant, satte i Linie fra Vest til Øst; langs deres syd
lige Side stode kantstaaende flade Stenplader. Mulden 
derunder var mørkfarvet, dog ikke sort. Oldsager 
fandtes ikke. 

192. Omtrent en Favn sydost for Nr. 190: en 
ægformet Brolægning, 6 Alen lang, 3 Alen bred ved 
Sydenden; ingen sort Muld, ingen Oldsager. 

193. Omtrent en Favn øst for Nordenden af 
Nr. 192: en Plet af sort Muld omtrent 2 Alen i 
Tværmaal, et Par Tommer tyk, med mange og store 
Kulstykker, derunder et ligesaa tykt Lag af et hvidt 
eller gulagtigt, blødt Støv, der syntes at være Aske; 
ingen Ben og ingen Oldsager. 

194. Omtrent 5 Favne syd for Nr. 192: en 
rund Brolægning, c. 2 Alen Tværmaal; ingen sort 
Muld og ingen Oldsager. 

G. Mellem Nordenden af D og Vejen, 
udgravet 1870. 

195. Ved det nordøstlige Hjørne af D: Grav
kiste af Mandslængde omtrent fra Nordnordost til 
Sydsydvest med Sidestene, Endestene og Dækstene 
men ingen Bundstene. Kunde ikke maales, da Sten
sætningen var sammenstyrtet Midt i Graven fandtes 
ubr. B. og ved dem en stor rund Mosaikperle. Noget 
nordvestligere laa en stor Klump Perler, nemlig 10 
af malet Glas, 22 af hvidt eller farvet Glas og 14 af 
Mosaik, samt en lille Roset af spiralbøjet Broncetraad. 
Tæt nordost derfor i Kistens Midtlinie fandtes en bred 
Broncefibula, 2 X 7/s T., med en indskaaren Dragefigur 
(Fig. 340); ved Naalen underneden var et Stykke 
Lærred kjendeligt. Tæt sydost for den store Fibula 
laa en lignende, noget mindre (gik itu). Noget nord
ligere fandtes to ubrændte Mennesketænder. 

196. Omtrent 4 Alen østligere og parallelt med 
Nr. 195: Gravkiste af Mandslængde med Sidestene, 
Endestene og Dækstene; ingen Bundstene. Stensæt
ningen sammenstyrtet. Midt i Graven laa ubr. B. og 
ved Nordenden nogle Mennesketænder. Langs Gravens 
Østside fandtes et enægget Sværd (Klingen 231/ 2 T., 
Fæstet 51/2 T.; Fig. 264) med Spidsen vendt imod 

Syd. Fæstet, som sidder i Forlængelsen af Klingens 
Midtlinie, er ombøjet ved Enden. En Træskede om
gav Sværdet. Under Sværdet laa en lille Kniv med 
Spor af Træskaft. 

197. Et Par Alen syd for Nr. 196 og i Flugt 
dermed: Gravkiste af Mandslængde med sammenstyrtet 
Stensætning. Midt i Graven laa ubr. B. og ved dem 
Fæstet af et langt enægget Sværd, hvis Spids vendte 
skraat henimod Gravens nordøstre Hjørne (Klingen 
22 X 13/4 T.; Fæstet 4 T., men et Stykke af Enden 
mangler). Fæstet er anbragt i Forlængelsen af Klingens 
Midtlinie. Saavel paa Klingen som paa Fæstet fandtes 
Spor af Træbeklædning. Midt i Graven laa derhos 
Stykker af en Kniv med Spor af Træskaft. 

197 b. I Nærheden af Nr. 195-97 er der i 
1884 ved Grushentnirtg bleven fundet et enægget 
Sværd med Spor af Træskede (Klingen 19 X 13 /4 T.; 
Fæstet fladt og siddende i Ryggens Forlængelse; Odden 
tilbagetrukken til Ryglinien); endvidere en halvrund 
Kniv, et lille hankeløst Kar og St. af flere Kar. Intet 
Spor af Ild eller sort Muld. Rimeligvis har det været 
en ubrændt Grav. 

H. Tre smaa Grupper ·af Brandpletter" langs 
Vejen sydost for D, 

udgravne 1870. 

Den nordligste Gruppe. 

198 . .Jernnøgle, St. af en middelstor Hankepulle~, 
af et lille hankeløst Lerkar, 3 X 33/4 T., og af et 
ganske lille do., 2 X 2 1/2 T. 

199. To store baandf. Broncefibulaer, en do. af 
Type C, lille Kniv, St. af et flaskef. Lerkar, halvbrændt 
Lerklump .• 

200. To store baandf. Broncefibulaer med Kam, 
lille do. af Type C, St. af en Broncenaal med rundl 
Hul gjennem Hovedet og en trind Stok (Haarnaal, 
3114 T.; Fig. 168), tynd krum Benpibe, 41/2 T., hvori 
der er indlagt en tynd Jernstok og en do. Br.oncestok. 

201. St. af Broncefibula, spids Kniv. 
202. Ringf. Jernspænde, spids Kniv. 
203. Ukj. Jern, St. af en middelstor Potte, lille 

hankeløst Kar, i5/s X 21/2 T. 
204. Under en svær Dæksten laa først et Lag 

sort Muld uden Ben, dernæst nogle Tommer Sand 
og saa en stor Brandplet, hvori St. af tre Broncc
fibulaer, Spiralen af en Fibula af Sølv, smuk Hænge
dop af Bronce, St. af en Bronce-Haarnaal med kors
formet Hul igjennem Hovedet og en trind Stok, 15 /s T. 
(Fig. 16 7), fladt Broncebeslag med en ophøjet Tvær
stribe og fremstaaende Sømhoveder, 21/4 X 7/s T., St. 
af en Benbrikke som Fig. 191 , St. af en middelstor 
Potte og af en lille do., Alt meget forbrændt og 
ødelagt. 

205. Tæt ved Østranden: under grov Brolæg
ning, c. 3/4 Alen i Firkant, fandtes flere Stene indtil 
c. 3f4 Alens Dybde, derunder ikkun Sand og Grus. 

206. Under Brolægning fandtes Endestene af 
en i Nord og Syd anlagt Grav; imellem dem saas i 
1112 Alens Dybde et tyndt mørkfarvet Lag af Mands
længde. Ved den vestlige Side deraf laa et langt 

22* 



340 Tillæg VI B 14. Kannikegaard. 

enægget Sværd (Klingen 283 /4 X 2 T.; Fæstet 7 T.; 
Fig. 2G3) med Spidsen imod Syd. Paa Klingen sade 
Levningerne af en Træskede; paa Greb tungen, der 
var anbragt i Forlængelsen af Klingens Midte, fandtes 
Si\ir af 'træbeklædning; Odden e1· tilbagetrukken til 
Ryglinien. Langs Gravens østlige Side laa et Spyd, 
!wis Spids, 101/2 X 11/s T., naaede op til det nordost
lige . Hjørne, mei;!ens Stykker af Træstagen fandtes 
sydligere. Endvidere fandtes cl træbeklædt Fæsle af 
en lille Kniv, St. af en større Kniv eller Daggert 
samt en Bøjle af Jern, 3 114 T. 
_.. 207. Ved Gruppens Vestrand: Under grov Bro

lægning c. 3/4 Alen i Firkant laa en Dynge af Stene, 
hvorunder Sand med enkelle mørke Pletter, indtil 
Gruset naaedes i c. 13 14 Alens Dybde. 

208. Ved Vestranden syd for Nr. 207: Flade 
kantstaaende Stene, hvorunder ikkun Sand uden 
sort Muld. 

209. Spids Kniv, firkantet .Jernspænde. 
210. To Broncefibulaer med Bøjle med halv

rundt Tværsnit og et Hoved paa Spidsen, lille baandf. 
do., St. af en middelstor Hankepotte og af et smukt 
flaskef. Kar, c. 8 X 7 T., lille hankeløst Kar, 23;4 X 

31/4 T. 
211. Smal enægget Daggert, 141!2 X 7/s T.; 

nedenfor Fæstet sidder en aflang Jernring. 
212. Broncefibula af' Type C, ringf'. Jernspænde, 

lille spids Kniv, Hængedop af Jern, lille hankeløst 
Lerkar, 21/2 X 31/4 T. 

213. To Broncefibulaer af Type C, baandf. Jern
fibula med Broncespiral, ring{ Jernspænde, et Par 
smukke B'ronceøskener forbundne med en Ring (Fig. 
20G), spids Kniv tilbagebøjet ved Spidsen. 

214. Jernsax, 83 /s T., ukj. Bronce. 
215 .. -·Jernnøgle, ringf. Jernspænde, St. af do., 

spids Kniv, ukj. Bronce. 

Imellem Grupperne. 

216. Smuk oyal Perle, 1/2 X 5/s T. (Fig. 151), 
cylindrisk do., 1 /2 X 1 /s T., ganske lille flad Ring, 
1/ 5 T., Alt af sølvblandet Guld, to Broncefibulaer af 
Type C, Hængedop af Bronce, et Par Bronceøskener 
forbundne ved en Ring som Fig. 205. 

217. Sydvest for Nr. 216: Lille flad Kile af 
Skifer, gjennemboret ved den ene Ende og skarp ved 
den anden, 21 /3 X 1 /2 T. (Fig. 206), ukj. Jern. 

Den mellemste Gruppe. 

218. Udenfor Gruppens Nordkant fandtes en 
Brolægning c. 1 Alen i Firkant, derunder ikkun Sand 
og Grus. 

219. Lille Jernring, hvorpaa var fastsmeltet en 
rød og en blaa Glasperle, St. af en spids Kniv, smuk 
flad Hængedop af Jern, 25/s T., med Hul igjennem 
Hovedet, St. af et temmelig stort treøret Kar, af en 
Kande eller Flaske, af en middelstor Hankepotte og 
af et verlikalstribet hankeløst lille Kar. 

220. St. af en Broncefibula, sammenbøjet Jern
nøgle. sammenbøjet spids Kniv, firkantet Jernspænde 
nwd en Plade bag1'ed Bøjlen, St. af et temmelig slorl 

treøret Kar, af en Kande eller middelstor Potte, af 
en lille Hankepotte og af et lille vertikalstribet, hanke
løst Kar. 

221. Smuk Jernnøgle, St. af do., lille Jernring, 
spids Kniv, lille Jernfibula, flad Hængedop af Jern 
med Hul gjennem Hovedet, 23 /4 T. 

222. Lille spids Kniv. 
223. Tre forhuggede ensdannede runde Plader, 

3/4 T., med paaloddede Prydelser og en paaloddel 
Rand, 1/4 T. høj, der er gjennemboret med to mod
staaende Huller (Fig. 152), en hul, cylindrisk PPrle, 
1/2 T., og en do. fastsmeltet til den ene Plade, All 
af sølvblandet Guld, smuk hvælvet Broncefibula, 1 T., 
St. af en lille flad Hængedop af Bronce, Jernnøgle, 
5 T., St. af en middelstor Hankepotte. 

224. Sammenklemt kugleformet Perle af sølv
blandet Guld, ukj. Bronce. 

225. Bøjet, tveægget Sværd (Klingen 24 X F/8T., 
Fæstet 31/ 2 T., men et Stykke deraf mangler), lille 
Skjoldbule af sædvanlig Form, Skjoldhaandtag, Spyd
spids, (\l/3 T., do. med Modhager, 51/4 T., spids Kniv, 
Sporer, ukj. Jernbeslag, St. af et temmelig stort tre
ørel Lerkar, c. 6 X 9 T., af en smuk Flaske med 
vertikale Striber foroven og Zigzagstriber over og 
under Udbugningskanten, 7112 X 7 T. (Fig. 251), af 
en vertikalstribet, middelstor Hankepotte, 4 X 53 /4 T. 
(Fig. 241), og af et do. hankeløst lille Kar, 31/s X 
41/4 T. 

226. Smuk hvælvet Broncefibula, 11 /s X 7 /8 T., 
korsformet do., lille do. med trind krum Bøjle (gik 
itu), forsmellet rød Glasperle, do. blaa do., St. af lo 
Jernnøgler, St. af en spids Kniv, St. af en Kande med 
lille Hank og af en middelstor Potte. 

227. St. af en i Oldtiden sønderbrudt Skjoldbule, 
lille ringf. Jernspænde, St. af en middelstor Hanke
potte, vertikalstribet hankeløst lille Kar, 3 X 4 T. 

228. Tveægget Sværd sammenbøjet i Zigzag 
(Klingen 25 X ~ T., Fæstet 51/s T.), Spydspids, 7 T., 
do. med Modhager, 51 ; 2 T., Skjoldbule af sædvanlig 
Form med Huller i Siden og Tappen slaael skjæv, 
Skjoldhaandtag, 8 T., et Par Sporer, spids Kniv, fir
kantet Jernspænde med en dobbelt Plade bagved 
Bøjlen, St. af et temmelig stort treøret Kar med 
vertikale ophøjede Striber paa Overdelen, 81 /2 X 101 /2 T., 
og af en middelstor Hankepotte, hankeløst lille Kar, 
31/s X 4 T. 

229. Et Hul c. 1 Alen i Firkant, fyldt indtil 
2 Alens Dybde med temmelig store Stene; derunder Intet. 

230. Grav af Mandslængde opfyldt i c. 11/4 Alens 
Brede og indtil 2 Alens Dybde med meget svære 
endestaaende Stene; derunder et tyndt Lag mørkfarvet 
Muld og saa Gruset. 

231. To Jernfibulaer med Broncespiral, lille 
ringf. Jernspænde, spids Kniv, ukj. Jern. 

232. St. af et middelstort Kar, lille hankeløst 
Kar, 3 X 4 T. 

233. Kort enægget Sværd af sædvanlig Form 
(Klingen 151/4 X l3;4 T., Fæstet 4 1/4 T.), Spydspids, 
lille Skjoldbule af sædvanlig Form med en Broncekant 
om Kraven, 43/ 4 X 31;2 T., St. af Skjoldhaandtag, 
hvori sex smukke Broncenaglcr med fingerbølformede 
Hoveder og langagtige Dopper paa den spidse Ende 

" 
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(Fig. 85), smuk lille Jernspore, flaskeformet Lerkar, 
61/2 X 6 T" St. af en vertikalstribet, middelstor 
Hankepotte. 

234. Firkantet Jernspænde. 
235. Lille baandf. Jernfibula, spids Kniv, St. af 

en Jernnøgle, lllle ringf. Jernspænde, et Jernbeslag 
som et T. 

236. Sammenbøjet, tveægget Sværd (Klingen 
19 X 2 T" Fæstet 43/ 4 T.). 

Udenfor Gruppens vestlige Rand. 

23 7. Et i det haarde Grus indtil i1 /2 Alens 
Dybde nedgravet firkantet Hul fyldt med Overjordens 
gule Sand. 

238. Under en ,Dynge af hovedstore Stene stod 
med Bunden i c. ~ 1/2 Alens Dybde en lille Gravkiste, 
c. 11/2 Alen lang 1 Nord og Syd, 1 Alen bred ind
vendig, med Sidestene, Endestene og Dækstene; ingen 
Bundstene. I det nordøstre Hjørne stod en grov 
middelstor Hankepotte; ingen andre Oldsager og 
ingen Ben. 

239. Et Par kantstaaende Stenplader uden sort 
Muld og uden Oldsager. 

240. En lille brolagt Plet uden sort Muld og 
uden andre Oldsager end et enkelt Potteskaar. 

Den sydostligs te af de tre Grupper. 

241. Smuk hvælvet Broncefibula, Broncefibula 
med korsformet Bøjle, to Jernnøgler, spids Kniv, lille 
firkantet Jernspænde. 
. 242. Forbrændt hvælvet Broncefibula, spids Kniv, 

lille Jernspænde, lille grovt hankeløst Lerkar, 2 X 23/ 4 T. 
243. To Broncefibulaer som Fig. 133, Jernnøgle, St. 

af do" spids Kniv, St. af et lille Broncekar med Jern
beslag, to Broncesøm med Hoveder som Fig. 85, St. 
af et stort treøret Kar med rundtl. Furer om Over
delen samt vertikale Furer over Ørerne, af en Kande 
eller F~aske med do., af en middelstor Hankepotte, 
af en hlle Hankepotte, c. 23; 4 X 3 1/ 2 T" og af et 
endnu mindre hankeløst Kar. 

244. Spids Kniv, hult cylindrisk Jernbeslag, lille 
grovt, hankeløst Lerkar, 2314 X 3 1/ 2 T. 

245. To Jernfibulaer, lille Broncekniv 31 / 2 X 
5 !t2 T" St. af et stort flerøret Kar, af en Ka~de eller 
Flaske, af en middelstor Hankepotte og af et ganske 
lille Kar, helt lille hankeløst Kar med Bort af Skraa
streger, 3 X 4 T. 

246. Lille Broncehægte i Form som et S, 2/3 T" 
St. af et stort flerøret Kar, af et Lerbæger samt af 
flere mindre Kar. 

24 7. To hvælvede Broncefibulaer, velbevaret 
Jernnøgle, spids Kniv. 

I. Den store Gruppe syd for H, 
udgravet 1870. 

Den østlige Del deraf. 

248. Enægget Sværd af sædvanlig Form med 
Tvæi'stykke for Enden af Fæstet, smuk Skjoldbule med 

1 høj Tap som Fig. 82, 5112 X 41/s T" Skjoldhaandtag, 
Spydspids med ophøjet Stribe langs ad Bladet, 9 T" 
smuk do. med Modhager, 63/s T. (Fig. 79), et Par 
Sp'orer med kort, krummet Bøjle, halvmaanef. Kniv, 
St. af et stort treøret Lerkar, 9 X 10 T" af en Kande, 
af en middelstor Hankepotte og af et Lerbæger. 

249-50. Smaa Dækstene, hvorunder kun det 
røde Grus uden Ben og uden sort Muld. 

. 251-52. Smaa Brolægninger, c. 1 ; 2 Alen i 
Firkant, hvorunder kun det røde Grus uden Ben og 
uden sort Muld. 

253. Brolægning, c. 11 /2 Alen lang i Øst og 
Vest, c. 1/2 Alen bred, derunder et temmelig stort 
treøret Kar med rundt!. Streger foroven, 8 X 91;2 T" 
samt St. af en middelstor Hankepotte med do., c. 4 
X 51/2 T. 

254. Som Nr. 249. 
255. Under et tyndt Lag mørkfarvet Muld uden 

Ben var Jorden i Mandlængde og c. 1 Alens Brede 
blandet med Pletter af graalig Muld indtil 11/ 2 Alens 
Dybde ; ingen Ben og ingen Oldsager. 

256. Grav af Mandslængde i Nord og Syd, helt 
o~fyld.t med store ovale Stene. I 21 /4 Alens Dybde laa 
midt 1 Graven et stort ubrændt Ben, lidt nordligere 
fandtes et lille Stykke Jern, og i Sandet viste sig en 
5-6 T. lang Ruststribe (Kniv, der havde siddet i 
Beltet ?). · 

(Nr. 252-56 laa udenfor Østgrænsen for Brand
pletterne). 

257. Sammenrullet smalt Broncebaand, c. 4 T. 
langt, med bredere Ender og prydet med indprikkede 
Linier, Broncefibula med tynd, trind Bøjle og bred 
Spids (Type G), to Jernfibulaer af samme Form lille 
Broncering, St. af en middelstor Hankepotte og 'af et 
lille hankeløst Kar. 

258. Under en svær Dæksten laa en meget stor 
Brandplet, hvori et i Oldtiden i mange Stykker sønder
brudt tveægget Sværd (1 3 /4 T. bredt; Stykkernes samlede 
Længde er 29 T.), mange 1 /2 T. brede Stykker Rand
beslag af Jem til en tynd Gjenstand, sammenbanket 
Pladejern (Skjoldbule), mange forhuggede Stykker af 
to Broncekar, to Jernhanke, en Hankebøjle af Jern, 
flere ukjendelige Jernstokke, St. af et overmaade stort 
treøret Lerkar, over 20 T. bredt, med fire rundt!. 
Furer over og fem do. under en ophøjet rundt!. Stribe, 
St. af ~n Hankekande, af en middelstor Hankepotte, 
af en blle Hankepotte og af endnu et lille Kar. 

25\J. Lille Broncefibula med bred Spids af Type G, 
lille Broncekniv, St. af et stort ilerøret Lerkar og af 
en middelstor Hankepotte, smukt lille hankeløst Kar 
med Bort af radiale Streger, 3 X 4 T" samt et mindre 
do. do" 21/2 X 31/2 T. 

260. Firkantet Jernspænde, ukj. Jern. 
261. Tynd, forhøjet Broncestok med en Øsken 

i den ene Ende og Vinkelbøjninger ved den anden 
Ende, c. 51/2 T. (Nøgle?). 

262. Forhuggede og forsmeltede St. af et lille 
Broncekar med Spor af Cirkelprydeiser (jfr. Nr. 284), 
forsmeltede St. af et Glaskar med ophøjede Linier. 

263. St. af en stor Glasperle, St. af et stort 
flerøret Lerkar. 
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2G4. Smuk Broncefibula af Type H, St. af en 
do. af Type F, Sl. af et stort treøret Lerkar med to 
ophøjede rundt!. Striber og derimellem rundt!. Furer 
afbrudte ved lodrette Striber over Ørerne, St. af en 
Hankekande med rundt!. Furer, smukt lille hankeløst 
Ka~ med fo., 23/4 X 4 T. 

265. Smaa spr. St. af et Glaskar. 
2.GG. Grov middelstor Hankepotte, 41/ 2 X 6 T. 
26 7. St. af' et stort treøret Lerkar, 11 1 /2 X 

141/2 T., af en Hankekande med Zigzagbort, af en 
middelstor Hankepotte med do. samt af et lille hanke
lø~ Kar med do. 

2G8. St. af et meget stort treøret Lerkar med 
mange svagt ophøjede rundt!. Striber som Fig. 246, 
af en Hankekande med do" af en middelstor Hanke
potte og af et lille grovt hankeløst Kar. 

2G9. St. af et temmelig stort treøret Lerkar 
med to Sæt rundt!. Furer, af en middelstor Hanke
potte samt af et lille Kar. 

270. St. af et temmelig stort treøret Lerkar 
med rundll. Furer samt af et meget smukt Hankekar 
med nikantet Bug, 4 X 5 T. (Fig. 244). 

271. St. af et temmelig stort treøret Lerkar 
med rundt!. Furer, af en middelstor Hankepotte med 
do" samt af et lille g'rovt hankeløst Kar. 

272. Spids Kniv, lille Lerkar. 
273. Lille Broncering sammensmeltet med en 

Glasperle, firkuntet Jernspænde, St. af et temmelig 
stort treøret Lerkar, af et flaskcf. Kar og af en middel
stor Hankepotte med Bort af radiale Streger, lille 
hankeløst Kar, 3 X /i. T. 

27 4. · St. af lo Bronceiibulaer af Type C, spids 
Kniv, St. af et ganske lille Lerkar. 

275. Jernnøgle, St. af do , Hægte af Bronce
traad, 5/s X-f>/s T. (Fig. 179), to Jernfibulaer, ringf. 
.Jernspænde, spids Kniv, St. af Jernbeslag med Nit
nagler, lille bølgeformet Jernbeslag, halvbrændt Ler
klump, St. af en middelstor Hankepotle, lille hanke
løst Lerkar, 3112 X 41/2 T. 

276-77. Kantstaaende Stenplader, under hvilke 
ikke Andet end rødt Grus. 

278. Gravkiste fra Nord til Syd med Sidestene, 
Endesten ved Nordenden og et tredobbelt Lag af 
svære flade Dækstene, 3 Alen lang, 1 Alen 3 T. bred 
og c. 15 T. høj indvendig. Vest for Dækstenene stod 
udenfor Kisten et stort treøret Lerkar med rundtl. 
Furer, 91 /4 X 11 T., og deri et lille hankeløst Kar 
med do., 23/4 X 31/2 T. Paa Bunden af Kisten 
fandtes i det sydøstre Hjørne Levningerne af en Rede
kam af Ben eller Hjortetak med Broncenagler og tæt 
derved nogle Klumper af sort Harpixmasse. Henimod 
Midten af Kisten laa en 6 T. lang Kniv i Rester af 
en Træskede og ved Kistens højre Side en lille blaa 
Glasperle. Henimod Gravens Nordende laa ubrændte 
Rester af et menneskeligt Kranium samt af Nøgle
benene. Tæt op til Underkjæben fandtes en prægtig 
bred Fibula af Sølv, l1/s X l1/2 T. (Fig. 279), samt 
et lille ubestemmeligt Bronceslykke med en tynd Sølv
strimmel; et Par Tommer til hver Side af den store 
Fibula sad paa Nøglebenene en mindre Broncefibula, 
15/s og 11/2 T., af Type F 2. Lidt sydost for Fibu-

laerne stod i Kistens østlige Side en middelstor Hanke
potte uden Prydelser. 

Den vestlige Del af Gruppen. 

279. B'roncefibula med bred Spids (Type G) og 
med Tap bagud fra Spiralen, lille spids Kniv. 

280. Kort Broncefibula af Type C, hvor Bøjlen 
har et halvrundt Tværsnit, to Jernfibulaer. 

281. St. af en Broncefibula. 
282. Flad Hængedop af Jern med et Hul gjennem 

Hovedet, 23/s T" St. af et stort og af et middelstort 
Lerkar. 

283. St. af en Broncebøjle med bredere Ender, 
prydet med indprikkede Linier (jfr. Nr. 257), St. af 
et stort, smukt Lerkar. 

284. Forhuggede og forsmeltede St. af et Bronce
kar, hvis Bund har havt Cirkelprydeiser, to Nitnagler 
af Bronce, St. af en Hængedop(?) af Bronce ·med 
meget stort Hoved, 3/4 T. i Tværmaal (Fig. 160), St. 
af et smukt Glaskar, prydet med ophøjede Linier 
(Fig. 212), forsmeltet Glasklump. 

285. Under en svær Dæksten hvilende paa en 
kantstaaende Stenplade stod i t1/2 Alens Dybde et 
middelstort hankeløst Lerkar med rundil. Streger, 
4114 x 6 T ., samt en smuk lille Hankepotte med rundtl. 
Furer foroven og Stregeprydelser paa Bugen, 31 /2 X 

41/2 T.; ingen sort Muld og ingen Ben. 
286. St. af et i Oldtiden sammenbøjet og sønder

brudt tveægget Sværd. 
287. Kort bred baandf. Broncefibula, l1/s T" 

Drikkehornsdopsko af Bronce som Fig. 198, spids Kniv, 
St. af et temmelig stort treøret Lerkar med Zigzag
bort under en rundtl. ophøjet Stribe, 71 /2 X 101 /2 T" 
af en middelstor Hankepotte med Zigzagbort samt af 
et vertikalstribet hankeløst lille Kar, 27 /s X 4 T. 

288. Brontefibula med Kam, lille hankeløst 
Lerkar med en udstaaende Knop paa Siden, 21 /2 X 

31/2 T. 
289. Kort bred baandf. Broncefibula, l1/4 T" 

St. af et Hankekar af Glas, lille hankeløst Lerkar, 
21/2 X 31/2 T. 

290. Smuk Broncefibula af Type F, lille Lerkar 
med rundtl. Furer foroven, 21 /2 X 4 T. 

291. Broncefibula af Type C, St. af do. do., 
ringf. Jernspænde, St. af spids Kniv. 

292. Lille Broncekniv, 25 /s T. (Fig. 99), St. af 
afrevet og sammenbøjet Bronceplade. 

293. Spids Kniv, St. af halvmaanef. do. 
294. St. af et stort treøret Lerkar med en op

højet rundtl. Stribe imellem rundtl. Furer, 141 /2 X 

161 /2 T., af en Hankekande med rundtl. Streger, 
c. 7 X 7 T., af en middelstor Hankepotte med do., 
c. 4 1 /~ X 6 T., af en lille Hankepotte med do" 21/2 

x 31/2 T., samt af en lille grov og kun halvbrændt 
Kop, c. 21 /4 X 3 T. 

I adskillige af Gravene Nr. 279-94 saavelsom 
i adskillige nærliggende ikke ovenfor særlig anførte 
Grave fandtes derhos Lerkar eller Stykker deraf, navnlig 
mange Stykker af store flerørede Kar. 

\ 

1 
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295. Krumbøjet Spydspids med Modhager, Skjold
bule, St. af et flaskef. Lerkar med vertikale Furer 
foroven og Zigzagborl nedenfor, af en middelstor 
Hankepotte samt af et smukt, vertikalstribet, lille 
hankeløst Kar. 

296. Smuk Broncefibula af Type F med smaa 
Knopper i en Rille langs ad Ryggen, samrrienbøjet 
Spiral og forvreden Bøjle af en ganske lignende 
Fibula, St. af en Broncefibula med bred Spids (Type G), 
sammenbøjet lille Broncekniv, St. af et stort treøret 
Lerkar med vertikale Streger paa Overdelen, 101/4 X 

13 T., af et flaskef. Kar med to Sæt rundt!. Streger, 
8 X 61/4 T., af en middelstor Hankepotte med rundt!. 
Streger, 43/4 X 61/2 T., af en smuk lille Hankepotte 
med do., 31/a X 41/2 T., og af et lille hankeløst Kar 
med Zigzagbort, 3 X 3314 T., samt et helt lille hanke
løst Kar, 2 X 23/ 4 T. 

297. Baandf. Jernfibula, ringf. Jernspænde, spids 
Kniv, St. af et langt, fladt, 5/12 T. bredt Jernstykke, 
der løber ud i en tynd Traad (Haarbaand ?) , St. af 
et temmelig stort flerøret Lerkar, af et flaskef. Kar 
og af en middelstor Hankepotte. 

298. To smukke hvælvede Broncefibulaer, 11/12 

X 1 T., St. af et 3/s T. bredt Broncebaand samt af 
en tynd Broncetraad med f01·smeltede Glasperler (Haar
baand som Fig. 171), firkantet Jernspænde, spids 
Kniv, St. af et flaskef. Lerkar, af en middelstor Hanke
potte med Zigzagbort samt af et lille hankeløst Kar. 

299. To smukke smaa baandf. Broncefibulaer, 
11 /6 T. 

300. Hvælvet aflang Bronceskal, 15/12 T. lang, 
2/3 T. bred, 3/s T. høj, med en lille rund Plade ud 
ved Midten af den ene Side og deri et St. af en tynd 
Bronccstok, sammenbøjet skjævt firkantet Bronceplade 
med et efter Diagonalerne indridset Kryds, lille gjennem
boret Broncedop, nogle smaa ukj. Bronceskaller, St. 
af en langagtig, 23/4 T. bred, tynd Jernplade med 
Spor af Broncebelægning, halvrund Kniv med et Hul 
igjennem, 41/2 X 21/2 T. 

301. Et Par Alen syd for Brandpletternes Grænse 
fandtes en Gravkiste af Mandslængde i Nordnordvest 
til Sydsydost dækket af en vældig Sandstensplade 
(48 X 36 X 9 T. J: over 1200 Pd.s Vægt); Sidestene 
fandtes, men ingen Endestene. I Kisten, som var 
noget forstyrret ved Dækstenens Nedskriden, fandtes 
i 11/2 Alens Dybde et ganske tyndt Muldlag men 
ingen Oldsager og ingen Ben. 

302-3. Noget udenfor Brandpletternes Grænse 
imod Sydvest fandtes paa to Steder et Par kantstaaende 
Stenplader uden sort Muld og uden Oldsager. 

K. Tre smaa Grupper syd for I, 

udgravne 1870-71. 

Den nord vestlige Gruppe. 

304. Spids Kniv, lille ringf. Jernspænde. 
305. Lille, raat forarbejdet, halvbrændt Ler

krukke, 13/s X 13/4 T. 
306. To baandf. Jernfibulaer, lille firkantet Jern

spænde, spids Kniv, St. af middelstor Hankepotte, lille 

hankeløst Kar, ganske lille Krukke, 1114 X 2 T., alle 
af meget raat Arbejde. 

307. To Broncefibulaer af Type C, lille hanke
løst Lerkar; 23/4 X 31/4 T. 

308. Kort baandf. Broncefibula, ringf. Jernspænde. 
309. Enægget Daggert, 131/2 X i3/s T., lille spids 

Kniv. 
310. Tveægget Daggert, 15 X 1 T. (Spidsen 

mangler), St. af en halvmaaneformet Kniv, Bøjlen af 
en Jernniptang. 

311. Bredt enægget Sværd af sædvanlig Form 
med Endestykke paa Fæstet (241 /2 X 25/s T.; c. l1 /2 T. 
af Spidsen mangler; Fæstets Længde ikkun 33/4 T. 
iberegnet Slutstykket) bøjet sammen omkring en ual
mindeligt lille Skjoldbule af sædvanlig Form (31/2 T. 
bred foruden Kraven), samt om St. af et flaskef. 
Lerkar. I Brandpletten fandtes forøvrigt St. af to 
forbrændte Spydspidser, af et Skjoldhaandtag og af 
en spids Kniv, et lille firkantet Jernspænde, St. af et 
do. og St. af et vertikalstribet lille Lerkar. 

Sydvest for denne Gruppe. 

312. En Snes Alen imod Vestsydvest fa,ndtes 
en rund Brolægning af c. 2 Alens Tværmaal uden 
sort Muld og uden Oldsager. 

313. Noget østligere laa en flad Dæksten uden 
sort Muld. 

314. Noget østligere og omtrent 5 Alen syd for 
Nr. 311 fandtes ikkun 8 T. under Overfladen en Klump 
af Jernvaaben og Lerkar tæt sammenpakkede, omgivne 
af Stedets røde Sand uden Spor af sort Muld. I 
Klumpen fandtes et enægget Sværd af sædvanlig Form 
med en oval Jernring siddende nedenfor Fæstet (Klingen 
201/2 X 2 T., Fæstet 33/4 T.), bøjet sammen om en 
Skjoldbule af sædvanlig Form med en Broncekant 
omkring Kraven og Broncedopper paa den indre 
Ende af Kravens Nitnagler. Toppen af Bulen var 
afbrudt i Oldtiden. I Hulningen af Skjoldbulen 
stod en middelstor Hankepotte. Forøvrigt indeholdt 
Klumpen en Spydspids af sædvanlig Form, 81/2 T., 
St. af et Skjoldhaandtag med Broncenitnagler som 
Fig. 85, en spids Kniv, St. af et flaskef. Lerkar med 
ophøjede Zigzagstriber (Fig. 252) samt af et lille hanke
løst Kar (Karrene ere rimeligvis sønderbrudte ved 
Pløjning). Under Klumpen fandtes ikke Andet end 
det røde Sand. 

315. Nogle Alen syd for Nr. 313 laa der en 
flad Dæksten uden sort Muld og uden Oldsager. 

Den nordostlige Gruppe. 

316. Midt i en Brandplet stod en stor flad kant
stillet Sten. I Brandpletten fandtes spr. St. af en 
Guldperle med Knopprydeiser, mange St. af et i Old
tiden sønderhugget Broncekar, Hængedop af Jern med 
firkantet Skaft, 3 T., spids Kniv, St. af et overmaade 
stort Lerkar med mange svagt ophøjede rundt!. Striber 
som Fig. 246, af en middelstor Hankepotte med 
rundt!. Furer samt af et ganske lille Kar med do. 

317. Under to svære runde Stene laa en bred 
flad Dæksten og derunder en meget stor Brandplet, 
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hvori ffore lrnrnlrede St. af lo forskjcllige i Oldtirlen 
sø11ded1uggedc store Brnncckar, f'orsmeltedc St. af et 
stort Glnskar ;il' en klar grønlig JVfasse med indhrærnHe 
hvide, røde og grønne Prydelser, St. af et stort Iler
oret Lcrkal' rned to opl1øjcck rnndll. Striber samt 
nmdtl. Fuw.;r, af d Ilaskef'ormet Kar og af et Bæger 
af Ler. 

Syd f'or denne Gruppe. 

318. (C. 4 Favne imod Sydost) Brolægning af 
endeslaaencle Sten, 1 Alen i Firkant, dernndcr mørk 
mjil ikke so~·~ Muld; ingen B~n. . . 

3l!J. (læt sydvest for .'318) Gravkiste 1 Nord 
og Syd med Siclesleue, Endestene og tredohbell Lag 
nf Da·kstenc; Kistens Læugcle: 3 Alen G T., Brede: 
1 /\Jen 10 T., Dybde: 22 T., indvendigt Maal. Se 
Grnndridset Fig. 2:J8. 1 Ki~ten fandtes et velbevaret 
Skclcl liggende paa l10jre Side med bøjede Anne og 
Ben. Ligets Længde maa !tave været omtrent GG T. 
Paa venstre Skulder sa<l en Broncefibula, l3/4 T" af 
Type F 2 med Tap bagud, under højre Skulder lan 
en lignende Bronce!ihub, 2 T., ved Brystet fandtes 
en smuk lille Sølv/il mb af nuget lignende Fot·m, l3 /4 T. 
(F'ig·. 272), og oppe ved Hovedet ha en smuk lille 
Broncdilmla, 11 /8 X 1 T., med bred Plade, prydet 
med et smalt Culdh;urnd, samt med en langt frcm
skydemle Naalelwlrler (Fig. 280). V cd Skinnebenene 
laa en lille ,Jemnaal. 11 /4 T .. og· ta~t clcrvecl Levning-rr 
af en Kam af Ben eller Hj(;rtc't1k med Bro11ccnagI~:r. 
Ved det sydøstre Hjørne fandtes et I-landbeslag :if 
Jern, !/, X 3,/8 T., samt St. af en knm:ial. Ved det 
sydn•slre Hjørne fandtl's endelig en .Jernkarn, 3 >< 4 T., 
med buet Hyg, hvori lre Huller (Fig. 2~Jil), og tæl 
derved et lille Hankelrnr, 2 1/2 X 3 T., med rundll. 
Streger. 

:120. (Nogle Alen vrstligerc) DrnndplcL med St. 
af et lemmelig stort Ilerøret Kar med mange mndtl. 
Furer, af en middelstor Hankcpotlc med do. og af 
I'/ lille Kar med do. 

:321. (En halv Snes Ale!l syd fo1· :i 10). Lang 
~Leufylrlt Grav i J\iord og Syr] med l•~rnlcstene 21 /2 Alen 
fra hinanden, ingen Sidl'stenc. Under Fylden af store 
kantede Stene laa i 11 /2 Alens Dybde et Lag Saml 
og dernndcr et tyndt mørkt Lag med Spor af organiske 
Lcn1inger men uden Ben. Omtrent ned Midten af 
Gravens vestlige Side randtes en Klump indclioldendc 
to jævnsides liggende ghitte Fingeninge af Bronce og 
to ligeledes jævnsides liggende lymle glatte Armringe 
ar Dronec, de ~idstnævnte oms\'0hte med sm:ille 
L:i,derst1·imler og del Hele inclsrnbt i Tøj, hvoraf et 
Stykke erkjendles at nere l11dtøj af dobbelt kipret 
Va•vning. Tæt derved laa en spids ,Jernkniv med 
Spor af Tra::Jrnrt. 

:-l22. (Et Par Favne sydvest for 321). Lang 
stenfyldt Gnw i Nord og Syd med Endestene. See 
Cnrnclridset Fig. 2G 1. Under Fylclen :if store bntede 
Sten lan el nogle Tommer lykl Sandlag og derunder 
det s~l:'clvanlige rnørkl'arvede Lag. ,\,"ordligl i Grn1-e11 
fandtes Levninger af Mennesket:i:nder, lidt vestligere 
laa en lille Redekam af Horn med Dronccnagler, 
l1/4 X 2 1 /2 T.; noget sydligere stod et Øxehlad af 
Jern, 01 /2 X 23

14 T. (Fig. 2(\5), med Æggen opad; 

midt i Graven laa en spids Jernkniv med Spor af 
Træbeklædning samt et Jemspænde. 

323. (Et Par Favne vestligere). Brolægning 
11/4 Alen i Firkant, deruncler Sten blandede med 
mørkfarvet Sand indtil I Alens Dvbde: ing-en Ben. 

324. (Nogle Alen nordligere.). Brol,;;gning l1 /2 
Alen i Firkant, derunder store kantede Sten indtil 
2 Alens Dybde, hvor der fandtes lidt mørkfarvet Sand 
uden Ben. 

325. (Nogle Alen sydvest for :324, tæt vest for 
323). Lang stenfyldt Grav i Nordnordost til Sydsyd
vest; ingen Sidestene og ej heller Endestene. C nder 
Fylden af store kantede Sten laa der tynde Stenplader 
og dernncler et Par Tommer Sand, der dækkede det 
tynde mørkfarvede Lag af Gravlevningerne. Nordligt 
i Graven fandtes Tænder, og noget syd for Midten laa 
et Par Benpiber (Laarbenene) i en saadan skraa 
Stilling, at Liget maa have hvilet paa venstre Side 
(jfr. Nr. 319). Tæt syd for Tænderne laa en Bronce
fibula, F /s T., af Type F med en halvmaanefonnel 
Tap bagud (Fig. 274); fi-8 T. sydligere laa en lig
nende Brnncefibula, 13 /4 T., uden Tap; ved Naalen 
sade Levninger af uldent Tøj. Desuden fandtes paa 
det Sted, hvor Ligets Bryst havde ligget, en lang 
sammenfalden Perlerad af 20 røde Stenperler, 7 lys
gule do., 2 rnørkgule do., 5 hvide do., 8 blaa Glas
perler samt 3U lmapforrnede og G lange Ravpcrler. 
Pcr!eme fandtes i regelmæssig Række men vare ikke 
anbragte i nogen bestemt indbyrdes Orden, dog laa 
for det Meste to røde Perler ved Siden af hinarnlen 
og ligeledes lo gule eller to Ravperler. 

Den sydligste Brandpletsgruppe. 

:l2G. Meget smuk Sølvfibula, 25 /s T. (Fig. 114), 
hovedsagelig i Form som Type F, men med en nmd 
Skive ydet'sl paa Spidsen, bvot'paa Resterne af en 
Halvkugle af blaat. Glas vare indfattede i en Krans ar 
Sø!vtraad, Broneefibub af Type F 2, 2 1/s T., Sl. af 
et stort treøret Kar, 11 X 13 T., med mange rundt!. 
Furer, af en Hankepotte, 4 1/2 X 53/4 T., med do. og 
vertikale Streger paa Bugen samt ar et lille hankeløst 
Kar, >l X i3 1 /2 T., med rundt!. Furer. 

327. St. af et ovennaade stort treørel. Kar med 
rundtl. Furer om Overdelen og vertikale Streger paa 
Bugen, af en Hankekande, 8 3 /s X 8 T., med mange 
Stregeprydeiser paa Overdelen og af et lille Hankeknt" 
c. 3 X 4 T., med rundt!. Furer foroven og vertikale 
Streger paa Bugen samt et lille hankeløst Kar med 
do. og do., 25 1s x 31/2 T. 

328. 0Yenpaa Midten :il' Brandpletten laa en 
Spindeskive af brændt Ler, 1 /2 X l1 /2 T. (Fig. 188), 
med koncentriske Streger; desuden fandtes St. af el 
midclclsl ort Lerkar. 

32D. (I den vestre Kant af Gruppen). Brolæg
ning, 11 /4 Alen i Firkant, derunder kantede Sle11 
blandPele med mørkfarvel Sand indtil 1 Alens Dybde; 
ingen Ben. 

Syd for sidstnævnte Brandplctsgruppe. 

Tværs over hele det undersøgte Terrain strakte 
der sig fra Øsl til Vest en lang Hække af forskjellig-

i 

I ." 
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artede Begravelser, hvoraf de vestligste allerede ere 
beskrevne foran under Nr. 190-93. 

De øvrige vare, begyndende fra Øst: 

330. En c. 2 Alen lang, 1 Alen hred og indtil 
G T. tyk Dynge af Haandsten, hvorunder Jorden i 
Mandslængde var blandet med mørkfarve~ Pletter 
og Striber; ingen Ben. Tæt under Stenene stod en 
lille rundhuget Hankepotte, 3 X 33 / 4 T. 

331. Under en Brolægning af store kantede 
Sten, 11/4 Alen i Tværmaal, fandtes mørkfarvet Jord 
og derunder i c. 1 Alens Dyhde en meget stor flad 
Sten, 40 x 35 T., hvilende med Enderne paa mindre, 
flade Sten, der dækkede et langt, tyndt Lag af mørk
farvet Muld ligesom i Gravkisterne. Ved den nordlige 
Ende deraf stod en grov, rundbuget Hankepotte, 
e. 41/2 X 51 12 T" og enkelte Skaar a:f et meget stort 
Lerkar fandtes baade over og under den store Dæk
sten ; ingen Ben. 

332. Den nedre Halvdel af et temmelig stort 
Lerkar fyldt med store brændte Benstykker og sort 
Muld. (Karrets Overdel var rimeligvis borttaget af 
Ploven). 

333. Et Par store kantstaaende Stene, imellem 
hvilke der stod en grov rundbuget Hankepotte, 5 X 
5 T.; ingen Ben. 

334. Et Par kantstaaende Stene, under hvilke 
der fandtes mørkfarvet Jord og enkelte spr. Ptskr. 

335. Lang stenfyldt Grav i Nord og Syd; ingen 
Sidesten og ingen Endesten. Under Fylden af store 
kantede Sten laa et Par Tommer Sand og derunder 
i c. 11 /2 Alens Dybde et tyndt sort Lag af Mands
længde. Nordligt i Graven fandtes en middelstor 
Hankepotte, 41 /4 X 51/2 T., og tæt derved Spor af 
Tænder; lidt sydligere fandtes et St. af et Nøgleben; 
i Nærheden deraf laa to Broncefibulaer af Type F 2 
(Fig. 271), lidt vestligere fandtes Spor af Jern; midt 
i Graven optoges nogle sorte Skaller af Form og 
Størrelse som Valnødskaller men meget tyndere. 

336. Grav i• Nord og Syd med Sidestene og 
Endesten uden Dæksten; 2 Alen 21 T. lang, 11 /2 Alen 
bred. Se Grundridset Fig. 257. Graven var fyldt 
med store kantede Sten; under Stenfylden laa tynde 
Sten plader og derunder et Par Tommer Sand, der 
dækkede det tynde sorte Lag af Gravlevningerne. 
Ben af Hoved og Skuldre fandtes. Tæt syd for 
Hovedet laa en meget smuk Sølvfibula, 21I4 T., af 
Type H samt hensmuldrede Levninger af en anden 
Sølvfibula, der havde havt ganske samme Form som 
den ovenfor under Nr. 326 anførte med en rund 
Skive paa Spidsen indfa1tende en Halvkugle af blaat 
Glas. Paa den højre Skulder sad yderst en Bronce
fibula, 21/4 T., af Type F 2, og et Par Tommer øst
ligere laa Spiralen af en forøvrigt hensmuldret Sølv
fibula. Paa den venstre Skulder sade et Par Tommer 
fra hinanden to Broncefibulaer af Type F 2, 2 og 
23 /s T.; den ene havde en Tap bagud. Ved Midten 
af Gravens østre Side stod et lille raat hankeløst 
Lerkar, 21 /4 X 23 /4 T.; ved det sydøstre Hjørne stod 
en Hankepotte, 41!2 X 53/4 T" med Zigzagstreger; ved 
det sydvestre Hjørne fandtes et knust temmelig stort 

treøret Kar med rundtl. Furer. Endelig optoges i det 
nordvestre Hjørne en spids Kniv med Spor af Træskaft. 

337. (Nogle Alen syd for Nr. 336). Brolægning 
af Mandslængde i Øst og Vest; derunder mørkfarvet 
Jord; ingen Ben. 

338. Stor flad Dæksten hvilende paa kantstaaende 
Stene; derunder mørk men ikke sort Jord blandet 
med enkelte brændte Benstykker. 

339. Nogle smaa kantstaaende Sten; derunder 
lidt mørkfarvet Jord; ingen Ben. 

340. Brolægning 11/4 Alen i Tværmaal bestaaende 
af flade Sten plader; derunder flere Lag flade Sten og 
derunder mørkfarvet, men ikke sort Jord med spredte 
brændte Benstykker. 

341. Under en lille Brolægning fandtes mange 
Ben af en middelstor Hund, dog ikke noget fuld
stændigt Skelet; noget dybere viste der sig i Sandet 
en kredsrund Plet af mørkere Jord uden Ben. 

342. Et Hul 11/2 Alen i Tværmaal fyldt indtil 
2 Alens Dybde med store endestaaende Sten ; der
under mørkfarvet Sand uden Ben. 

343. Nogle faa Tommer under Overfladen stod 
et smukt og velbrændt middelstort Lerkar, 4 X 51/2 T" 
med en rundt]. ophøjet Stribe, en lille Hank og lav 
bred Bug; paa Bunden laa en Klump hvide brændte 
Benstykker og derover alm. Jord. Omkring Karret 
saas kun en lille Plet mørkfarvet, men ikke sort Jord. 

344. To parallele Rækker af Stene, 3 Alen 
lange i Øst og Vest, 18 T. fra hinanden ; Rummet 
imellem dem var fyldt med Sand, hvori der viste sig 
et langt tyndt, i Midtlinien nedadbuet Lag af Trækul; 
ingen Ben. 

345. Lille Brolægning, hvorunder mørk, men 
ikke sort Jord blandet med brændte Benstykker. 

346. Nogle faa Tommer under Overfladen stod 
et velhrændt middelstort Hankekar med en Zigzagbort 
foroven og en lav, bred Bug; paa Bunden laa en 
Klump af hvide brændte Benstykker og derover alm. 
Jord. Omkring Karret fandtes en lille Plet af mørk, 
men ikke sort Jord. 

34 7. Et Par Alen syd for Nr. 346 stod der 
nogle faa Tommer fra Overfladen atter et vclbrændt 
middelstort Lerkar af Form som Nr. 343 og 346. 
Karret indeholdt hvide brændte Benstykkcr og der
imellem en lille spids Jernkniv samt St. af en firkantet 
bøjet Jernstok (Nøgle?). 

348. Brolægning, 3 Alen lang i Nord og Syd; 
derunder kun Sand , der pletvis var mørkfarvet ; 
ingen Ben. 

349. Brolægning af endestaaende Sten, 11 /4 Alen 
i Firkant; derunder var Sandet indtil 11 /2 Alens Dybde 
pletvis mørkfarvet og blandet med enkelte brændte 
Benstykker. 

350. Brolægning 11 /2 Alen i Tværmaal; der
under indtil 11 / 2 Alens Dybde en Dynge af store 
kantede Sten; imellem og under Stenene fandtes 
Pletter af mørkfarvet, men ikke sort Jord, hvori der 
laa spredte brændte Benstykker. 

351. Brolægning 1 Alen i Tværmaal; derunder 
var Sandet noget mørkfarvet og indeholdt spredte 
brændte Benstykker samt enkelte Polteskaar·. 
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L. Syd og Sydost for K, 

udgrave~ 1872. 

352. Fladt sortagtigt Jordlag uden Ben. 
353. Lille flad Dynge af Sten, hvorunder mørk 

Jord med enkelte brændte Benstykker. 
354" Do. do. med mange br. B. 
355. Do. do. uden Ben. 
356. Do. do. med br. B, derunder Brolægning. 
357. Fladt sortagtigt Jordlag med enk. br. B. 
358. Lille fladt Stenlag, hvorunder mørk Jord. 
359. Hvælvet, rund Brolægning, i1/2 Alen i 

~ærmaal, derunder mørk Jord uden Ben. 
360. Fladt sortagtigt Jordlag, i hvis vestlige 

Side der laa en Klump graalige br. B. og deriblandt 
et forsmeltet Broncespænde med Plade bagved Bøjlen 
samt et St. Jern, maaske af en Nøgle. I Nærheden 
laa nbr. B. af et Dyr (Hund?). 

361. Fladt sortagtigt Jordlag uden Ben. 
362. Do. do. med mange br. B. og spr. St. af 

en middelstor Hankepotte med Zigzagstreger; derunder 
Brolægning. 

363. Under en Klump endestaaende flade Sten 
stod i Nord og Syd med Bunden i 13/ 4 Alens Dybde 
en lille Ramme af Stenplader, 30 X 20 T. med Side
sten og Endesten, uden Dæksten og uden Bundsten, 
fyldt med store kantede Sten. Paa Bunden laa et 
ganske tyndt, sort, fedt Lag. Der fandtes Skaar af 
et (knust) lille grovt hankeløst Lerkar, men ingen Ben. 

364. Brolægning i Nord og Syd af Mandslængde, 
derunder flere flade Stene og Pletter af mørk Jord; 
demnder Intet. 

365. Et 4-6 T. tykt Lag af sortagtig Jord med 
mange br. B. samt forsmeltede St. af en stor Sølv
fibula af Mellemjernalders Form (Fig. 306), St. af en 
middelstor Hankepolte med Stregeprydelser. 

366. Dyb firkantet Klump af endestaaende Sten 
uden Ben. 

367. Lille fladt Lag sortagtig Muld med br. B. 
og Ptskr. 

368. Middelstort, hankeløst potteformet Lerkar, 
41

/4 X 51/4 T" med Bort af Zigzagstreger og tre 
Knopper paa Udbugningskanlen (Fig. 305). Det var 
fyldt med br. B. uden Oldsager. 

369- 70. Smaa flade Stenlag, derunder mørk 
Jord uden Ben. 

M:. Syd og sydvest for K, 
udgravet 1872. 

371. Tyk Dynge af ildskjørnede Haandsten i sort 
.Jord med Kul uden Ben. 

~n2. Lille Klump af do. do. 
373. Fladt Lag af sortagtig Jord med br. B. 
37 4. Halvdelen af en Ramme af flade Sten 

Nordvest og Sydost. Indenfor Rammen laa mørk 
Jord i 1/2 Alens Tykkelse uden Ben. 

375. Fladt Lag af sortagtig Jord med br. B. 
376. Do. do. med mange br. B. og St. af et 

middelstort hankeløst Lerkar med Stregeprydclser baade 
paa Overdelen og paa Bugen. 

377 -78. Smaa Klumper af flade Sten i mørk 
Jord uden Ben. 

379-81. Flade Lag af sortagtig Jord med en
kelte brændte Benstykker. 

382. Endestaaende flade Sten, indesluttende et 
c. 8 T. bredt, c. 12 T. dybt Hul med mørk Jord 
uden Ben. 

383. Fladt Lag af sortagtig Jord med hr. Il. og 
et St. af en Ringnaal af Bronce. 

384. Lille Klump af flade Sten paa mørk Jord 
uden Ben. 

385. En 2 Alen lang kanlstaaende Stenplade 
omgiven af mørk Jord med br. B. og et enkelt Ptskr. 

386. Klump af kantstaaende Sten i mørk Jord 
med enkelte br. B. 

387. Fladt Lag af mørk Jord med br. B. 
388-89. Klumper af kantstaaendc Sten i mørk 

Jord uden Ben. 
390. Fladt Lag af sortagtig Jord med br. B. 
391. Lille Klump af Haandsten i mørk Jord 

med enkelte br. B. 
392. Flad Dynge af Sten og Stensplinter paa 

mørk Jord med enkelte br. B. 
393. Lille Klump af flade Sten, derunder mørk 

Muld med br. B. og et enkelt Ptskr. 
394-95. Som Nr. 392. 
396. Klump af Sten paa mørk .Jord uden Ben. 
397. Klump af kantstaaende Sten i mørk Jord 

med enkelte br. B. 
398. Fladt sortagtigt Jordlag uden Ben. 
399. Som Nr. 392. 
400. Som Nr. 396. 
401. Firkantet Klump af endeslaaende flade Sten, 

Alen bred, 11/2 Alen tyk, demnder kun lidt mørk
farvet Sand. 

402. Som Nr. 392. 

N. Syd for L, 
udgravet 1876. 

403. Flad Dynge af Sten paa mørk Jord uden Ben. 
404. Tyndt sortagtigt Jordlag uden Ben. 
405. Dynge af Sten, 1 /2 Alen tyk, med Kulstykker 

og sort Muld uden Ben. 
406. Som Nr. 404. 
407. Tyndt Lag af sort Jord med br. B. og 

Ptskr. samt et Stykke Broncetraad. 
408. Som Nr. 404. 
409. En Klump hvide br. B. og derunder et 

lille, fint og velbrændt hankeløst Lerkar med en Bort 
af Zigzagstreger om Overdelen, 23/4 X 31/2 T. 

410. En Klump hvide br. B. og deri en middel
stor, fin og velbrændt Hankepotte, 4 X 51 /2 T., med 
en Bort af Zigsagstreger imellem to ophøjede rundt!. 
Striber. 

411. Aflang Brolægning af slore Sten, 2 Alen 
lang i Øst og Vest, 11 /2 Alen bred; demnder Intet. 
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15. Slamre bjerg. 

S 1 am re bjerg er en høj og stejl Bakkeryg i 
Bodilsker Sogn. Fra Landevejen lidt øst for Kirken 
~trækker den sig omtrent 1/4 Mil imod. Nord, hvor 
den har Sammenhæng med Højlyngen. Foroven er 
Kammen nogle hundrede Alen bred med bølgende 
Terræn men i det Hele temmeli~flad. Den hæver 
sig op af Sandstensegnen, og Sandstenen findes endnu 
temmelig højt oppe paa den sydvestlige Side, men 
Ryggen er allevegne Granit, dækket af et tyndt Grus-

ea9 
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Noget sydligere er der paa en Bakketop bleven 
undersøgt 22 Brandpletter, der ikke indeholdt andre 
Oldsager end et sammenbøjet enægget Sværd samt 
en Del Ptskr. Nedad Affaldet mod Syd er der ogsaa 
bemærket Grupper af Brandpletter. 

Endelig har Lærer Jørgensen i 1881 fundet en 
stor og meget interessant Gravplads paa den sydligste 
Spids af Bjerget. Skraaningen paa det sydlige Affald 
er beplantet med Naaletræer. Umiddelbart ovenfor 

0 
0: 

0 
z • Samlinger af Braudpletter. 

[8J Gravkister. 

D Lange Grave uden Dækste11. 

0 JiAndre Gravet<. 

t}I Benfyldte Urner. 

e Enkelte Brandpletter. 

Fig. 401. Gravpladsen paa Sydenden af Slamrebjerg. 1884. 

eller Lerlag, hvorigjennem Fladklippen hist og her 
stikker frem. Langs ud ad Bakkekammen har der 
tidligere staaet mange svære Bautastene , og der har 
til forskjellige Tider været anbragt Begravelser der
oppe, dels Røser, dels Brandpletter, dels Grave fra 
Jernalderens seneste Tider eller kristelig Tid, hvorom 
nærmere nedenfor i Tillæg X B 7. 

I en Brandplet oppe paa Bjergets Kam er der 
blandt Andet fundet 

en smuk lille ligearme t Bro nc e fibula, l1 /2 T. 
lang med Prikker i fire Rækker langs henad 
Ryggen (Fig. 149) tilligemed St. af en ganske 
lignende. 

Skovkanten laa Gravpladsen paa den sydligste Ende 
af Bakkens Ryg (Mtr. Nr. 22 d), som ved den Tid, 
da Undersøgelsen begyndte, endnu var udyrket. Den 
deltes fra Nord til Syd ved en Vej, som ved Skov
kanten svinger imod Vest. Paa Markens Overflade 
laa der 12 lave Kuller. Nu er den hele Plads op
dyrket og ethvert Spor af gamle Grave forsvundet. 
Gravene fandtes i to Grupper, dels sydostligt paa begge 
Sider af Vejen (A), dels lidt nordvestligere (B). Den 
første Gruppe er hovedsagelig udgravet af Lærer 
Jørgensen i 1881; den anden have vi udgravet i 
Forening i 1882. Gravene tilhøre den senere Tid 
af den ældre Jernalder, navnlig Brandpletternes tredie 



348 Tillæg VI B 15. Slamrebjerg. 

Afdeling samt ubrændte og "andre Grave". Brand
pleller, som ikke have indeholdt kjendelige Oldsager, 
ere i Regelen ikke nolerede. 

A. ·Det sydostlige Terræn. 

Der er her fundet Bra n cl p I etter med følgende 
Iudlwld:, 

1. Firkant~t Jernspænde, St. af en høj Vase, 
»f' en middelstor Hankepotte, af et lille hankeløst Kar 
og af et lille Hankekar. 

2. Lille blaa Glasperle, spids Kniv, St. af et 
itort tierøret Lerkar og af flere mindre Kar. 

3. Baandformet Jernfibula som Fig. 133, grøn 
Glasperle, Kniv, lille hankeløst Lerkar med radiale 
Streg·er om Overdelen, 25 /s X 3112 T., lille Hankekar 
med Skraaslreger og Prikker, 2 X 31/4 T. (Fig. 23G), 
saml St. af flere Kar. 

4. St. af en Guldperle. 
5. Under en Brandplet laa en Klump Jern, 

hvorfra Klingen af et 2 1 /s T. bredt enægget Sværd 
gik lodret op igjennem hele Brarnlplellen; desuden 
indeholdt Jernklumpen en Skjoldbule, et Skjoldhaandtag 
og en Lansespids. I selve Brandplelten fandtes for
øvrigt kun St. af et Lerkar. 

6. To store Jernnøgler af sædvanlig Form, en 
Kniv, mange St. af to Lerkar. 

7. Hængedop af Bronce, Kniv, St. af et stort 
flerøret Kar, af et middelstort, af lo smaa hankeløse 
Kar og af et lille Hankekar. 

8-12. I fem Brandpletter var der i hver især 
nedsat en langagtig Sten, hvis spidse Ende naaede 
igjennem Brandpletten op til Markens Overflade. For
øvrigt fandtes ingen Oldsager i disse Bnmdpletter. 

13. H væI.vet Broneefibula (Type E), St. af en 
stor grøn Glasperle, St. af en Kniv. 

14. St. af to Jernfibulaer med bred Spids 
(Type G). 

13. Enægget Daggert (i3/4 T. bred, 133/4 T. 
lang, hvoraf Fæstet kun udgjør 23 /4 T.), lille Kniv, 
spr. Plskr. 

16. Drikkehornsdopsko af Bronce, F/12 T., om
trent som Fig. 1 D8, tilligemed forsmeltcde Bronce
slykker af Mundingsringen og andet Beslag samt St. 
af eu spids Kniv. 

17. Lille Kniv, mange Ptskr. 
18. Mange St. af Lerkar, deriblandt af et stort 

fkrøret Kar. 
1 H. Smuk Jernspore som Fig. 88, lille ringf. 

Jernspænde. 
20. Hængedop af Bronce, ødelagt i Oldtiden, 

lo forsmcltede Mosaikperler, lille rød Perle, Sl. af en 
sort og af flere grønne Glasperler, Kuiv, St. af et fir
kantet Jernspæmle, St. af et stmt flcrørct Kar og af 
el lille Hankekar. 

21. Under Brandpletten fandtes mange sønder
revne og sammenbankede St. af et stort Broncekar. 
I Brandpletten selv laa der mange stregeprydede 
Ptskr., maaske af 6 Kar. 

22. Lille forhøjet, dobbeltkegleformet Perle af 
Guldblik, 3 Broncefibulaer af Type C, en rød Lcr
perle, to forsmeltede Glasperler, stor Jernnøgle, 8 T., 

St. af en mindre do., Kniv, St. af et ringf. Jernspænde, 
firkantet Broncespænde, SL. af en Hængedop af Jem, 
mange Ptskr. 

23. Ovenpaa Brandpletten laa en Spore af Brnm;e 
som Fig. 88. Under Brandpletten fandtes et furhojet 
enægget Sværd, 11 I2 T. bredt. I selve den sorte 
Muld var der mange spr. Ptskr. 

24. Under Brandpletten laa et sammemullet tve
ægget Sværd, 21 /2 T. bredt, og en sammenbanket 
Skjoldbule. I den sorte Muld var der mange spr. Ptskr. 

25. Sammenbøjet enægget Sværd, 13/4 T. bredt, 
mange smukke Ptskr., deriblandt St. af et vertikal
stribet Kar. 

26. Lille Fingerring af Bronee, St. af et fir
kantet Jernspænde, St. af et stort stregeprydet Lerkar. 

2 7. Baandforrnet ,Jernfibula som Fig. 1 ;13, lo 
.Jernnøgler, Kniv, St. af et stort Lerkar, af en høj 
Vase samt af mindst to andre Kar. 

28. Broncefibula af Type F, to smaa Perler al 
Pletmosaik, en Klump sammensmeltede do., et St. 
Jem (Nøgle?). 

2!). St. af mange Lerkar, deriblandt et stort 
Ilerøret Kar, et middelstort og et lille do. 

30. Sl. af en Broneefibula af Type C , sønder
brudt i Oldtiden, lille Jernnaal, mange Ptskr. 

31. St. af en dobbeltkegleformet Perle af Guld
blik, St. af en Broneefibula, St. af en blaa og af 
en grøn Glasperle, mange stregeprydede Ptskr. 

32. Sammensmeltede Klumper af Glas- og Mosaik
perler. 

33. Jernspore som Fig. 88, lille Jernspænde, 
en 63/4 T. lang nkjendt Jerngjenstand (Fig. 207; 
maaske Skedebeslag) saml fire i Brandplelten nedsatte 
hele Lerkar, nemlig et stort treøret Kar, en høj Vase 
uden Hank, 7112 X 8 T., med rundtl. Streger om 
Overdelen, en midd~lstor Hankepotte med do., 41/4 X 

6 T., og et lille grovt hankeløst Kar. 
34. St. af to Broncefibulaer at Type F, sønder

brudte i Oldtiden; desuden spr. St. af mindst fire 
Lerkar. 

35. St. af en lille Kniv, mange stregeprydcde Ptskr. 
36. Lille hvælvet Broncefilmla, lille firkantet Jern

spænde, middelstor Hankepotte, lille hankeløst Kar. 
36 b. Sønderbrudt enægget Sværd, 24 X 13 14 T., 

sammenbanket Skjoldbule, St. af Skjoldhaandtag, St. 
af en Spore, lille Kniv, St. af en smuk høj Lervase. 

37 -39. Tre smaa Brandpletter, hvori der i 
hver var nedsat en langagtig Sten, som naaede lidt 
ovenfor Jordens Overflade. Ingen Oldsager. 

40. Under Randen af den Brolægning, der om
gav Gravkisten Nr. 72, laa en Brandplet indeholdende 
lo Jernsporer som Fig. 86, 28/s T. i Gabet af Bøjlen, 
St. af en lille Broncefibula, rimeligvis af Type F, 
Drikkehornsdopsko af Bronce, 13 i 4 T. lang, prydet 
med et hornet Oxehoved (Fig. 200), Mundingsring Lil 
Hornet, 2 1/2 T. i Tværmaal, St. af en Kjæde af vredne 
Bronceslænger og Ringe, næsten ganske som Fig. 201, 
adskillige flade Broncebeslag, halvcylindriske do., en 
Nitnagle af Bronee, 7 /s T., mange St. af to smaa 
Broncekar, det ene med opstaaende og det andet med 
udfaldende Rand; et Stykke er gjennemliullet som en 
Si, et andet er prydet med fire koncentriske Cirkler 

·1 
I 
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(Bundstykke); endvidere St. af et stort flerøret Kar, 
af et middelstort og af et lille Kar. 

41. Smuk Spydspids med en ophøjet Stribe 
langs ad Midten, 9 X 11 /8 T., St. af en i Oldtiden 
sønderbrudt enægget Daggert, St. af en Syl, firkantet 
foroven og trind imod Spidsen, St. af flere Lerkar. 

42. St. af en Ring af brændt Ler, c. 1 /2 T. 
tyk i Leret og med 2 T. Tværmaal i Lysningen, 
samt St. af et stort flerøret Kar. 

43. To Jernsporer som Fig. 88, smukt lille 
Lerbæger, 4 X 4 T., spr.Jtskr. 

44. Lille Kniv, St. af en Jernring samt St. af 
et stort flerøret Kar, af en høj Kande med lang 
Hank, af en middelstor Hankepotte, af et lille hanke
løst Kar og af et lille Hankekar. 

45. Lille Kniv, St. af et Lerkar. 
46. Tre runde og tre dobbeltkegleformede Guld

perler af knoppet Arbejde, tildels endnu siddende 
paa en Sølvtraad, en massiv Bronceperle, 3/4 T. i 
Tværmaal, en bøjet og forbrændt Sølvgjenstand, 
rimeligvis Rest af en Haarnaal, mange St. af et 
sønderrevet Broncekar, deriblandt en massiv Bronce
hank med paasiddende firkantet Ring, St. af en lig
nende Hank og en anden firkantet Ring, St. af en 
Hankebøjle af Bronce samt forskjellige Broncebeslag, 
St. ·af et ikke ganske lille Glaskar med ophøjede 
lodrette Striber, endvidere St. af et stort lierøret 
Lerkar, af en V ase, af en middelstor Hankepotte og 
af et lille Kar. 

4 7. St. af et 15 /s T. bredt tveægget Sværd, af 
en Lansespids, af en Spydspids med Modhager, af 
en Skjoldbule og af en spids Kniv, en sammenbanket 
Broncespore som Fig. 88, et lille hankeløst Lerkar 
med rundt!. Furer, 23/,i X 33/4, samt St. af formentlig 
endnu · tre Kar. 

48. St. af et lille Kar af tyk Bronceplade med 
udfaldende Overkant og flad Stjert, hvoraf el 4 T. 
langt Stykke er bevaret (Kasserolle eller Si) , .St. af 
fire eller flere Lerkar, deriblandt en Hankekande med 
gjennemboret Hank som Fig. 255, et middelstort 
Hankekar og et eller flere Smaakar. 

49. Smal Lansespids, 91 /2 X l1 /s T., med en 
skarp Ophøjning langs ad Midtlinien, Spydspids med 
Modhager, 63/4 T., St. af Drikkehornsbeslag, navnlig 
af en Mundingsring og af en Kjæde, St. af et sønder
revet tykt Broncekar, St. af en Hankekande og af to 
Smaakar. · 

50. St. af en Broncefibula, forbrændt lille rød 
Stenperle. 

51. Et stort flerøret Kar, en Hankekande, 61 /2 

X 6 T. , og et middelstort Hankekar, alle itu men 
formentlig nedsatte hele; endvidere et helt lille hanke
løst Kar, 25/8 X 31/2 T., med en smuk Zigzagbort 
omkring Overdelen. 

52. St. af en stor Broncefibula af Type F, 
31/ 4 T" Hængedop af Jern med Hul igjennem Hovedet, 
vinkelbøjet Jerngjenstand som Fig. 209, halvkugle
formet Benbrikke, endvidere et stort flerøret Kar, en 
høj hankeløs Vase, en middelstor Hankepotte, et lille 
hankeløst Kar, 27 /s X 4 T., og et lille Hankekar, 2 X 3 T. 
Samtlige Kar havde været nedlagte hi;le; det store 

Kar laa med Bunden opad og begge Smaakarrene 
inde i det. Fibulaen laa ovenpaa Brandpletten. 

53. St. af en smuk lille Broncefibula af Type H, 
af en lille Kniv, af en middelstor Hankepotte og af 
et lille hankeløst Kar. 

54. En Del Jernklumper, formentlig Rester af 
en ødelagt Skjoldbule, en velbevaret Kniv, St. af et 
flerøret Kar og af et vertikalstribet lille Kar. 

55. Jernspore som Fig. 86, to smaa Bronce
strimler samt St. af et stort flerøret Lerkar, af en 
Vase, af en middelstor Hankepotte og af to Smaakar. 

56. St. af en høj Vase og af et lille Lerkar. 
5 7. St. af et stort flerøret Kar, af en Vase, af 

en middelstor Hankepotte og af et lille Kar samt et 
helt lille Kar, 27/s x 3 T. 

58. Broncefibula af Type H, St. af et Lerkar. 
59. Firkantet Jernspænde med en dobbelt 

Bronceplade bagved Bøjlen, rundt Jernspænde, St. af 
en Kniv, St. af en vinkelbøjet Jerngjenstand som 
Fig. 209, lille Broncebeslag med Nitnagler samt St. 
af tre Lerkar. 

60. I Brandpletten stod en lille oprejst Sten; 
ingen Oldsager. 

61. Fem Lerkar, der havde været nedlagte 
hele , nemlig et stort flerøret Kar, en smuk lille 
hankeløs Vase, 41/2 X 43/4 T., med Bort af vertikale 
Streger og derover to Sæt rundtl. Streger, en middel
stor Hankepotte, 33/4 X 5 T., med rundtl. Streger, 
et lille hankeløst Kar med do., 3 X 33/4 T., samt et 
lille Hankekar, 21/4 X 31 /2 T. Dette laa indeni det 
store Kar, de øvrige tæt udenom. 

62. St. af et i Oldtiden sønderbrudt tveægget 
Sværd, 17 /s T. bredt, af en Skjoldbule og af en 
Lansespids, St. af en hvælvet Broncefibula, St. af et 
Jernspænde med dobbelt Bronceplade bagved Bøjlen, 
St. af et stort flerøret Kar og af en Vase. 

63. St. af to Broncefibulaer af Type F samt 
en malet cylindrisk Glasperle. 

64. St. af et sønderbrudt mægtigt tveægget 
Sværd, 21 /4 T. bredt, og af en eller to Spydspidser,. 
St. af en Broncefibula, St. af et stort flerøret Kar, 
af en høj smuk Hankekande, af en middelstor Hanke
potte og af et lille smukt Hankekar med rundt!. 
Streger, fremdeles et helt lille hankeløst Kar med 
do., 23/4 X 33/4 T., og en ganske lille grov Krukke, 
l3/,i X 21; 8 T., i Alt 6 Kar. 

65. Forsmeltede St. af et forneden spidst Glas
kar samt Skaar af et helt Sæt Lerkar. 

66. St. af en Jernfibula af Type F, to ganske 
korte Hængedopper af Bronce, 13; 4 T., smukt Bronce· 
spænde med halvrund Bøjle og en dobbelt Plade bagved 
Bøjlen, to smaa Bronceplader forbundne ved en Ring, 
St. af et stort Kar, af en Vase, af en middelstor 
Hankepotte og af et lille Kar samt en hel ganske 
lille Krukke, 1314 X 21/4 T. 

6 7. St. af et sønderbrudt tveægget Sværd, 2 T. 
bredt, af en Lansespids og af toppede Skjoldsøm som 
Fig. 85, St. af Mundingsring og Kjæde til et Drikke
horn, mange forhuggede og forsmeltede St. af ot 
Broncekar, deriblandt en Stjert af en Kasserolle med 
en Flig til hver Side som Aarb. 18 7 4 S. 356, St. 
af et stort Lerkar og af et vaseformet do. 
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68. Lille Kniv, St. af af et stort Lerkar, af et 
middelstort do. og af et lille do. 

69. St. af et sønderJ:>rudt enægget Sværd, 2 T. 
bredt, med fremadbøjet Fæste, derhos en aflang 
Ring, l3/4 X 3/4 T., med tværgaaende Nagler (for
mentlig til Anbringelse nedenom Fæstet), St. af en 
Lansespids, af en Skjoldbule af sædvanlig Form og 
af et Skjoldhaandtag samt en Spore, derhos St. af et 
stort ot af et \Tiiddelstort Lerkar. 

70. St. af et stort Lerkar, af en Kande, af en 
middelstor Hankepotte og af et lille Kar samt et 
smukt lille hankeløst Kar, 31/4 X 4 T., med Bort af 

l Skraastreger. 
71. Lille hankeløst Lerkar, 2314 X 31/4 T. med 

tre smaa Ører. 
Derhos fandtes følgende u brændte Grave: 
72. Under en aflang, af tydelige Randstene 

omgiven Brolægning, 31/2 X 3 Alen, laa en stor tynd 
Sandstensplade, som dækkede over en Kiste med 
Sider af kantstillede Stenplader i Nordnordost til Syd
sydvest; ingen Endesten og ingen Bundsten. Kisten 
var kun 2 Alen lang, 3 14 Alen bred og 3/4 Alen dyb. 
Ved Midten af den vestlige Side stod en Hankekande 
med rundtl. Furer om Overdelen, 6 X 6 T., og en 
middelstor Hankepotte med do. samt med et smalt, 
ophøjet, rundtl. Baand med Skraastreger, 4 X 4314 T. 
Nordligt i Graven fandtes Tænder og Spor af en 
Hovedskal. Lidt vestligere laa en smuk lille Sølv
fibula, i1/4 X l1/2 T., af Type H. I det nordostlige 
Hjørne stod et temmelig stort treøret Kar, 63/4 X 83 /4 T., 
med rundtl. Furer og tæt derved en grov rundbuget 
Krukke med to Ører, 45 /s X 41/2 T. Imellem disse 
Kar fandtes en lille Kniv. 

73. En halv Snes Alen nord for Nr. 71 laa 
der atter en 9yal Brolægning med tydelige Randstene 
og derunder tre lange og meget svære, flade Stene, 
som dækkede tværs over et i den faste Jord ned
skaaret Hul, 21/2 Alen langt i Nord og Syd, 1 Alen 
bredt, 11 f4 Alen dybt. Ved Midten af Østsiden stod 
et lille grovt hankeløst Lerkar, 21/2 X 31/4 T., det 
eneste Kar i hele Graven. Henimod Nordenden 
fandtes paa Bunden fire Fibulaer, nemlig en Sølv af 
Type H, en af Bronce som Fig. 281 (H 2) og to 
ligeledes af Bronce som Fig. 145 (F 2). Alle Fibu
laerne laa tæt ved hverandre, dog ikke i samme 
Dybde. Lidt nordligere laa 12 dobbelte smaa Glas
perler med indvendig Forgyldning, 13 enkelte do. do., 
9 smaa blaa Glasperler af Form og Størrelse som et 
Rugkorn alle med en indlagt rød Stribe skraat omkring 
Midten, 15 lange ottekantede blaa Glasperler, 5 smaa 
runde blaa do. og 1 lille berlokformet Ravperle, til
sammen 55 Perler, samt endelig et 5 T. langt ved 
begge Ender afbrudt Stykke af en Broncenaal (Haar
naal). 

7 4. Under flere Lag Sten stod i l1 /2 Alens 
Dybde en lille Gravkiste, kun 17 /s Alen lang i Nord
nordost til Sydsydvest, 1 Alen bred, med Sidestene 
og Endestene. Ved den sydlige Ende stod et grovt 
middelstort tohanket Lerkar, 5 X 51 /2 T., med en 
Knop paa hver Side. Lidt nord for Midten fandtes 
tæt ved hverandre en smuk lille Sølvfibula som 
Fig. U5 (F 2), kun l1 /4 T. lang, to smaa Bronce-

fibulaer som Fig. 281 (H 2), 11/2 T. lange, den ene 
af dem siddende i et Stykke tykt uldent Tøj, samt 
30 smaa berlokformede Ravperler og 16 ganske 
smaa blaa Glasperler. Lidt nordligere laa en lille 
Kniv med Spor af Træskaft. Tæt op til den nordre 
Endesten stod endelig et temmelig stort hankeløst 
Lerkar med rundtl. Furer, 6 1/2 X 81/4 T., samt en 
smuk lille Hankekande, 51/2 X 51/4 T. med rundt!. 
Streger foroven og vertikale Streger paa Bugen, og 
indeni det store Kar fandtes et stregeprydet Hanke
kar, 4 X 51/4 T. 

75. Under en rektangulær Stenlægning, 3 Alen 
lang i Nordost til Sydvest, 21 /2 Alen bred, var en 
Grav kjendelig ved Jordens Løshed. Ved Sydenden 
laa en Redekam af Jern med buet gjennembrndt 
Ryg og 1 /2 Alen nordligere et lille hankeløst Lerkar. 
Tillige fandtes St. af en tynd Jernfibula, 2 T. lang. 

76. (Længere imod Syd, c. 12-15 Alen inde 
i Skovplantningen). Under en uregelmæssig Brolæg
ning fandtes flere Lag af større og mindre Sten og 
derunder et helt Sæt af fire Lerkar, nemlig et meget 
stort Kar, 14 T. i Tværmaal, en hankeløs Vase med 
rnndtl. Furer om Overdelen og vertikale Streger paa 
Bugen, en middelstor Hankepotte og et lille hankeløst 
Kar med rundt!. Furer; Vasen og Hankekarret vare 
nedlagte i det store Kar. Endvidere fandtes noget 
højere oppe i Stenlaget et knust lille hankeløst Ler
kar. Ved det store Kar laa en lille Kniv. 18 T. 
sydligere fandtes tre Fibulaer, nemlig en af Sølv som 
Fig. 14 7 (Type H) , en af Bronce og en af Jern, 
begge de sidstnævnte stærkt beskadigede, samt end
videre 18 Perler, nemlig 2 flade af Mosaik, 1 tre
dobbelt, 3 dobbelte og 1 enkelt af indvendig forgyldt 
Glas, 6 lange og 1 kantet af blaat Glas, 1 af rød 
Stenmasse og 3 berlokformede af Rav. 

Forøvrigt fantltes i Terrænet A Følgende: 

77. I lys Jord under en lille Sten stod et 
middelstort" Lerkar med en Bort af Zigzagstreger og 
Prikker imellem to ophøjede rundt!. Striber. I Karret 
laa der hvide brændte Ben uden Metalsage1'. (Er 
paa Kortet urigtig anført som Nr. 87). 

78. I lys Jord uden sort Muld fandtes en oval 
Broncebøjle af et Spænde ganske som Bøjlen af 
Mellemjernalders-Spændet Fig. 319. 

79. En Klump Jernsager var nedlagt i lys Jord 
uden Spor af Ben eller Begravelse (jfr. Kannikegaard 
314 ). I Klumpen fandtes et sammenrullet enægget 
Sværd, 26Xl7/s T., en Lansespids 73/4 T., en 
Spydspids med Modhager, ligeledes 73/4 T., en sammen
banket Skjoldbule med Haandtag, en Jernspore som 
Fig. 89, St. af en lille Kniv, tre Jernsøm med brede 
Hoveder, et firkantet Jernspænde, en oval Jernring 
aaben i den ene Side samt St. af et Hankekar. 

80. Under en stor flad Sten stod i lys Jord 
uden Ben eller sort Muld en hel middelstor Hanke
potte; tillige fandtes en lille Kniv. 

81. Tæt ved en Brandplet uden Oldsager 
fandtes en grov middelstor Hankepotte liggende paa 
Siden i den lyse Jord. 

82. En flad Stendynge, . hvorunder Intet. 
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83. En lignende flad Stendynge, hvorunder en 
middelstor Hankepotte og et lille Lerkar fandtes 
liggende i lys Jord. 

84. En Stenkasse med brændte Ben, 11/s Alen 
lang i Nord og Syd, 1/2 Alen bred, 1/2 Alen dyb, 
med Sidesten, Endesten og Dæks ten, indeholdende 
lys Jord med enkelte smaa St. brændte Ben. Paa 
Bunden laa et tyndt Lag sort Muld ligeledes med 
brændte Ben. Midt i Kassen fandtes et grovt middel
stort Hankekar; elleij' Intet. 

85. Under en flad Stendynge fandtes i lys Jord 
et lille grovt Hankekar, 21 /2 X 31 /2 T., og noget 
ukj. Jern. 

86. En aflang Brolægning, 21/2 Alen lang i 
Nordvest til Sydost, 11/2 Alen bred; derunder Intet. 

87. Under en flad Sandstensplade stod en grov 
Hankepotte uden Prydelser, 31/2 X 41/2 T. (Signa-
turen paa Kortet gjælder Nr. 77). 

88. En hvælvet Brolægning, 41/2 Alen i Tvær
maal, randsat med større Stene. Ingen Oldsager. 

Vest for A og syd for B fandtes: 

89. En Brandplet, hvoraf der optoges et meget 
smukt enægget Sværd, 22 3/4 T. (Fig. 68). Fæstet 
er 41 I4 T. langt, krummet fremefter, foroven forsynet 
med en Tværplade og forneden med en bred Ring; 
Klingen er 181/2 X 2 T. Tillige fandtes to ovale, i 
den ene Side aabne Ringe (Skedebeslag) , en Lanse
spids, 53/4 T., en Spydspids med Modhager, 53/4 T., 
en Skjoldbule af almindelig Form, et Skjoldhaandtag, 
to Sporer som Fig. 89, Alt fortrinligt bevaret, samt 
en tynd firkantet Jernstok og mange Skaar af Lerkar. 

90. Under en flad Sten stod et smukt og vel
brændt, med Zigzagstreger og Prikker prydet middel
stort Hankekar fyldt med brændte Ben uden Oldsager. 

91. Under en Brolægning, l1 /4 Alen i Firkant 
laa en lille Dynge flade Sten; derunder Intet. 

B. Det nordvestlige Terræn. 

det nordvestlige Terræn er der fundet Brand
p 1 etter med følgende Indhold: 

92. Lille Stykke af en Guldperle, Klump af 
sammensmeltede røde Stenperler, St. af en Sølv
fibula af Type H, Broncefibula som Fig. 140 (Type C), 
St. af en do. af Type B, firkantet Jernspænde med 
Plade bagved Bøjlen, St. af spids Kniv, et cylindrisk 
Stykke brændt Ler, 11I4 X 1 /2 T ., St. af et stort fler
øret Kar, af en Hankekande, af en middelstor Hanke
potte og af et lille Kar. 

93. St. af et stort Kar, af en Hankekande og 
af en middelstor Hankepotte. 

94. St. af et firkantet Jernspænde, af et middel
stort Hankekar og af et lille do. 

95. To Jernfibulaer af Type F, Redekam af 
Jern med buet Ryg gjennembrudt med tre Huller, 
2 X 21/ 4 T., velbevaret Synaal af Jern, ikkun 2 T., 
lille hankeløst Lerkar med rundt!. Furer. 

96. St. af et stort flerøret Lerkar med Zigzag
streger, af en Hankekande og af et lille Kar. 

97. To i Oldtiden forvredne Broncefibulaer som 
Fig. 145 (Type F 2) med Jernspiraler og Jernnaale, 

sammenbanket Broncebaand, 5 1;2 X 1/3 T., med lang 
traadformet Spids (Haarbaand som Fig. 1 71) , tre 
Glasperler, St. af et Broncespænde med Plade bag
ved Bøjlen, et St. halvcylindrisk Broncebeslag, St. 
af et stort flerøret . Kar, af en Hankekande med 
vertikale Striber paa Bugen, af en middelstor Hanke
potte med do. samt af et lille grovl hankeløst Kar. 

98. Under en udstrakt Brolægning fandtes dels 
en lille Brandplet uden Oldsager, dels en anden 
Brandplet, hvori sammenbøjede St. af el 2 T. bredt 
tveægget Sværd samt St. af et stregeprydet middel
stort Lerkar. Af Overjorden optoges Halvdelen af en 
Spindeskive af Sandsten. 

99. St. af en Broncering samt af et stort Lerkar, 
som havde været nedsat helt; i det store Kar laa et 
lille hankeløst Kar, 2112 X 31 /2 T., og udenfor det 
store Kar laa Halvdelen af et middelstort Kar. 

100. Stort flerøret Kar, som havde været nedsat 
helt, St. af en Hankekande og af et lille Kar. 

101. Brolægning, hvorunder en sædvanlig Brand
plet uden Oldsager. 

102. Klump af sammensmeltede Mosaik- og 
Glasperler omkring en Broncetraad, St. af et middel
stort stregeprydet Lerkar. 

103. Under en udstrakt uregelmæssig Brolæg
ning laa flere Brandpletter, hvoraf dog kun een 
indeholdt Oldsager, nemlig noget ukj Jern og St. af 
et middelstort og af et. lille Lerkar. 

104. Lille spids Kniv. 
105. Firkantet Jernspænde, en blaa Glasperle, 

St. af en middelstor Hankepotte. 
106. St. af et stort flerøret Kar, af en Hanke

kande, af en middelstor Hankepotte og af et lille Kar. 
107. Baandforniet Jernfibula, Jernnøgle, lille 

spids Kniv, St. af en middelstor Hankepotte, lille 
hankeløst Kar. 

108. Stor smuk Nøgle med Ring, 51 / 2 T. for
uden Ringen, St. af et middelstort Lerkar. 

109. St. af en Jernsax, St. af et middelstort 
Lerkar. 

110. .Jernfibula med bred Spids (Type G), 
spr. Ptskr. 

111. Broncefibula af Type F, fin, lille i den 
ene Side aaben Haandledsring af Bronce, ikkun 1/ 6 T. 
bred med et Tværmaal af 2 T., prydet paa hver 
Ende med en Række af Prikker og paa Midten med 
et .Par fordybede Riller (Fig. 173); desuden St. af 
et stort flerøret Kar og af .et middelstort Hankekar. 

112. Stor, riflet, grøn Glasperle, St. af flere 
forbrændte Glasperler, St. af et stort Lerkar, af en 
Kande, af et middelstort Hankekar og af et lille Kar. 

113. (Under Randen af Stenayngen over Nr. 116). 
Spydspids med Modhager, Skjoldhaandtag, to Sporer 
og en Kniv, Alt liggende under Brandplettens Bund. 

114. (Sammesteds). Spr. St. af to Lerkar. 
Brandpletterne i Gruppen B synes at være om

trent afsluttede indenfor den paa det foran aftrykte 
Kort dragne Grænse. Indenfor samme Grænse fandtes 
endvidere følgende u brændte Grave: 

115. Under flade Dækstene var et Hul af 
Mandslængde i Nord til Syd, c. 18 T. bredt, ned
skaaret i Undergrunden indtil Klippen i c. 1 Alens 
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Dybde. Midt i Graven fandtes en halvrund Jernbm, 
21 /s X 3 T., med et Hul igjennern Ryggen samt en 
lille grov hankeløs Krukke, 2 1 /.~ X 2 1/2 T. Nogel 
nordligere laa en matet Glasperle og 4 Mosaikpel'ler 
samt Spor af Bronce. Under Kanten af den nordre 
Dæksten l,1a en lille Brandplet uden Oldsager. 

1 lG. Over Graven laa en 1/2 Alen tyk, oval 
Dynge a( Haandsten; henimod den sydlige Ende af 
<leljle opsamledes en Mængde Spindesten, vel omtrent 
2G (eller Stykker deraf), deriblandt en af brændt 
Ler, medens alle de øvrige vare af blød Sandsten; 
nogle vare lrnlvkuglcformede som Benbrikkerne men 
de fleste flade og skiveformede; af disse vare et Par 
prydede med flere koncentriske Kredse af indborede 
Huller ligesom Benbrikkerne. Tillige blev der imellem 
Spindestenene opsamlet 2 smaa røde Stenperler_, 1 
lille blaa Glasperle og 1 lille flad Ravperle. Under 
Stenlaget var en lang Grav nedskaaren i Jorden; 
midt i den laa en lille Kniv og St. af en smuk høj 
Lervase med rundt]. Furer om Overdelen; nordøst
ligere stode Resterne af et stort Ilerøret Kar med et 
lille Kar nedsat deri samt af en middelstor Hankepotte. 

11 7. Under svære Dækstene var et Hul, 3 Alen · 
langt i Nord til Syd, 2 Alen bredt, nedskaaret til en 
Dybde af 111 .1 Alen. Ved Midten af den vestre Side 
laa en ganske lille Kniv; noget nordligere saas der 
midt i Graven Rester af uldent Tøj, og udfor dette 
fandtes ved Østsiden en lille grov Hankepotte. 

Forøvrigt fandtes i Terrænet B Følgende: 
118. En firkantet Brolægning, hvorunder spr. 

St. af et smukt stregeprydet Hankekar; ellers Intet. 
1 Hl. En lille Kasse af Sandstensplader 314 X 

1/2 X 1/2 Alen. Den vestlige Endesten manglede, og 
i Kassens vestlige Ende var der anbragt en sædvanlig 
Brandplet med spr. Ptskr. I Kassen fandtes for
øvrigt Intet:· 

120. En kantstillet flad Sten og nord for den 
to Dækstene; derunder kun sædvanlig lys Jord uden 
Oldsager. 

Nordost for Brandpletsgruppen B. 

Her fandtes kun en enkelt Brandplet (Nr. 121) 
men derimod en Mængde ubrændte og "andre" Grave, 
som samtlige ere angivne paa Kortet. 

121. Brolægning af Haandsten, omtrent 10 Alen 
lang i Øst til Vest. Hist og her laa der større 
Stene, og under en af disse fandtes en Brandplel 
indeholdende en Broncefibula af Type H, en Del 
sammensmeltede Glasperler af klart hvidt eller blaat 
Glas samt St. af et stort Lerkar, af en Kande, af et 
middelstort Hankekar og af et lille Kar. Under de 
øvrige Stene fandtes Intet. 

122. Indenfor en oval Stenring, 4 1/2 X 4 Alen, 
var· der nedskaaret en firkantet Grav af Mandslængde 
i Nord til Syd, l1 /4 Alen dyb, dækket med svære 
flade Stene. Paa Bunden viste sig et tyndt mørkt 
Lag, paa hvilket der midt i Graven fandtes en spids 
Kniv og lidt nordligere en Ring af .Jern saml nogle 
flere Jernstykker (Bidsel?). 

123. Rund Brolægning af svære Sten, 3 Alen 
i Tværmaal, derunder en grov Hankepotte, 3 1/4 X 

4 1 /2 T.; ellers Intet. 

124. Lille Brolægning af Haandsten. Midl 
deri laa en svær Sandstensplade, hvorunder der stod 
en grov middelstor Hankepotle; ellers Intet. 

125. Firkantet Stendynge, 1 Alen i Kvadrat; 
derunder løs Jord indtil 314 Alens Dybde; ingen Okl
sager. 

126. Under Brolægning var en firkantet Grav, 
31/4 Alen lang i Nordnordost til Sydsydvest, 11/ 2 Alen 
bred, nedskaaren i Jorden til c. l1/4 Alens DyhdE•. 
Der var Endestene, nogle smaa kantstillede Stenpla<ler 
paa Østsiden, ingen paa Vestsiden og ingen Dækslen. 
Rummet var fyldt med hovedstore Sten og Jord i 
uordentlig Blanding. Paa Bunden laa øst for Midten 
et knust lille grovt Lerkar. Midt i Graven fandtes 
Stykker af to henholdsvis 1112 og 17/s T. lange præg
tige Sølvfibulaer af Type H., hver med et halvkugle
formet slebent blaat Glasstykke paa Toppen af Bøjlen 
som Fig. 277; paa Spiralerne var der Spor af For
gyldning. Lidt nordligere laa Stykker af en Jern
fibula af Type F. En<lelig fandtes veslligt i Graven, 
1/2 Alen fra Nordenden 5 smaa berlokformede Rav
perler og 2 kun 1 /G T. brede skiveformede Perler af 
mørkeblaat uigjennemsigtigt Glas; der har formentlig 
ncret flere af dem, men de forsvandt i Jordfylden. 

12 7. l Fortsættelse af Relningslinien for den 
fonige Grav, c. 4 Alen derfra, fandtes svære flade 
Dækstene, hvorunder der til 1114 Alens Dybde var 
nedskaaret et firkantet Hul, 31/4 Alen langt i Nord
nordost til Sydsydvest, 18 T. bredt. Ved Gr,lYcns Østside 
henimod Nordenden Jaa en stor Kniv med Spor af 
Træskaft, 81 /2 T. lang, samt en Jernring, 2 T. i 
Tværrnaal. Ved Nordenden stod et temmelig stort 
tierøret Lerkar, 6 X 8 T. 

128. I nordostlig Fortsættelse af forrige Grav, 
nogle faa Alen derfra fandtes en rund Brolæg
ning, 21/2 Alen i Tværmaal, og umiddelbart op til 
dennes nordostlige Side en anden rund Brolægning 
11/2 Alen i Tværmaal. Under den større Brolægning 
var Jorden løs indtil 1 Alens Dybde men indeholdt 
ingen Oldsager; under den mindre Brolægning laa i 
1 Alens Dybde en flad Sten, der dækkede over en 
1 Alen bred, 9 T. dyb Plet af løs Jord, lwori der 
stod en grov middelstor Hankepotte, 43/ 4 X 5 T. 

129. Et Par Favue nordost for forrige Nummer 
stod en lille Gravkiste, 2 Alen lang i Nordost til 
Sydvest, c. 1 Alen bred paa Midten, lidt smallere 
ved Enderne, med Sidestene og Dækstene. I 11/4 Alens 
Dybde stod ved Gravens Østside udfor Midten et 
middelstort Hankekar med rundt!. Furer og ved V esl
siden et lille Hankekar med do. Ingen andre Old
sager. 

130. Nogle Alen sydost for forrige Nummer 
laa en Stenring, 1112 Alen i Tværmaal, og i Midten 
deraf en Stendynge, under hvilken .Jorden var løs. 
Ingen Oldsager. 

131. Nogle Alen nordvest for Nr. 127 laa der 
en rund Brolægning, c. 2 Alen i Tværmaal, og der
under en Klump af endestaaende Sten. Ingen Oldsager. 

132. Nogle Alen nordnordost for forrige Nummer 
var der under svære flade Dækstene nedska:U'et et 
firkantet Hul, 3 Alen langt i Nordnordost til Sydsyd
vest, 1 Alen bredt. I 11I4 Alens Dybde ved Gravens 

. 
I 
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Østside udfor Midten Jaa et lille hankeløst Lerkar 
med rundt!. Furer, 21/2 X 3 T. 12 T. nordligere 
laa en 8 T. lang Jernnaal paa tværs i Graven, og 
11 T. nordost for denne laa ved Østsiden en 51/2 T. 
lang Kniv ligeledes paa tværs i Graven. Udfor denne 
fandtes midt i Graven en smuk Sølvfibula 15/s T. 
lang med bred flad Spids (Fig. 275). 5 T. nord
ligere fandtes en pragtfuld Sølvfibula, 2 1/2 T. lang, 
21/( T. bred, af Grundform H (Fig. 278) med en 
Halvkugle af blaat slebet Glas paa Toppen af Bøjlen 
men tillige med en 1 /2 T. bred forgyldt Sølvplade 
langs ned ad den forreste Kant af den fremskydende 
Naaleholder og en lignende forgyldt Sølvplade over 
hver Ende af Spiralen, medens der midt over Spiralen 
omkring Roden af Bøjlen var anbragt en rund for
gyldt Sølvplade med koncentriske Prydelser. Ved 
denne Fibula laa en eneste ærtestor, indvendig for
gyldt Glasperle, og over Fibulaen laa en Jernkam, 
2 X 31/4 T. , med buet Ryg og et Hul igjennem 
Ryggen. 4 T. nordligere fandtes Levninger af Menneske
tænder. 

133. I nordostlig Fortsættelse af forrige Nummer, 
c. 5 Alen derfra, fandtes en uregelmæssig Stenlæg
ning af store Sten og derunder et Hul af Mands
længde fyldt med løs Jord. Ingen Oldsager. 

134. Nogle Alen nordvest for Nr. 131 laa der 
en Kreds, 4 Alen i Tværmaal , af hovedstore Sten 
og midt i Kredsen en firkantet flad Stenblok. Inden
for Kredsen var Jorden løs i en Alens Dybde. Ingen 
Oldsager. 

135. Et Par Favne nordvestligere blev der 
under en oval Brolægning, 3 X 2 Alen, fundet flade 
Stenplader, der dækkede en Grav af Mandslængde i 
Nordnordost til Sydsydvest. Ved Sydenden stod et 
knust lille hankeløst Lerkar med rundt!. Streger, og 
tæt vest for dette laa noget Jernbeslag paa Træ. 
Ved Nordenden af Graven fandtes Levninger af 
Tænder. 11 T. sydligere laa en' lille Kniv med Træ
skaft samt en smuk, gjennemboret, hvælvet Knap af 
mælkehvidt Glas med blaa Spirallinier (jfr. Fig. 349); 
den var anbragt paa en Klump af Tøj, Jern og Ben 
og maa efter Beliggenheden have siddet paa Brystet. 
Mellem Knappen og Tænderne fandtes tæt ved hverandre 
en Broncefibula af Type H og Spiralerne af to andre 
Broncefibulaer. Nogle Tommer vestligere stod et 
knust, ganske lille, grovt Hankekar. Endelig laa i 
en Halvkreds sydligt omkring Tænderne en Række af 
Perler, hvoraf der er bevaret 1 af malet Glas, 1 af ind
vendig forgyldt Glas, 1 af rødt do., 1 flad og 1 lang 
cylindrisk af blaat do. samt 3 skiveformede og 10 
berlokformede af Rav, i Alt 18 Perler; adskillige 
Glasperler vare derhos hensmuldrede ved Optagelsen. 

136. Et Par Favne østligere laa en aflang 
Brolægning, 41/2 Alen i Nord til Syd, 31/2 Alen bred, 
randsat med større Sten. Under Brolægningen var 
Jorden kjendeligt løs i en Stribe paa langs, men der 
fandtes ingen Oldsager. 

137. Nordvest for forrige Nummer laa en rund 
Brolægning af store Sten, 3 Alen i Tværmaal. Jorden 
syntes at være løs indtil 1 Alens Dybde paa en Plet 
af c. 11/2 Alens Tværmaal. Af Oldsager fandtes kun 

en grov middelstor Hankepotte. 1314 X 43 / 4 T., staaende 
tæt under Brolægningen. 

138. Lidt østligere laa en Brolægning 21 /2 Alen 
lang i Nord til Syd, 13/4 Alen bred. Derunder stod 
en ganske lille Gravkiste, kun 15 / 6 Alen lang, og 
18 T. bred. Ved Nordenden laa en knust, grov, 
middelstor Hankepotte, 3 1/2 X 4 1/ 2 T.; ellers Intet. 

139. Lidt nordøstligere laa en firkantet Bro
lægning, 3 Alen lang i Vestnordvest til Østsydost. 
V ed den østlige Ende laa en flad Sten, hvorunder 
der stod en grov middelstor Hankepotte, 41/ 4 X 51/ 4 T. 
Under det nordlige Hjørne fandtes en anden grov 
middelstor Hankepotte med nogle grove Stregeprydeiser 
omkring Overdelen. 

140. Nogle Alen sydoslligere fandtes en uregel
mæssig Stenlægning af temmelig store Stene og der
under et knust, stregeprydet, middelstort Lerkar. 

141. Yderst mod Nordost fandtes en stor Kreds 
af hovedstore Stene, 10 Alen i Tværmaal, i hvis 
Midte der laa en 4 Alen bred Dynge af Haandsten 
i flere Lag. Ingen Oldsager. 

Af de 12 lave Kuller laa de 7 nord for Brand
pletterne; de 5 sydligste ere angivne paa Kortet over 
Gravpladsen. De vare 3 til 5 Alen brede og 1 / 2 til 
3/4 Alen høje. De fleste vare beskadigede forinden 
vor Tilstedekomst; nu ere de alle sløjfede. Kun to 
af de sydlige ere bl evne undersøgte (af Lærer Jørgensen) 
nemlig: 

Kulle b. Den bestod hovedsagelig af Jord, 
men i Midten stod en Sten, der ragede op igjennem 
Kullens Top, og omkring den var anbragt en lille 
Stendynge. Under Stenene laa et tyndt Lag sort 
Muld, der indeholdt brændte Ben samt en Bronce
fibula af Type F 2 , 3 grønne og 1 hvid Glasperle, 
2 røde Stenperler og en Klump sammensmeltede 
Perler. 

K u Ile c. Den syntes at bestaa heil af Sten og 
var maaske en gammel Røse. I Toppen var der 
brudt et Hul ned i Stendyngen og deri anbragt en 
stor Brandplet, hvoraf optoges Stykker af to Bronce
fibulaer (formentlig en af 2den Afdeling og en af 
Type F) samt af en Bronce-Hængedop, endvidere 3 
hule Sølvspiraler, 1/2 X 1 /12 T., 14 dobbelte og 9 en
kelte Perler af indvendig forgyldt Glas, 5 af blaat 
Glas og 2 trekantede af rød Lermasse. 

Efter at Undersøgelsen paa Slamrebjerg forøvrigl 
var afsluttet, har 'Lærer Jørgensen i Efteraaret 1884 
undersøgt nogle Grave i Skovplantningen syd for 
Terrænet A, nemlig: 

142. Tæt syd for Nr. 76 laa en aflang Sten
dynge med tydelige Randsten, 5 Alen lang fra Nord
ost til Sydvest, 3 Alen bred. Lidt nord for Midten 
stode under Stenlaget et meget stort Lerkar af sæd
vanlig Form, et højt hankeløst vaseformet Kar, 9 >< 
6 T., med rundt!. Furer om Overdelen samt et 
middelstort Hankekar med do. Ved Karrene laa en 
spids Kniv. Karrene vare nedsatte hele, og der 
fandtes intet Spor af Ligbrand. Henimod den syd
vestre Ende af Stendyngen fandtes oppe imellem 
Stenene en Klump brændte Ben med lidt sorl Muld 
og en 2 T. lang Broncefibula af Type F 1 med en 
Knop paa Spidsen samt en lille, i den ene Side aaLen 
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Broncering, kun 1 /2 T. bred i udvendigt Maal (Øren
ring?). Lidl norclligel'e laa en lille rød Lerperlc ved 
en anden Klump brændte Ben, formentlig dog hen
liørende Lil samme Beg~0avelse som Brnncesagerne. 

143. Et Par Alen østligere laa en kredsrune! 
Brolægning, 3 Alen bred, hvorunder der i 1 Alens 
Dybde fagdtes en Ramme af kantstaaendc flade Stene, 
3 x 1 Alen, uden Dækslen og uden Oldsager. 

144. Nogle Alen syclvesl for forrige Nummer 
la;:f en hetlsrund, () Alen bred, svagt h va~l vet Sten
dynge. l Midlen deraf" imellem Slenene fandtes en 
Klump brændte Ben med lid! sort M Lild og deri en 
2 T. lang Broncefibula af Type F 2 saml Skaar af 

et ve]brændl middelstort Lerkar med en Bort af 
Zigzagstreger. Under Stendyngen fandtes Intet. 

l 43. Tæt sydvest for Randstenene af Nr. 144 laa 
en Dfl:'ksten og derunder en gammel Brandplel inde
holdende en c. 3 T. lang næslen retvinklet Jernfibula 
·med korl Spiral og lilbagebøjet Spids; tværs over 
Aabningen indenfor Spidsen var der anbragt tre tynde 
Jern1raade i Form af et S (Fig. 124). Forøvrigt 
fandtes cl lille hankeløst upryclel og sletbrændt Ler
kar, 23/4 X 31/4 T., med en forclybel Rille i Randen 
til Anbringelse af" et Laag. (Hørte rimeligvis til en 
af de Grnpper af gamle Brnndplelicr, som l1avc vist 
sig i Skoven nedad Sydskrænten). 

16. Baunegaard. 

Omtrent 2000 Alen syd for Peders Kirke ligger 
Baunegaal'd, Gte V. G. i Pedersker Sogn, og c. 400 Alen 
sydligere ligger Pilegaard, Gle V. G. i samme Sogn. 
Terrænet vest for disse Gaarde danner en bred sandel 
Bakke ryg, c. 1000 Alen lang fra Nord til Syd og 
c. 400 Alen bred. Imod Nord hænger den sammen 
med de udstrakte Sandmarker vest og nord for 
Peders Kirke. Tæt vest for Baunegaard er den kronet 
af en mægtig Kæmpehøj, Baunegaardshøjen, i sin 
Tid udgravet af .lansen, som der fandt en slor Hals
ring af Bronce (Mus. CCCXXXV). El Par hundrede 
Alen sydligere ligger en lige saa stor, ubeskadiget 
Kæmpehøj. Kun den vest for Baunegaard beliggende 
Del af Bakkeryggen tilhører denne Gaard; den syd
lige Kæmpehøj og Terrænet deromkring ligger paa 
Pilegaards Grund. 

Der v,ar tidligere jævnlig ved Pløjning fundet 
Brandplelter omkring Kæmpehøjene. Lærer Jørgensen 
undersøgte derfor Stedel i 1884 og fandt da de 
nedenfor anførle Grave Nr. 1 og 2. Derefter er der 
senere i samme Aar af Jørgensen og mig i Forening 
foretaget en vidtløftigere Undersøgelse. 

A. Ved den nordlige Kæmpehøj. 

Øst for den nordlige Høj, Baunegaardshøjen, 
Jigger der læt under Jordskorpen udstrakte Brolæg
ninge1·, der ikke have kunnet findes at staa i noget 
kjendeligl Forhold Lil Begravelserne. Derimod er der 
omkring Højens Fod foruden de tidligere ved Mark
arbejde fremkomne Brandpletler bleven fundet føl
gende Grave: 

1. Brandplet indeholdende en smuk hul Perle 
af søhblandct Guld, 3/4 T. i Tværmaal, med en op
højet Rand omkring Midten, endvidere et forsmeltet 
Stykke klart grønligt Glas (af et Glaskar), St. af et 
1 ; 2 T. bredt Broncebaand gjennemboret ved Enden 
med et Hul (Haarbaaml ?) samt St. af et temmeligt 
stort Lerkar, af en middelstor Hankepotte saavelsom 
af et lille hankeløst Kar. 

2. Under en mægtig firkantet Stendynge, 4 Alen 
lang fra Nordnordost til Sydsydvest, 3 Alen bred og 
2 Alen lyk, stod en P,an11ne af kantslaaende Sten, 
~~ Alen l:mg, 2 Alen bred, uden Dækslen men fyltll 

med lignende slore Sten som ovenfor. Paa Bnnden 
la:l et (i Lil 10 T. tykt Lng af Ler og cleri nh1wndte 
B(~n. Ved Øslsiden farnltes Resterne af et rnegd sturl 
treøret Lerkar, af en middelstor Hankepulle og af' et 
lille Kar. Vr~d Nordenden stod en stor smuk Hanke
kande, og bagved Kamlen laa en lille Kniv 1iwd 'fr:e
skafi og med et Blad af ikkun 21/2 T. Længde. 

3. En 1 Alen 20 T. lang, 1 Alen 3 T. bn:d 
Dynge af ildskjørnede Sten og sort Muld uden Ben 
og uden Oldsager. 

4. En lille Hob af flade Sten og demrnler ('Il 

Klump, G T. i Tværmaal, af stot·e brændte Ben og 
enkelte Kulstykker. Ingen Oldsager. 

5. I en Brolægning af Haandsten stod el middel
stort hankeløsl Lerkar med en Knop paa Udbugnings
kanten og med en ophøjet rundt!. Stribe prydet med 
Skraastreger omkring Halsen. Det var fyldt med 
brændte Be~. 

G. Under en Stendynge, 11/2 X Jl/4 Alen, var 
der med kantstaaende Stenplader omsat et Rum af 
3 I 4 Alens Tværmaal. I den nordostlige Side deraf 
stod en grov middelstor rundbuget Hankepotle, 4.l/4 
X 51; 4 T., fyldt med sædvanlig Jord uden kjendelige 
Spor af Ben; ved den vestlige Side fandtes en lang
agtig rød Stenperle. 

7. En lille rund Brolægning, 13 / 4 Alen i Tvær
maal, til hvilken der imod Nord slullede sig en lille 
Stenkrands af kun 3 / 4 Alens Tværmaal. Jorden var 
pletvis blandet med mørk Muld og enkelte brændle 
Benstykker. Ingen Oldsager. 

8. Brandplet indeholdende to Jernfibulaer af 
Type F, en Kniv og to !\'øgler samt St. af sex Ler
kar, nemlig af et meget stort treøret Kar, af en 
hankeløs Vase, af en middelstor Hankepotte, af to 
smaa hankeløse Kar samt af en lille Hankepotte. 

0. Brandplet indeholdende Skaar af et over
maacle stort Lerkar, af en stor Hankekande og af en 
middelstor Hankepotte, endvidere et lille hankeløst 
Kar og en lille Hankepotte, hvilke begge havde været 
nedlagte hele. 

B. Vest for den sydlige Kæmpehøj. 

Paa Pilegaards G!'und, ri Par Hundrede Alen 
vest fut· den sydlige Kæmpehøj danner Terrænet en 
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..... 
bred svagthvælvet Forhøjning, paa hvis midterste og 
højeste Del følgende Grave forefandtes: 

10. En Ring med 12 Alens Tværmaal, lagt 
meget nøjagtigt af glatte Havsten. Omkring Midten 
var et Rum af 11/2 Alens Tværmaal afgrænset med 
smaa kantstillede Sandstensplader, og i dette indre 
Rum var Sandet pletvis mørkfarvet, men Ben eller 
Oldsager fandtes ikke. 

11. Under et 53 /4 Alen langt, 3 Alen bredt og 
21 /2 Alen dybt Lag af svære Stene laa 1 / 2 Alen Sand 
og derunder over Gravens hele Bund et sammen
hængende 1/s T. tykt sort Lag af organisk Stof (Tøj 
eller Skind). Paa dette sorte Lag laa sydvestligt to 
store Spydspidser, den ene lancetformet 15 T. lang, 
den anden smal og forsynet med Modhager 19 T. 
lang (Fig. 266). Øst for Spydene laa de Fig. 270 
afbildede Rester af et Læderbelte med smukke Bronce
beslag samt en Syl med Benskaft og 4 smalle og 
spidse Hængedopper af Bronce. Midt i Graven stod 
en næsten halvkugleformet Skjoidbule af .Jern uden 
Tap (itu), fæstet med Broncenagler til Rester af Træ
skjoldet; under den laa et Skjoldhaandtag af Jern 
samt en stor ubrændt Knokkel. Tæt vest for Skjold
bulen fandtes et 18 T. langt Stykke af en Skjoldrand 
(Fig. 267), bestaaende af en sammenbøjet Bronceplade, 
der omgav Rester af tyndt Træ; imellem Broncen og 
Træet fandtes tydelige Levninger af tyndt Skind, som 
paa den ene Side var farvet højrødt; paa samme Side 
var Bronceranden omtrent ved hver fjerde Tomme 
prydet med et Par smaa Naglehoveder. Stykket var 
afbrudt ved begge Ender og derhos paa et Sted om
bøjet og vredet (ved et Hug?). Et 22 T. langt Stykke 
af en ganske lignende Skjoldrand med tre Sølvnagler 
tværsover fandtes lidt sydost for Skjoldbulen. Styk
kernes Krumning tydede paa et oprindeligt Tværmaal 
af 36 til 38 T. Langs Gravens Østside fandtes frem
deles med Odden imod Syd et tveægget Sværd, 1 Alen 
8 T. langt (hvoraf Fæstet udgjorde 5 T.), 2 T. bredt; 
det sad i en Skede af tynde Træplader uden Metal
beslag. Paa Sværdet laa den prægtige Fig. 268 af
bildede Guld-Fingerring, bestaaende fortil af tre Bøjler, 
der ende i Fuglehoveder (Vægt 24,9 Gram, Værdi 
60 Kr.). Endelig stod nordligst i Graven en stor 
smuk Hankekande, 71I4 X 61 /2 T., og et middelstort 
hankeløst Lerkar (jfr. Grundridset ovenfor Fig. 262). 

12. Ikkun 6 Alen sydvest for Nr. 11 fandtes 
en lignende stenfyldt Grav. Stendyngens Overflade 
var 51/s Alen lang fra Nordnordost til Sydsydvest, 
3115 Alen bred, og med dette Omfang fortsatte den 

sig nedefter indtil en Dybde af 31I4 Alm. I en Dybde 
af omtrent 21/4 Alen laa i en Hulning imellem Stenene 
et velbevaret Skelet hvilende paa højre Side; ved det 
nedersle Ribben fandtes et smukt Broncespænde (Fig. 
269) og noget østligere en lille Kniv; ved den højre 
Side af Halsen laa den Benkam, der er afbildet Fig. 
294. Under dette Skelet fortsattes Stendyngen ned
efter endnu omtrent 3 I 4 Alen; derefter fulgte et Lag 
af sejgt Ler og derunder et tyndt sort trævlet Lag 
over hele Gravens Bund. Paa dette sorte Lag hvilede 
jævnsides to meget svære, næsten 3 Alen lange Ske
letter udstrakte paa Ryggen. Ved det vestlige Skelet 
fandtes ingen Oldsager; ved det østlige laa tæt neden
for Brystet et smukt lille Broncespænde med en bred 
Plade bag Bøjlen, 1 X 3 I 4 T. , og ved Skinnebenene 
fandtes en flad, P/4 T. lang, 1/2 T. bred, tilspidset 
og ved den spidse Ende kløftet Hængedop · af Bronce 
samt Rester af en do. Ved Gravens Nordende stod 
et stort øreløst Kar, et middelstort Hankekar, et do. 
hankeløst Kar samt et smukt lille kopformet Glas
bæger (Fig. 298). 

13. Kantstillet Sten og derunder ikkun enkelte 
Potteskaar. 

14. Dynge af store Sten og deri et Lag mørk 
Jord med mange brændte Ben samt St. af en smuk 
Hankekande. 

15. Lille Kreds af kantstillede Stenplader uden 
Oldsager. 

16. Lag af flade Strandsten og derunder enkelte 
spr. Ptskr. samt et lille Broncebeslag. 

C. Ved Foden af den sydlige Kæmpehøj. 

Omkring den ·sydvestlige Fod af den sydlige 
Kæmpehøj kunde der paa Markens Overflade kjendes 
nogle svage Forhøjninger, der syntes at være Rester 
af smaa Kuller og befandtes at indeholde Følgende: 

17. Under Forhøjningen laa en Stendynge, 31/s 
Alen lang fra Nordost til Sydvest, 21/ 4 Alen bred. 
Ingen Oldsager. 

. 18. En kredsrund Klump af store Stene, 1 Alen 
20 T. i Tværmaal. lngen Oldsager. 

19. Under en lille Dynge af smaa kantede Stene 
stod 1 Alen under Overfladen et middelstort rund
buget Hankekar, 4 X 51/2 T" med en ophøjet rundt!. 
Stribe og derunder en Bort af radiale Streger. Det 
var helt fyldt med brændte Ben. 

20. Under Forhøjningen fandtes ikkun fire ende
staaende Stene; ellers Intet. 

17. Grødeby. 

Grøde h y kaldes det sydostlige Hjørne af Aaker 
Sogn imellem Grødeby Aaen imod Nord og Sognets 
Grænse imod Syd, navnlig de tre Gaarde 25de S. G., 
11 te V. G. og 24de S. G" af hvilke de to førstnævnte 
ligge nær ved hinanden tæt syd for Aaen, medens 
24de S. G. ligger omtrent 600 Alen sydsydost for 
11 te V. G; Imellem Aaen og 24de S. G. strækker 
sig fra Vest til Øst en bred fladthvælvet Højderyg, 

der fortsætter sig videre imod Øst indtil henimod 
Peders Kirke. Jordbunden er let Agerjord og der
under paa de fleste Steder skarpt Sand. 

Terrænet mellem de nævnte Gaarde har i Old
tiden været et mærkeligt Strd. Der vides at have 
ligget i det Mindste 12 Gravhøje, af hvilke nu kun 
3 ere tilbage; tillige er der hyppigt under flad Mark 
fundet smaa Stenkasser eller Lerkar med brændte Ben 
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fra Brnncealderen og en enkelt Gang tillige en Grav 
fra Stenalderen. 

Fremdeles har d~r i en Sirækning af omtrent 
GOO Alens Længde fra !illl syd for 2:Jde S. G. indtil 
nordost for 21de S. G. staaet en stor Samling af 
mægtige 'Bautastene; der angives at have været om
trent 70; nu er der kun to til hage foruden en af
sides staaende Sten paa Nordsiden af' Aaen lige overfor 
2tde S. {;, Brandpletler ere fundne paa fire eller 
fem Steder, tildcls ledsagede af ulmemile Grave og 
andre Grave fra den ældre Jernalder. Fra Mellem
jernalderen cre ingen Grave bekjendle, men mange 
lilfældige ældre ug nyere Fund af smukke Mosaik
perler (jf'r. Nordisk Tidsskr. for Oldk. Ill. S. 311) give 
Funnodning om, at Grnve fra hin Tidsalder med deres 
rige Perlesmykker maa skjule sig !1ist og lier under 
Overfladen. Endelig er der i en Bro over Aaen tæl 
nordost for 25de S. G. fundet en Runesten, som nu 
er anbragt i Aa Kirke, og som vel i sin Tid har 
været rejst paa et eller andel Sled i Nærheden af 
Broen. 

Med Hensyn til de enkelte Gravpladser bemærkes 
Følgende: 

A. Syd og Sydost for 25de S. G. 

Her er der paa et betydeligt Areal efterhaanden 
ved Pløjning fu"ndet en Mængde benfyldte Urner fra 
Brnncealderen saavclsom en ubrændt Grav fra Sten
alderen; se foran Tillæg I B Nr. 9 og lV E Nr. 10 
(Side 260 og 28 7). 

B. Vest for llte V. G. 

Ved Pløjning er der her ufte fundet Brandplelter. 
1870 blev der af en saadan optaget en Del Stykker 

af Guldperler med uddrevne Knopper samt St. af et 
smukl Bruncebeslag og af el stort flerøret Lerkar 
med rundt!. Furer. 

C. Øst for llte V. G. 

Her har jeg i 187G udgravet 1G Brandpletter; 
nugle af dem indehuldl spredte Skaar af smukke 
n1iddelstot·e Hankekar samt af Smaakar, men Metal
sager fandtes ikke. Noget østligere traf jeg atter paa 
4-5 Brandpletter uden Oldsager saml lo Stenlæg
ninger og en flad Dynge af ildsprængte Sten blandede 
med mørk Jord og mange Splinter af brændte Ben. 
Ar Stenlægningerne bestod den ene af store flade 
Slene, den anden af mindre og afrundede Stene; af 
Ben eller Begravelser fandtes inlel Spur. Endelig er 
der sydust for Gaarden i l 881 i 11/2 Alens Dybde 
bleven oplaget en Mængde svære Jlade Stene, der 
rimeligvis havde dannet en Gravkisle. Oldsager vare 
ikke bierne bemærkede. 

D. C. 300 Alen sydsydost for llte V. G. 

Paa en til 2Gde S. G. hørende men sydsydost 
f'ur d!•n 1 lle V. G. beliggende Mark hal' Ejeren vt>d 
l'lø,j11ing jævnlig L1·uffPt paa Brandplel1e1·. I PH, sum 

jeg udgravede, fandtes spredte Skaar ar et smukt 
midddstorl Ifankekar med rundt!. Furer. I en, sum 
Ejeren havde optaget, val' der fundet St. af en Bronce

. fibula samt af et stort flerøret Kar, af en Vase. af 
en middelstor Hankepolte og af et lille Kar, alle med 
rundt!. Furer og Zigzagborter. 

I 1873 foretog jeg en større Gravning, hvorved 
der fandtes over 20 Brandplelter, men kun 8 af dem 
indeholdt Oldsager, navnlig St. af mange og smukke 
Lerkar: 

1. Sammenrullet, fladt, 73 /4 T. langt, 1 ,iR T. 
bredl Broncebaand, ved begge Ender gjennemborel 
med et lille Hul og derhos ved den ene Ende fortsat 
i en 7~/4 T. lang tynd Broncetraad (Haarbaand; Fig. 
171 J, en smuk Broncefibula af Type F, en Hængedop 
ar Bronce, en lille Broncekniv som Fig. 99 og et 
lille smukt Lerkar, 2 X 21/ 4 T., med tolv smaa Tapper 
rundl om Overdelen, adskilte ved indtrykkede runde 
Fordybninger, samt endelig Skaar ar flere større 
smukke Kar. 

2. St. af et meget stort treøret Lerkar af sæd
vanlig Form, 13 X 17 1/2 T., med to Sæt rundt!. Furer 
om Overdelen og derimellem en ophøjet Slribe; frem
deles enkelte Skaar af et c. 12 T. bredt Kar af 
samme Form med Knopper i Stedet for Ører, Sl. af 
en Hankekande, 81 . 2 X 7 T., med to Sæt rundll. 
Furer, af en smuk middelstor Hankepotte, 41/2 X GT., 
med Zigzagprydelser imellem to Sæt rundt!. Streger 
og af et lille Hankekar med rundt!. Furer. 

3. Et St. ukjendeligt Bronce med Spor af Jern, 
St. af to store, rimeligvis treørede Kar, det ene med 
en Bort af Zigzagstreger, det andet med grovt ind
ridsede radiale Streger om Overdelen; endvidere St. 
af en Hankekande med rundt]. Furer, af to middel
store Hankepotter med rundt!. Streger samt af et lille 
Kar med do. do. 

4. St. af et stort flerøret Kar med en Bort af 
afvexlende rundt!. og radiale Streger, af en Hanke
kande med rundt!. Furer, af et middelstort Kar med 
do. do. samt af et lille Kar med do. do. og tillige 
lodrette Streger paa Bugen. 

5. St. af et meget stort flerøret Kar med to 
Sæl rundt!. Furer og derover en ophøjet rundt!. 
Stribe, St. af et middelstort Kar saml et helt lille 
hankeløst Kar, 21/ 2 X 33/4 T., med rundt!. Furer. 

G. St. af et stort treøret Kar med to Sæt rundll. 
Furer, af en Hankekande og af en middelstor Hanke
potte med do. samt et lille Kar med rundt!. Streger. 

7. St. af et stort tierøret Kar med rundt]. flade 
fordybede Striber og af en Hankekande med nmdll. 
Furer. 

8. St. af et stort flerøret Kar med rundll. flade 
fordybede Striber og derimellem en ophøjet Stribe, 
af en Hankekande og af et mindre Kar med rundtl. 
Furer. 

Imellem Brandpletterne fandtes endvidere følgende 
ubrændte Grave: 

9. Gravkiste af Mandslængde i Nordnordøst til 
Sydsydvest med Dækslen og Sideslen (tildels i to Lag), 
ingen Endesten. Breden var 11/4 Alen. I en Dybde 
af 2 Alen laa el surt Lag af c. 1/2 T. Tykkelse. Ved 
det nordvestlige Hjørne slud el 1G 1 /2 T. bredt, sort, 
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flerøret Kar med rundtl. Furer; i dette Kar vare ned
lagte en Hankekande, 71/4 X 6 T., en lille Hanke
potte, 23/4 X 31/2 T., og et lille hankeløst Kar, 27 /R 

X 31/2 T~, samtlige med rundtl. Furer. I det nord
østlige Hjørne laa en flad Masse af sort trævlet Stof, 
hvori en Sølv-Halsring af vredet Arbejde som Fig. 283, 
en Sølvfibula, P/2 T., som Fig. 276 (Type H), en 
anden Sølvfibula af Type G som Fig. 275, to Bronce
fibulaer af Type F, en do. baandformet med Zigzag
prydeiser (" Tremolerstik "), 5 lange blaa Glasperler, 
7 smaa runde, klare, indvendig guldbelagte do. og 
St. af en grønlig do. samt nogle St. Harpixmasse. 
Lidt sydligere ved Kistens Østside fandtes et lille 
Jernspænde og noget sydligere en lille Kniv. I det 
sydvestre Hjørne stod et lille sletbrændt hankeløst 
Lerkar. 

10. Under et Par flade Sten viste der sig et i 
det gule Sand nedskaaret Hul af Mandslængde, c. l1 /4 
Alen bredt, parallelt med Nr. 9. I 21/4 Alens Dybde 
laa et sort Lag, hvori der midt i Graven fandtes 
nbrændte Benpiber og henimod Nordenden Spor af 
Tænder. Ved Midten af Østsiden laa en stor en
ægget Kniv (91 /4 T., hvoraf det træbeklædte Skaft 
var 4 T.). Paa Kniven var fastrustet en Jernring, 
11/2 T. i indvendigt Tværmaal, samt en 21/2 T. 
lang .Jernnaal, hvis ene Ende bar Spor af et Træ
skaft (Sy!). 

11. Under en flad Sten bemærkedes en firkantet 
Plet af Mandslængde i Nordnordvest til Sydsydøst. I 
neppe 1 Alens Dybde viste sig et 2 T. tykt Lag af 
sejgt Ler og umiddelbart derunder et tyndt mørkfarvet 
Lag, hvori der henimod Nordenden fandtes Spor af 
Tænder. Noget sydligere ved Vestsiden Iaa en 7 T. 
lang firesidet Hvæssesten og ved Østsiden et 201 /2 T. 
langt enægget Sværd med tilbagetrukken Od som 
Fig. 263. Sværdet var omgivet af en Træskede, og 
paa Fæstet, der var 41/2 T. langt, fandtes en Be
klædning af Træ eller Ben. 

E. Tæt nord og nordost for 24de S, G. 

Omtrent 60 Alen nord for 24de S. G. ligger der 
en Gravhøj og c. 50 Alen østnordost for denne paa 
en Ager, som nu er indtagen til Skovplantning, har 
der ligget en anden Gravhøj, som er sløjfet. Omkring 
disse to Høje, som i Sognebeskrivelsen ere betegnede 
med Nr. 34 I og 34 k, har der været anbragt en 
Mængde Begravelser, def synes at have været samlede i 
to Grupper. Nord for Gravhøjen I er Marken tæl belagt 
med Brandpletter; jeg har i 1882 undersøgt over 20 
næsten alle dækkede med flade Stene, og jeg kunde 
have fundet mange flere, men de vare meget fattige, 
og de Oldsager, som de indeholdt, henhørte alle til 
Brandpletternes første Afdeling, nemlig: 

1. St. af en Beltehage. 
2. St. af en gammel Jernfibula med tilbage

bøjet Spids og to Bronceperler paa Bøjlen. 
3. St. af en stor Beltehage og St. af et lille 

grovt hankeløst Lerkar. 
Øst for Højen har jeg ligeledes fundet en Snes 

Brandpletter, dels i Vestsiden af den beplantede Mark, 
dels umiddelbart syd for samme, og disse vare ogsaa 

næsten alle gamle og fattige. Kun følgende indeholdt 
Oldsager: 

4. St. af en Beltehage, gammel Jernfibula. 
5. St. af en gammel Jernfibula. 
6. St. af en Beltehage, af en gl. Jernfibula 

samt af et lille Lerkar. 
7. Stor trekantet Jernfibula, 31/ 2 T. 
8. Beltehage, gl. Jernfibula. 
9. St. af Beltehage, gr. Ptskr. 
10. Trekantet Jernfibula. 
11. St. af et stort, grovt Lerkar samt af et 

lille Lerkar paa Fod. 
12. St. af en Beltehage. 
13. Sammenbøjet og sønderbrudt enægget Sværd, 

2 T. bredt, samt en trekantet Jernfibula. 
Senere har Ejeren gravet sammesteds og op

taget en "Mængde" Brandpletter. Han fandt imidler
tid ikkun Oldsager i en eneste, nemlig: 

13 b. Et smukt sammenbøjet enægg·et Svære! 
af sædvanlig Form. 

Dernæst afbrydes Brandpletterne dels ved den 
Plads, som den sløjfede Gravhøj k har indtaget, dels 
ved en umiddelbart syd for denne anlagt Grusgrav. 
Øst for Højtomten k komme Brandpletterne igjen 
men have da tildels et meget yngre Præg; der er 
vel endnu forekommet nogle enkelte, der kunde hid
røre fra Brandpletternes første Afdeling, navnlig syd 
for Grænsen af den beplantede Mark (hvor der ogsaa 
er forekommet Broncealdersgrave), men de allerfleste 
Brandpletter have tilhørt 2den og 3die Afdeling, og 
der er derhos tillige fundet et ikke ganske ringe 
Antal af ubrændte Grave. Paa denne Del af Grav
pladsen havde der i Foraaret 1880 ved en tilfældig 
Gravning vist sig en Brandplet indeholdende: 

14. En smuk Broncefibula, 21 /2 T. lang, som 
Fig. 145 (Type F2), en ganske lignende, l2/s T. lang, 
St. af en do. do., paa hvilken to smaa blaa Glas
perler vare fastsmeltede, St. af en Broncefibula med 
bred Spids (Type G), et lille Hankekar, 11/2 X 2 T., 
samt Skaar af flere Lerkar. 

Derefter foretog jeg større Gravninger i Sommeren 
1880 og atter i 1882. Brandpletterne, af hvilke kun 
omtrent 1/6 havde Dæksten, laa temmelig tæt, men 
Undersøgelsen kunde af Hensyn til Plantningen ingen
lunde være udtømmende. Der optoges omtrent GO 
Brandpletter, af hvilke følgende indeholdt kjendelige 
Oldsager: 

15. En middelstor Hankepotte uden Prydelser, 
4 X 51 /2 T. 

16. Halvrund Kniv og et lille hankeløst Lerkar 
paa Focl, 2 X 21 / 4 T. 

1 7. St. af en spids Kniv samt af et middelstort 
og af et lille Lerkar. 

18. St. af en halvrnaanefonnet Kniv, af en 
gammel Jernfibula og af et lille hankeløst Kar. 

19. Gjennemboret Benbrikke, halvbrænclt Ler
klump, St. af flere Lerkar. 

20. St. af en rød og en gul Perle samt en 
lille Klump smeltet blaat Glas. 

21. Spindesten af brændt Ler. 
22. Broncefibula af Type C. 
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2i3. l3rnncefibula ligeledes af Type C. 
24. Spids Kniv, .Jernfibula af yngre Form, St. 

af et smukt, stort, flerøret Kar med Zigzagborter, af 
en stor Hankekande, 8 X 7 T., med tre Borter af 
Skraastreger, af to middelstore Hankepolter, hver 
med to _Borter af Skraastreger, og af et lille Hankekar. 
23/4 X 33/4 T., med rundt!. Fure1· samt et lille hanke
løst Kar med runclll. Streger, ligeledes 23 / 4 X 33 / 4 T. 
"fillige fandtes i den sorte Muld en Tand af en Hest 
elle1· af et andet stort Dyr. 

25. I Brandpletten fandtes en Klump bestaaende 
af to store Broncefibulae!' som Fig. 145 (Type F 2) 
og St. af c•t fladt Broncebaand som Fig. 1 71, sammen
bøjede og sammenvredne med hverandre, fremdeles 
el Broncespænde med Plade bagved Bøjlen, endvidere 
St. af cl smukt stort treørct Lerkar. af en Hanke
kande, af to middelstore Hankepotte;. og af et lille 
Hankekar, alle med rundt!. Fmer samt en hel, ganske 
lille, hankeløs, grov Krnkke, 2 X 21 /2 T. Under Brand
pletten i løst graaligt Saml fandtes derhos Halvdelen 
af en rund knoppet Perle og Sl. af lo dobbellkegle
formede do., alle af sølvblandet Guld, en smuk lille 
l3roncefibula af Type H, en ,;ammenbøjet lille Bronce
kniv som Fig. 99 samt et Stykke af det ovennævnte 
smalle Broneebaand. 

:ZG. Under en slor allang Ste11 Jaa en Brand
plet indeholdende en baamlfonnet Brnncefibula, en 
Hængcdop af Brnnce, en halvhl'ændt Lerklump saml 
St. af et lille Lerkar. 

27. To baandfonnede Uroneeiibulaer. 

28. St. af en blaa Glaspel'le og af en indvendig 
forgyldt do. samt St. af et smalt Broneehaand. 

2~J. Baamlforrnet Broncefibula. 
I Ovet'jorden over l3r:mdplctterne, der ved Pløj

ning var hleven blandet med afrevne Stykker Brand
pletsmuld, fandtes St. af e11 Broncesi og af et andet 
i Oldtiden sønderbrudt Broneekar. c 

Endvidere har jeg van denne Gravplads under
søgt 7 uh r æ n d t ,. G r :1 ve, nemlig: 

30. Undet· en udstrakt Brolægning med ,;ton~ 
uregelmæssige Sten og under Fyld, der var blandet 
med l3rarnlplctsmuid, blev der i 21/ 2 Alens Dybde 
trnffet store runde Sten, der hørte til en sammen
styrtet Gravkiste at' J\farnlsltt;ngde i No!'dost til Sydvest. 
I Kistens nordre Ende fandlcs en lille Broncefibula 
rimeligvis af Type F med lo fordybede Furer langsad 
Ryggen (Spidsen mangler) samt et smukt lille hanke
løst Lerkar med rundt!. Furer, 21/2 >'. 3 1/2 T. 

B 1. Under nogle uregelmæssigt henlagte S! en 
var Jorden stærkt blandet med sorl Muld og smukke 
stribede Potteskam· af forstyl'l'ede Brandpletter. I 11 /2 

Alens Dybde fandtes ubrændtP B(•n uden nogen Sten
sælning. Ved det sydvestlige Hjøme af Graven slode 
et stort treørct Kar, (Jl/4 X 11 1/ 2 T., en Hankekande, 
7114 X 61/4 T" en middelstor Hankepotte, 43/4 X G1/2 T., 
og indeni det store Kar en anden Hankeµotte, 41/2 X 
f)l/4 T., samtlige med rundt!. Fure!' om Overdelen. 
Graven strakte sig fra Nordost til Syd1,est. Noget 
nordost for Midten fandtes en Klump indeholdende 
lrc store ,Jernfibulaer af Type F, 23 /4 T. lange, med 
paasiddenc!e Lt•vninger af vævet Tøj, en lille Kniv, en 

lille Ravperlc samt en sn1uk Hægte af Sølv som 
Fig. 179, 3/4 X 1 T. 

32. Under en firkantet tilhuggen Sandstensµlade, 
kun 1/2 Alen i Kvadrat, fandtes en Grav af Mands
længde i Nordost til Sydvest. I 1 Alens Dybde viste 
sig ubrændte Ben uden nogen Stensætning, og ved 
Benene laa midt i Graven et ringformet .Jcrnsµændc 
og lidt vestligere en lille Kniv. 

33. Under to Lag store runde Stene viste sig 
i 11 /2 Alens Dybde et tyndt mørkfal'vet Lag i Retning 
fra No!'d til Syd. Ingen Oldsager. 

34. Under en kredsrund Stendynge af meget 
svære Sten, 5 Alen i Tværmaal, 21/4 Alen dyb, fandtes 
midt paa Gravens Bund en Broncefibula som Fig. 14 7 
(Type H); 14 T. veslligel'e laa en lignende Fibula af 
Sølv og imellem dem en lille Kniv. 4 T. no!'dno!'dost 
for Broncefibulacn naaedes Kanten af en smuk Sølv
halsring af vredet Arbejde som Fig. 283, 4 T. i ind
vendigt Tværmaal. Tæt sydvest for den laa en Klump 
af 18 store Perler af Mosaik elle!' malet Glas samt 
en trekantet Ravpcrle. Under Halsringen og ganske 
følgende dennes Runding laa et Halsbaand af 23 dob
belte og 34 enkelte ganske smaa, indvendig fol'gyldle 
Glasperler. Ringen val' forøvrigt dækket og omgiven 
af en fladt!'ykt Masse af vævet Tøj, i hvilken der 
fandtes en Sølvfibula af Type H, en Broncefibula af' 
samme Form, en lille berlokformet Ravper11,, en skive
formet do. og 3 indvendig forgyldte Glasperler. Lidt 
no!'dligere laa en Klump af G sto!'c Perler af Mosaik 
eller malet Glas og tæt nol'd for disse en smuk lille 
Broneelibula ar Type F. 4 T. nordvestligere fandtes 
en sammenfalden Krans af G dobbelte og 32 enkelte 
æl'tcstol'e, indvendig forgyldte Glasperle!'. Endelig stod 
nordligst i Graven en middelstor Hankepotte og et 
stort lreøret Lerkar, og i dette var nedlagt en lille 
Potte med langt udstaaern!e Hank. (Se i del Hele 
Grundridset Fig. 269; Liget har formentlig ligget paa 
Siden, saa at Halsringen har slaaet paa Kanl; den 
er de!'efte!' i Tidens Løb væltet om nedefter). 

3:i. Under en stor flad Sten laa flere Lag af 
svæl'e Stenplader, som dækkede en Gravkiste, 3 Alen 
lang i Nord Lil Syd, l1/4 Alen b!'ed, med Sidestene 
og Endestene. I 21 /4 Alens Dybde stod ved Gravens 
Sydende et stort knust Lerkar og indeni det et lille 
hankeløst Kai' med rundtl. Furer, 31/4 X <i T. No!'d
ligt i Graven fandtes Mennesketænder, og nordost for 
dem laa tværs i Grnven et 71/2 T. langt .Jern, rimelig
vis en Kniv. 

36. Under en firkantet Stenlægning af store 
kantede Stene var der nedskaaret et Hul af 2 Alens 
Længde i N ol'dost til Sydvest indtil en Dybde af 11/4 

Alen. I del østlige Hjørne stod en grov, middelstol' 
Hankepotte, 41/2 X 51/2 T. Ellers ingen Oldsager. 

Forøvrigt fandtes ved Gravpladsens sydlige og 
sydostlige Udkant: 

37. Under et Lag af sort Jord og sværtede 
Haandsten laa et tyndt Lag af hvide brændte Ben og 
imellem dem den øvre Halvdel af en Broncekniv af 
utvivlsom Broncealdersform, nemlig med gjennembrudt 
Haandlag som Fig. 21. 

38. Lille Stenkasse, 24 X 18 T., med Sidestene 
og Bundsten af Sandstensplader, uden Dæksten. Paa 
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Bunden laa hvide brændte Ben i graaligt Sand, medens 
Kassens øvre Halvdel var fyldt med en Brandplet 
uden Oldsager. 

39. (Tæt ved Nr. 38). Meget lille Stenkasse, 

ikkun 9 X 4 T. indvendigt Maal, med Sidestene og 
Bundsten af tynde Sandstensplader, uden Dæksten. 
Indeholdt mange hvide brændte Benstykker dækkede 
af lidt graaligt Sand. 

C. Brandpletter i eller ved ældre Grave. 

a. Brandpletter i en Gravkulle fra Stenalderen. 

Under Randen af en Kulle paa Korsbjerg ved 
Sandvig, hvori der stod tre Gravkister formentlig fra 
Stenalderen (se foran Tillæg I B Nr. 3), fandtes paa 
Sydsiden c. 20 Brandpletter med brændte Ben og til
dels med grove Potteskaar. Ogsaa under den nord
lige Rand var der Spor af Brandpletter. 

b. Brandpletter i toppede Gravhøje. 
1. Siderne af en Stenhøj paa Veste rm arie 

Klint (Matr. Nr. 24h) fandtes i 1866 talrige Pletter 
af sort Muld med Benstumper samt derhos to bøjle
formede Broncefibulaer, der laa i lys Jord ved en 
ubrændt Underkjæbe af et Menneske. Ligeledes 
fandtes der flere srr..aa Lerkar og et firkantet Jern
spænde. Under Højens Rand laa der mange store 
Stene, og under tre af disse fandtes der Jernsværd; 
et af disse er i Behold og er et enægget Sværd. af 
den for Brandpletterne sædvanlige Form. Højen var 
helt forstyrret, inden jeg kom tilstede, og Ejerens 
foranførte Angivelser ere ingenlunde klare. Det synes 
imidlertid, som om de sorte Pletter maa have været 
Brandpletter, at Sværdene ligeledes maa have ligget 
i Brandpletter med de store Stene som Dækning, at 
Lerkarrene have været Brandpletskar, men at Bronce
fibulaerne maa have tilhørt en i Højen nedsat ubrændt 
Begravelse fra Brandpletstiden (Mus. C 57 -61, jfr. 
Aarb. 1868 S. 137-38). 

2. Under Randen af Kulhøj ved Skovgaard i 
Klemensker Sogn har jeg i 1869 undersøgt fire Brand
pletter, som alle laa under temmelig svære Dæksten. 
Tre af Pletterne vare forstyrrede; i den fjerde fandt 
jeg en 2 T. lang Jernspiral med en Knop paa hver 
Ende og et Baand paa Midten, to sammensmeltede 
Jernfibulaer(?), en lille Broncering og et lille Lerkar. 

3. I Overfladen og omkring Foden af en anden 
sløjfet Høj ved samme G a ard er der fundet mange 
Brandpletter (S. B. 9). 

4. I Overjorden af en Stenhøj paa den nord
ligste Top af Due bjerg i samme Sogn har jeg i 
1869 fundet Brandpletter. 

5. 1 Siden af en sløjfet Høj sydvest for Brød de -
g a ard i Olsker Sogn er der fundet Brandpletter 
(S. B. 81). 

6. I Foden af en beskadiget Høj ved Store 
Ha 1 de g a ~ r d i Rø Sogn er der fundet Brandpletter 
med smaa Lerkar (S. B. 62). 

7. I Foden af Kollehøj syd for 8de S. G. i 
Østermarie er der fundet Brandpletter (S. S. 26). 

8. Hvor en sløjfet Høj havde staaet ved Gade by 
i samme Sogn har man fundet mange Lerkar, for
mentlig i Brandpletter under Højens Rand (S. B. 100). 

9. Under Randen af Egeshøj ved Gyldensgaard 
i samme Sogn (se foran i Tillæg II B Nr. 16) er 
der fundet saa mange Brandpletter, at de næsten 
dannede en Kreds omkring Højen ; undertiden var der 
endog to jævnsides, den ene indenfor den anden. 
Lærer Petersen, som var tilstede ved Højens Sløjfning 
i 1870, undersøgte 37 Brandpletter, hvoraf dog kun 
de 13 indeholdt Oldsager, nemlig: 

1. Smuk baandf. Broncefibula, forsmeltet do., St. 
af en tynd Jernstok med en Knop paa Enden, 
St. af en grov, middelstor Hankepotte, lille 
hankeløst Kar, 2112 X 3 T. 

2. Baandf. Broncefibula, do. af Type C, St. af 
en middelstor Hankepotte, ganske lille hanke
løst Kar, 2 X 2 T. 

3. St. af en middelstor Hankepotte. 
4. Halvrund Kniv, lille Kantbeslag af Jern. 
5. Beltehage med Riller langs Kanterne, St. af 

en gammel Jernfibula med kort Spiral. 
6. Niptang af Jern, 21/2 T., som Fig. 184. 
7. St. af en halvmaanef. Kniv, . skarp paa den 

konkave Side. 
8. St. af et lille Lerkar. 
9. St. af to baandf_ Broncefibulaer, St. af Belte

hage, St. af en middelstor Hankepotte, lille 
grovt hankeløst Lerkar, 2 X 21/2 T. 

10. Beltehage, St. af en gammel Jernfibula med 
kort Spiral. 

11. Beltehage. 
12. Smuk Beltehage, 51 /4 X 7 /s T., med Riller langs 

Kanterne og Tværfurer paa Krogen, St. af Jern
fibula. 

13. Beltehage, St. af en gammel Jernfibula. 

10. I Toppen af Bolhøj i Pedersker Sogn er 
der fundet Brandpletter og deri et sammenbøjet lille 
enægget Jernsværd, St. af en lang Kniv, to Spindestene 
og mange smaa og større Lerkar. Det- er ikke sik
kert, at Bolhøj er en af Mennesker opført Høj, men 
dens Top har i alt Fald været benytttet til Nedsættelse 
af en Stenramme med en Broncealders Begravelse 
(se foran Tillæg IV D), og i den ene Ende af denne 
Stenramme var netop anbragt den Brandplet, hvori 
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Sværdet og Kniven fandtes (jfr. S. B. 45 og en senere 
Beretning fra Lærer Jørgensen). 

11. Under Rantjcn af en sløjfet Gravhøj ved 
Grød c by i Aaker Sogn har jeg i 1869 fundet Brand
pleti er med Ben og St. af smaa Lerkar. 

12,. Under Randen af en Høj ved Aagaard 
samme- Sogn findes Brandpletter (S. B. 25). 

c,' Brandpletter ved toppede Gravhøje. 

1. Ved Tornegaard i Knudsker Sogn. 
2. Ved 6te S. G. i Nylars Sogn. 
3. Paa Vallemark i Nyker Sogn. 
4. Ved Holmegaard i samme Sogn. 
5. Paa Duebjerg i Klemensker Sogn. 
6. Ved 15de S. G. i samme Sogn. 
7. Ved Bosgaard i samme Sogn. 
8. Ved Hullcgaard i Rutsker Sogn. 
!J. Ved Tassevejen i samme Sogn. 

10. Ved Pæregaardcn i Olsker Sogn. 
11. Ved Kjøllergaard i Rø Sogn. 
12. Ved Bakkcgaard i Østermaric Sogn. 
I 3. Ved Kurehøj i samme Sogn. 
14. V cd Kosgaard i Ibsker Sogn. 
15. Ved Svends Høj i Svaneke Sogn. 
I G. Ved Billegrave i Pedersker Sogn. 
1 7. V cd Store Gadegaard i samme Sogn. 
18. V cd Store Bakkegaard i Aakcr Sogn. 
I 9. V cd Grødeby i samme Sogn. 
20. Ved Brogaards Bro i samme Sogn. 

d. B_randpletter i Røser (senere nedsatte). 

1. Ved Kane g a ar cl i Knudsker Sogn laa Brand
pletten C 35 ovenpaa Randen af en Røse. 

2. Ved Store Bjergegaard i Vcstermarie 
Sogn fandtes to Brandpletter i Hamlen af Røser under 
forslyl'l'ct Stenlag og sva•rtct Ove1jorcl. 

3. l Ørne k u 11 e rn e ved Hasle er der fundet 
Brandpletter i Siderne af Smaahøjene. 

4. Ved Ravnebæksliuset i Rutsker Sogn 
fandt jeg en Brandplet anbragt i cl Hul i Stenlaget 
lige i Røsens Top. 

5. I Kanten af eu Høse ved Kjclse Aacn i 
Østermarie Sogn er der fundet Brandpletter (S. B. 37). 

(j, V cd Lis c bæk i Jbskcr Sogn er der fundet 
Brandpletter i en Røse. 

7. Ved Sortegaard i samme Sogn er der 
fundet mange Brandpletter i Røserne; se foran Side 323. 

8. Ved Klippegaard i samme Sogn rre Brand
plctteme Nr. 46, 47 og 4.8 fundne i Røser; se foran 
Side 324. 

9. Paa Mandhøj i samme Sogn erc mange 
Brandplelter fundne i Røser; se foran Side :326-28. 

10. I en af Røserne i den store Samling paa 
Bodilskel' Højlyng (Kommunens Skovplautning) er 
del' fundet en Brandplet (S. B. 14 ). 

11. I en af Kjærlinghøjene i samme' Sogn 
fandt jeg hele Centralbegravelsen forstyrret og udfyldt 
med en stor Brandplet. 

12. I en Røse paa Lyngen ved Vandtappcr
g a ard i samme Sogn er der fundet en Brandplet 
(S. B. 105). 

13. I en af Kullerne paa Gravpladsen paa 
Slarnrebjerg i samme Sogn var et Hul brudt ned i 
Toppen af Stendyngen og dette Hul fyldt med en 
stor Brandplet med mange Oldsager; se foran S. 353. 

14. Fra en stor Røse ved Bjergegaard, 24de 
V. G. i Aaker Sogn, er der i 1849 til Museet (Mus. 
10557) bleven indsendt en Beltehage, en gjenncmboret 
Bcnbrikke, fire smaa Lerkar samt nogle Jernstykker, 
der synes at hidrøre fra Beltehager. Efter Ejerens 
Forklaring til mig havde disse Sager ligget i Brand
pletter i Røsens Rand eller Side. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
!J. 

10. 
Sogn. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

e. Brandpletter ved Røser. 

Ved Kanegaard i Knudsker Sogn. 
Nordost for Haldegaard i samme Sogn. 
Sydvest for V ældensgaard i Nylal'S Sogn. 
Vest for 19dc S. G. i samme Sogn. 
Paa Stenshøj i Vestermarie Sogn. 
Ved Store Bjergegaard i samme Sogn. 
Øst for G7de S. G. i samme Sogn. 
Ved Ørnekullerne ved Hasle. 
Paa Duebjerg i Klemensker Sogn. 
Mellem Røserne paa Torpcbakkernc i samme 

Ved Grønnebjerg i Rutsker Sogn. 
Paa Kumlhøj i samme Sogn. 

"Paa Hald ene i Ol sker Sogn. 
Vest for Lynggaard i samme Sogn. 
Ved Stammershald i Rø Sogn. 
Ved Bækkegaard i Østcrlars Sogn. 
Ved Knarrcgaard i samme Sogn. 
Ved Saltuna i Øslermarie Sogn. 
V cd Albertshald i lbsker Sogn. 
Paa Bjergebakken ved Raageskovsgaard 

samme Sogn. 
21. V ed Sortegaard i samme Sogn. 
22. Ved Kulbrandsgade i samme Sogn. 
23. Ved Fløjlegaard i samme Sogn. 
24. Ved Klippegaard i samme Sogn. 
25. Paa Mandhøj i samme Sogn. 
26. Ved Store Haldegaard i Bodilsker Sogn. 
27. Ved Julsgaarde i samme Sogn. 
'.'.28. Paa Smaalyngcn i Pedersker Sogn. 
29. Paa Bjergegaardsbakkerne i Aaker Sogn. 
30. Vest for Aakirkeby Klint. 

f, Brandpletter sammen med benfyldte Lerkar eller 
med Gravkasser under ftad Mark. 

1. 
kasser). 

2. 
3. 
4. 

ovenfor 
5. 
(j. 

Ved Uglegaard, 18de S. G. i Nylars. (Sten-

Paa Gravpladsen ved IVIulcby i Nykcr Sogn. 
Paa Toppen af Duebjcrg i Klemensker Sogn. 
Ved Bautastenen paa Ducbjergs vestlige Skrænt 

14de V. G. i samme Sogn. 
Paa Æggebjerg i samme Sogn. 
Ved Bautastenene ved Kjærcgaard i Rutsker S. 
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7. Paa Kumlhøj i samme Sogn. 
8. Ved Kurehøj i Østermarie Sogn. 
9. 1 Stenringen i Svaneke Vang. 
10. Paa Gravpladsen ved Kannikcgaard Bodils

ker Sogn. 

11. Paa Urnegravpladsen paa 20de S. G.s Parcel 
af Pedersker Sogn. 

12. Paa Blykulle Bakke i Aaker Sogn. 
13. Paa Gravpladsen ved Grødeby i samme Sogn 

(Lerkar i Grødeby A og Stenkasser i E). 

TILLÆG VII. 

UBRÆNDTE GRAVE FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. 

A. Ubrændte Grave paa Brandpletspladser. 

1. D o v r A as ved Rønne ; se foran Tillæg VI 
B 1, S. 310. 

2. Tæt nordvest for U glegaard, 18de S. G. 
i Nylars Sogn, er der i en nu næsten bortgravet 
Grusbakke foruden smaa Stenkasser og mange Brand
pletter med smaa Lerkar tillige hist og her fundet 
hele Skeletter, samtlige liggende med Hovedet imod 
Nord (S. B. 87). 

3. Stenshøj i Vestermarie Sogn; se foran Til
læg VI B 4, S. 316 (Grav Nr. 14 med en Sølv-Halsring 
og andre Kvindesmykker). 

4. I Siden af Markehøj i samme Sogn (se 
foran Tillæg VI A Side 303) har jeg imellem Brand
pletter fra Overgangen imellem 1ste og 2den Afdeling 
fundet en lang ubrændt Grav fyldt med store Sten 
uden Oldsager. 

5. Ved 6te V. G. i samme Sogn i en gruset 
Forhøjning, hvor der ogsaa er Brandpletter, har 
Lærer Jørgensen undersøgt et Skelet, der var fundet 
liggende i Gruset med Hovedet imod Nordvest uden 
Stenkiste og uden Oldsager. 

6. Æggebjerg i Klemensker Sogn; se foran 
Tillæg VI B 6, S. 318 (Gravene Nr. 5 og 6 uden 
Oldsager). 

7. Kurebakken i samme Sogn; se foran Til
læg VI A Side 305 (en Vaabengrav). 

8. Ved Brandpletterne omkring Rød k u 1 i samme 
Sogn er der fundet Skeletter nedlagte i Jorden uden 
Stenkiste (S. B. 126). 

9. Exercerpladsen syd for Hasle; 34 under
søgte Grave, hvori 4 Knive, en Bronce -Hængedop, 
1 Spindesten og 14 smaa Lerkar af de i de omlig
gende Brandpletter forekommende Former; se foran 
Tillæg VI B Nr. 7, S. 318-20. 

10. Imellem Brandpletterne paa Mø 11 e højen 
nord for Vedbygaard i Olsker Sogn er der fundet to 
"stensatte Grave" (S. B. 53). 

11. Pile g a ards syd 1 i g e Bakke i Olsker Sogn; 
se Tillæg VI B 8, S. 320- 22, hvor ubrændte Grave 
ere anførte som følger: 

Nr. 14. Vaaben. 
15. Kvindesmykker, Lerkar. 
16. Kvindesmykker, Lerkar. 

12. Ved Udgangen af Dyndalen i Rø Sogn; 
se Tillæg VI B 9, S. 322-23, hvor ubræmlte Grave 
erc anførte som følger : 

A 1. Fibulaer, Lerkar. 
2. Tom. 
3. Halvrund Kniv, spids do. 
4. Fibulaer, Hængedop, Lerkar. 
5. Kvindesmykker, Lerkar. 

B 6. Vaaben. 
7. Kniv. 

13. Kannik eg a ards store Gravplads i Bodilsker 
Sogn; se foran Tillæg VI B 14, S. 328-46, hvor 
ubrændte Grave ere anførte som følger: 

A 21. Tom. 
2m. Tom. 

45 b. Kvindesmykker, Lerkar. 
Tre andre Grave. Tomme. 

C 89. Tom. 
E 151. Pengering, Lerkar. 

151 b.} E B fib 1 L k 151 c. n ronce i u a, er ar. 

163. Lerkar. 
164. Tom. 

F 169. Kniv, Lerkar. 
173. Kniv. 
174. Kniv. 
175. Tom. 
176. Jernfibulaer, Lerkar. 
177. Jernspænde, Lerkar 
178. Kvindesmykker, Lerkar. 
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F 179. 
182. 
183. 

Kniv, Lerkar. 
Kniv. 
Halsring og andre Kvindesmykker, 

Ler far. 
184. Lerkar. 
185. Tom. 
186. Tom. 
18 7. Mange Kvindesmykker, Lerkar. 

J~ l !J5. Drageprydede Fibulaer, Perler. 
1!J6. Vaaben. 
197. Vaaben. 
l 97 b. Vaaben, Lerkar. 

H 206. Vaaben. 

K 

230. Toni. 
237. Tom. 
238. Lerkar. 
25G. Tom. 
25G. Spor af Kniv. 
278. Kvindesmykker, Lerkar. 
301. Toni. 
31D. Kvindesmykker, Lerkar. 
:321. Broneeringe. 
322. Øxeblad. 
325. ·Kvindesmykker. 
335. Kvindesmykker, Lerkar. 
33G. Kvindesmykker, Lerkar. 

14. Balke Mølle i samme Sogn; se Tillæg VIA 
Side 308 (adskillige tomme Grave). 

15. Sandegaard i samme Sogn; se TillægVlA 
Side 308 (Vaabengrav). 

16. Slamrebj erg i samme Sogn; se Tillæg VI 
B l 5, S. 34 7, hvor ubræmlte Grave findes a11førle 
som følger: 

A 72. 
73. 
74. 
75. 
76. 

B l 15. 

Kvindesmykker, Lerkar. 
Do" do. 
Do" do. 
Redekam, Jernfilrnla, Lerkar. 
Kvindesmykker, Lerkar. 
Do" do. 

B 116. Do" do. 
117. Kniv, Lerkar. 
122. Kniv, Bidsel(?). 
12G. Kvindesmykker, Lerkar. 
127. Kniv, Jernring, Lerkar. 
129. Lerkar. 
132. Kvindesmykker, Lerkar. 
133. Tom. 
135. Kvindesmykker, Lerkar. 
138. Lerkar. 

Syd for A: 142. Kniv, Lerkar. 
143. Tom. 

17. Slusegaard i Pedersker Sogn. lmdle111 
Brandpletler af anden Afdeling er der fundet Hovl'dd 
af l'l Skelet, hvis ønige Dele formodes at være nerl
faldne ved Strandbredden; se TiJln•g Vl A Side :iOH. 

1 H. B au neg a ard (og Pilegaard) i samme Sogn; 
se Tillæg VI B 16, Side 354, hvor nbrændle G1·avP 
findes anførte som følger: 

A 2. Kniv, Lerkar. 
B 11. Vaaben, Lerkar. 

12. Tre Skeletter, Spænder, I'teclekam, Let·
kar, Glaskar. 

l!l. Grødeby i Aaker Sogn; se TillægVll:l17, 
Side ~155, hvor ubrændte Grave ere anforle som følger: 

C. Formentlig fundet en stor Gravkiste. 
D !J. Kvindesmykker, Lerkar. 

l 0. Daggert, Jernring. 
11. Sværd. 

E 30, Broneefibula, Lerkar. 
31. Sølvhægte, .Jernfibulaer, Lerkar. 
32. Jernspænde, Kniv. 
33. Torn. 
34. Rige Kvindesmykker, Lerkar. 
35. Kniv, Lerkar. 
26. Lerkar. 

20. Lille Loftsgaard i samme Sogn; se Til
læg Vl A Side 30!J. Flere store Stenkister, af hvilke 
en indeholdt lire Lerkar. 

B. Ubrændte Grave ved Strandbredderne. 

J. Ved Udløbet af Bækken tæt nord for 
Allinge fandtes i Aaret 1870 i en gammel Havstok 
af Slrandstene og Sand en Plet af lys lerblandet Jord, 
indeholdende et enægget Sværd, l1/2 T. bredt, som 
efter de bevarede Stykker synes at have havt en lige 
Ryg og en ved Odden tilbagebøjet !Eg som Fig. 263, 
samt to store, 9112 X 3 T" og tre mindre, 61/2 X 2 T" 
alle forholdsvis meget brede Lansespid,;er lildels med 
en ophøjet Stribe paa hver Side langs ned ad Bladets 
Miclle. Ben fandtes ikke og ejhcller Spor af Ligbrnnd. 

2. Voldgrave synes al findes ved Kysten af 
Hø Sogn c. 1000 Alen sydost for Slam m er s ha 1 d 
(S. B. J 0). 

3. Ligeledes ved Kysten vesl for Dynd al e -
bækkens Udløb i samme Sogn (mundlligMeddelelse 
af Lærer .Jørgensen). 

4. Salene i Østerlars Sogn. Omtrent 500 
Alen øst for Bobbe Aaens Udløb i Havet træffer man 
en c. 80 Alen bred, med cl tykt Lag af Strandstene 
belagt Flade, som fortsættes c. 200 1\len imod Øst, 
ved begge Ender noget bcvoxet med Krat og Træer 
men forøvrigt aldeles øde uden Spor af Vegetation. 
Denne stenlagle Flade er afset fra de derpaa anbragte 
Grave næsten aldeles jævn, hældende svagt udad imod 
Kysten, hvor den pludseligt med en temmelig stejl 
Skraaning falder ned imod det e. 5 Alen dybere 
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liggende Hav. Kysten gaar her i Retning fra Vest til 
Øst. Bagved den stenlagte Flade hæver Landet sig 
med en høj og brat, tildels næsten ubestigelig Skrænt. 
Stedet kaldes "Salene", og et lidt vestligere liggende 
Hus hedder "Salene-Huset". 

Paa Stenfladen ligge omtrent 30 Voldgrave, de 
fleste ude paa den store aabne Plads , nogle enkelte 
inde under Træerne ved den vestlige Ende. Af Vold
gravene er en fulde 25 Alen i Tværmaal fra den ud
vendige Fod af Volden ved den ene Side til den ud
vendige Fod ved den anden Side. Volden er 3 Alen 
høj ; indenfor dens indre Rand er der en Flade af 
c. 6 Alens Brede med en Indsænkning i Midten, 
c. 3 Alen bred men næppe 314 Alen dyb. De øvrige 
Voldgrave ere langt mindre; nogle have kun en Brede 
af 4 Alen udvendigt Maal, andre ere bredere, dog 
ikke over 15 Alen. I adskillige af dem var der i 
Midten opvoxet et Træ, næret af Gravens Muld men 
tillige forhindrende enhver Undersøgelse af Graven. 

Endvidere bemærkedes der paa Stenfladen lange 
Rækker af hovedstore Stene nedlagte imellem de 
mindre Strandstene, dels i Linier parallele med Strand
bredden dels lodret paa disse, hvorved der dannedes 
lange Firkanter i Retning langs med Kysten. Ilige
maade saas paa flere Steder Ringe med 2 til 3 Alens 
Tværmaal nedlagte af større Sten imellem Smaastenene 
i Højde med den øvrige Flade. Ogsaa iagttoges ad
skillige Indsænkninger i Fladen af samme Udseende 
som de, der andetsteds have betegnet underliggende 
Begravelser. 

Stedet er i Sommeren 1880 bleven undersøgt af 
Lærer Jørgensen og mig i Forening. Vi undersøgte 
omtrent 10 Voldgrave; i de allerfleste fandtes aldeles 
Intet; de øvrige gave følgende Resultater: 

1. Voldgrav, 71/2Alen bred, indvendigtMaal. Rummet 
indenfor Volden var aflangt, 4 Alen langt i Nord 
til Syd. I c. 3 I 4 Alens Dybde fandtes Rester af 
et ubrændt Skelet med Hovedet i Nord. 

2. Voldgrav 10 Alen bred; Volden l1/2 Alen høj. 
Under Fordybningen i Midten var der et med 
Smaasten udfyldt trugformet Rum, 41/4 Alen langt 
i Nord til Syd, 23/4 Alen bredt, paa Siderne til
dels begrænset ved større Stene. I en Dybde af 
15 T. under Overfladen laa ved Gravens Østside 
ubrændte Ben og ved disse nordøstligt en lille 
fladthvælvet kredsrund Broncebule, 3/4 T. bred; 
tillige fandtes Spor af Jern. 

3. Voldgrav, 8 Alen bred. Under Fordybningen i 
Midten fandtes i 1 Alens Dybde et Stykke af en 
Jernkniv. 
5. Li li e vang, en halvrund Dal ved Stranden 

c. 500 Alen sydøst for Gudhjem. I den sydlige Del 
af denne Dal er der ovenfor Skraaningen mod Havet 
<m jævn, svagt hældende Flade , bestaaende indtil en 
betydelig Dybde alene af løse Strandsten. Paa Sten
fladen bemærkedes et Par smaa Voldgrave, nogle 
Ringe af hovedstore Stene, dels indsænkede i Fladen, 
dels løst henlagte ovenpaa denne, endvidere nogle 
smaa runde Pletter belagte med større Stene, tildels 
i stjerneformet Mønster, samt endelig adskillige svage 
Indsænkninger, der kunde antyde underliggende Grave. 

Paa en noget højere liggende ligeledes jævn og aldeles 
vegetationsløs stenbelagt Flade bemærkedes ogsaa større 
og mindre Stenringe saavelsom svage Indsænkninger 
i Overfladen. 

Stedet besøgtes i Sommeren 1880 af Lærer 
Jørgensen og mig i Forening, og foruden nogle frugtes
løse Forsøg foretoge vi da følgende Undersøgelser: 

1. Voldgrav, 8 Alen bred. Under Fordybningen i 
Midten fandtes et med Smaasten fyldt trugformet 
Rum begrænset ved større Stene, c. 4 Alen langt 
i Nordvest til Sydost. I c. 1 Alens Dybde fandtes 
et tyndt sort Muldlag og deri enkelte ubrændte 
Ben; tillige fandtes Skaar af et middelstort vel
brændt men uprydet Lerkar samt en Hestetand. 

2. Kreds af hovedstore Stene liggende løse ovenpaa 
Stenfladen. Rummet indenfor Kredsen, 3 Alen 
bredt, var belagt med de sædvanlige Strandsten 
men tæt under det øverste Stenlag var Bunden 
kjendeligen glattet ved en Ordning af Smaasten 
i et ganske jævnt Lag. Paa dette laa et tyndt 
sort Muldlag uden Ben og uden Oldsager. 

3. Voldgrav, 9 Alen bred, Volden 1 Alen høj. Under 
Fordybningen i Midten fandtes et med Smaasten 
fyldt kjedclformet Rum begrænset ved store Stene, 
der vare anbrairte i Lag over hverandre, hvor
ved de danned~ ligesom en skraa Mur. Rummet 
var foroven 31 / 2 Alen langt i Nordvest til Syd
ost, 3 Alen bredt; nedefter blev det snævrere. 
I en Alens Dybde laa et tyndt mørkt Muldlag, 
og i dette fandtes nordligt en Perle af Pletmosaik 
med sort Grundmasse og deri indlagt tre gule 
Pletter med en sort Prik i Midten, endvidere 
3 grønne og 2 blaa Glasperler samt et Stykke 
af en Broncenaal. Sydligt i Graven laa et Stykke 
af et velbrændt vaseformet Lerkar. 
6. Paa Strandbredden sydost for Ud 1 ø bet af 

Kobbe Aa er der en lille Gruppe af Voldgrave. 
7. Ligeledes paa Strandbredden udfor 1 6 de S. G. 

af Østerlars Sogn paa begge Sider af de Klipper, 
der kaldes "Himmerigs Port". 

8. Ligeledes paa Strandbredden sydost for Kj e 1 se 
Aaens Udløb ved Saltuna. Ved et Besøg paa 
Stedet i Sommeren 1882 iagttog jeg, at de nederste 
Stenlag af Volden om en Voldgrav paa den Del deraf, 
som vendte imod Havet, vare omvæltede, saa at de 
vendte den glatte Side opad og den mosgroede Side 
nedad. Stedets Ejer fortalte mig, at Stormfloden 18 72 
var naaet saa højt op, og at Stenene vare blevne 
væltede ved den Lejlighed. Se foran S. 139. Noten. 

9. Ved Kysten af Ibsker Sogn omtrent ved 
Kurebækkens Udløb skal der ogsaa findes Vold
grave. 

10. Strandmarken nord for Nexø. Nord 
for Nexø Kjøbstad udbreder sig en stor flad øde 
Mark. Bunden er fast Sandsten i næsten vandrette 
Lag; Overfladen er paa mange Steder bedækket med 
afrundede Smaasten, opskyllede af Havet, og adskillige 
gamle Havstokke strække sig som lange Volde med 
en Højde af indtil et Par Alen hen over Sletten. I 
det nordostlige Hjørne af denne Strandmark umiddel
bart ved Havet har der været et betydeligt Sandstens-
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hrud, riet saahldte "Frederiks Stenhrnd" ; nu er det 
forladt, og den udsprængte gamle Grube er forvanrllct 
til en lille dyb Sø. Marken er fra Syd til Nord 
gjcnn~mskaarcn af Landevejen til Svaneke og fra Syd
vest til Nordost af den saakaldtc Strandvej, der i en 
Afstand af et Par Hundrede Alen følger Kysten og 
gaar , temmelig nær forbi den vestlige Side af Sten
brudet. Parallelt med denne Vej tæt vest for den 

• strækker sig en betydelig gammel Havstok, der va;. 
~rone\ med en hel Række af Voldgrave; øst for denne 
ligger en noget lavere Havstok, og øst og sydost for 
denne findes paa begge Sider af Strandvejen en ud
strakt Flade, hvor de løse Strandsten ere aflejrede i 
et tykt Lag. Paa denne Stenflade har rier vist sig 
adskillige Voldgrave, en stor Mængde Indsænkninger 
betegnende underliggende ubrændte Grave, undertiden 
liggende i Rækker som paa en Kirkegaard, samt af 
og til firkantede Stenlægninger af store Stene ned
satte i Højde med den øvrige Overflade. 

I Foraaret 1880 undersøgte Lærer Jørgensen først 
nogle Voldgrave paa den nordostlige Ende af den om
handlede Stenflade, øst for Strandvejen, et Par hun
drede Alen sydsydvest for Stenbrudet. Kun en eneste 
af disse Grave indeholdt Oldsager, nemlig: 

1. Voldgrav, 8 Alen bred. Under Fordybningen i 
Midten stod en Gravkiste, 23;4 Alen lang i Nord 
til Syd, 314 Alen bred og 3 / 4 Alen dyb, sat af 
Sandstensplader med Sidestene, Endestene og 
Dækstene, hvorhos Bunden var belagt med mindre 
Stenplader. I Kisten laa et Skelet udstrakt paa 
Ryggen med Hovedet i Nord. Ved dets højre 
Side laa Stykker af et enægget Sværd, kun !1/4,T. 
bredt, samt et Stykke af et smukt Beltespænde 
af Bronce i Form som Fig. 319, begge Dele 
beskadigede ved Stenhakning førend Jørgensens 
Tilstedekomst. 

Dernæst undersøgtes en Række af Voldgrave langs 
ad den store gamle Havstok omtrent vest for Sten
brudet og videre imod Sydsydvest, nemlig: 

2. Voldgrav, 10 Alen bred. Indeholdt den nordre 
Halvdel af en Stenramme af kantstaaende Sand
stcnsplader. Deri fandtes lidl sort Muld og 
Spidsen af en Broncefibula, der synes at ha ve 
havt Form omtrent som Fig. 145 (Type F 2). 
Ingen Ben. 

3. Do., 81 
/2 Alen bred} 

4. Do., 101 /2 do. Intet Udbytte. 
5. Do., 81/2 do. 

6. Do., 121 /2 Alen hred. I et lyndt sort Muldlag 
fandtes Bøjlen af en lille ligearmct Broucelibula, 
1114 T. lang (Type !), samt en 2 T. lang Jern
naal, som ved den ene Ende er ombøjet til et 
smalt Øje, og en lille rød Lerperle. Ingen Ben. 

7. Do., 11 Alen bred l 
8. Do., 8 do. 
9. Do., 41 

/2 do. f Intet Udbytte. 
10. Do., 10 do. 
11. Do., 8 do. 

12. Do., 9 Alen hred. Under Fordybningen laa en 
flad Sten og derunder et ganske tyndt Lag sort 

Muld indeholdende Hester af uhrændle Bl'n samt 
1 tredobbelt, G dobbelte og 14 enkelte Perler 
ar hlaat Glas, 40 af grønt do., BO af hvid Slcll
massc, 52 røde og 2 gule Lerperler og 15 Rav
perler, Lilsammen 1 GO Perler foruden adskillige, 
som bortkom imellem Stenene. Perlerne syntes 
at have værel anbrngle i cl Baand fra Nakken 
helt ned omkring Bryst.cl. Ingen Metalsager. 

13. Do., ~) Alen bred. Ullder Fordybningen laa nogle 
flade Sten og derunder et tyndt Lag af møl'k 
Jo!'d, indeholdende Ptcstcr af ubrændte Ben samt 
St. af et enægget Sværd, 11 /2 T. bredt (knækket 
af Stenene), en lille Kniv og et St. af et sti·egc
prydet Lerkar. 

·Endvidere undersøgtes nogle Indsænkninger m. V. 
i Stenfladen sydosl for Havstokken, lfet vest for Stnirnl
vcjen, og fandtes da: 
14. Indsænkning. Tæl under Ovc:rfladc11 stod en liden 

Ramme af tre kanlslaaende Stcnplader, aahcn 
mod Sydost. Deri laa 1 rød og 1 hvid Perle i 
lidt mørk Jord. I det ene Hjarne stod en lille 
knust Hankepotte. 

15. Do. I 3/4 Alens Dybde laa et ganske tyndt 
mørkt Lag og deri Rester af nhrændle Ben. 
Hovedet havde ligget i Nordvest, hrnr der fandtes 
et Par Tændet". Sydligt i Graven laa Hjørne
tænderne af en Hund. Ellers Intet. 

1 G. Do. Midt i Indsænkningen saas Spidsen af en 
lille oprejst Sten. Lidt dybere stod en stor 
Ramm6' af kantstaacnde Sten, :~ 1 /2 Alen lang, 
!3/4 Alen bred og e. P/2 Alen dyb, fyldt med 
slore kantede Sten. Bunden var dækket med en 
Række af flade Sten, hvorpaa der laa et tyndt 
mørkt Muldlag. Ben vare ikke kjendelige, men 
i et Hjørne laa en knust Ringnaal af Bronce. 

17. Voldgrav. Var sløjfet forinden Jørgensens An-
komst, men Ejeren afleverede en smuk, G1 /2 T. 
lang Haarnaal af Bronce (Fig. 302) med kors
formet Hoved, funden under Midten af Graven. 
I Sommeren 1880 fortsattes Undersøgelsen af 

Lærer Jørgensen og mig i Forening, og blev der da 
omtrent paa samme Sted , hvor Nr. 14 -16 vare 
fundne, optaget følgende Grave: 
18. Indsænkning. I 15 T. Dybde slod en 2 Alen 

19 T. lang, 20 T. bred og c. 1 Alen dyb Ramme 
af kantstaaendc Stenplader fyldt med Smaasten 
uden Dæksten. Ingen Oldsager. 

19. Voldgrav. I c. 15 T. Dybde var et Rum, 3 Alen 
i Tværrnaal, begrænset ved en Kreds af kant
slaaende flade Sten. Hummet var fyldt med 
Smaaslen. Under disse fandtes sydvestligt en 
eneste ærtestor Perle af Pletmosaik med blaasort 
Grundmasse og deri indlagte PleUer af gul Masse, 
hvori var anbragt en rød Ring med en blaasort 
Prik i Midten. · 

20. Indsænkning, hvorunder enkelte kantstaaende Sten
plader vare anbragte. V cd Siden af en af disse 
fandtes et l5 /s T. langt Brudstykke af en baand
formet Broncefibula med Kam og med afrundet 
Spids. 

j 
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21. Do., hvorunder ubrændte Benstykker samt et 
eneste Brudstykke af ef enægget Jernsværd, 
l3/4 T. bredt. 

22. Do., hvorunder en Ramme af kantstillede Sten
pladcr, 3 Alen lang i Nord til Syd, 1 Alen bred, 
brolagt paa Bunden. Spor af ubrændte Ben men 
ingen Oldsager. 

23. Do., hvoi·under i 15 T. Dybde fandtes Levninger 
af cl Skelet i Nordost til Sydvest. Ingen Old
sager. 

24. Do., hvorunder fandtes Spor af et Skelet samt 
el lille fint og velbrændt polteformet Lerkar, 
c. 2 x 3 T., der syntes at have havt Hank. 
Der er endnu mange flere Indsænkninger og 

andre Spor af Begravelser tilstede i Nærheden af de 
undersøgte. 

11. Nymølle vest for Nexø. Den nysnævnte 
Strandmark fortsætter sig vestefter nord om Nexø 
Kjøbstad og naar helt om paa Byens Vestside, hvor 
der tæt nord for Landevejen til Rønne ligger en 
Mølle, kaldet Nymølle. 

Ved i Aaret 1873 at rydde Plads til en ny Byg
ning traf Mølleren tre sorte Muldpletter med Stykker 
af Ben, som han den Gang formente at være brændte, 
men som ifølge de Forklaringer, han senere har af
gi1'et for Lærer Jørgensen, maa anses for at have 
været !tester af ubrændte Skeletter. 

1. En halv Alen under Overfladen viste sig ifølge 
Møllerens Forklaring en aflang sort Plet, c. 11 /2 

X 1 Alen, bestaaende af sort Muld med Kul
stykker (?) og smaa Benstumpe1 men ingen Potte
skaar. Deri fandtes en Del Jernsager, som ere 
befundne at være : en meget stor og bred Lanse
spids, 12 X 3 T., en Skjoldbule, lav med høj 
Tap som Fig. 82, Dopskoen af en Lanse(?), et 
Hammerhoved, 2314 X a14 X 3/ 4 T., omtrent som 
Fig. 204, men dog noget tykkere, en firkantet 
lille Ambolt, 21/2 X l3/s X P;s T., en stor Tang, 
11 1/4 T., Alt af Jern, et Par smukke Hængsler 
med Broncenagler, en Hank af Jern, to smaa 
forgyldte Bronceknapper, en Kniv, 5 T., noget 
ukjendeligt Jern og en smuk firesidet Hvæsse
sten, 7 T. 

2. En Alen under Overfladen laa en anden sort 
Plet, rund med et Tværmaal af c. 16 T., inde
holdende Kul(?) samt smaa Benstykker saavelsom 
en Broncespiral, en Kniv, noget ukjendeligt Jern 
og Bronce samt 11 hvide og 8 grønne Sten
perler, 41 røde og 1 gul Lerperle, i Alt 61 Perler. 

3. Sort Plet med Kul(?) og smaa Benstykker samt 
en lille Kniv, 4 T. 
Endvidere er der ved Rydningsarbejdet fundet en 

bred Lansespids, 8 x 21 I 4 T. 
12. Paa Strandmarken B a 1 k e Mark syd for 

Nexø skal der findes adskillige Voldgrave. 

C. Ubrændte Grave paa andre Steder. 

1. Dyndegaard. 

Paa en Mark. sydvest for Dyndegaard, 10de I i 1876 fundet adskillig<' lange Stenkister nwd ubrændte 
S. G. i NykPL' Sogn, er dPr ifølge Ejerens Forklaring Skeletter (S. B. 62). 

2. Bjerget ovenfor Gudhjem. 

Vest for Gudhjem Fiskerleje hæver Landet sig 
stejlt op til et højt og bredt Granitplateau. Omtrent 
paa dettes højeste Flade, c. 700 Alen vest for Midten 
af Byen laa der 19 lave Jordkuller, der efterhaanden 
ere blevne undersøgte. I Aaret 1877 udgravede jeg 
følgende Kuller: 

1. 7 Alen bred, 1 /2 Alen høj. Under Kullens 
'Midte laa en Krans med 11/2 Alens indvendigt Tvær
maal, sat af Sten med 1 /2 Alens Højde. Forøvrigt 
bestod Kullen kun af løs Jord. Bunden naaedes i 
!1/4 Alens Dybde. Ingen Oldsager. 

2. 8 Alen bred, 1 Alen høj. Bestod kun af Jord. 
Bunden naaedes i 11/4 Alens Dybde. lugen Oldsager. 

3. 7 Alen bred, 1/2 Alen høj. Paa Kullens 
Midte laa en mnd Sten. I 1 Alens Dybde fandtes 

en lille flad Stenplade og derunder en rundbuget 
middelstor Hankepotte, 5 X 6 T., fyldt med brændte 
Ben uden Oldsager. 

4. 8 Alen bred, 1 /2 Alen høj. Paa Bunden 
fandtes i 1 Alens Dybde en lille Klump brændte Ben 
i sort Muld. 

5. 14 Alen bred, 1 Alen høj. Midt i Graven 
stod en P/2 Alen høj Sten, som ragede 8 T. ud 
over Kullens Top. I Nærheden af Bunden, som 
fandtes i 11/4 Alens Dybde, bemærkedes Striber og 
Pletter af sort Muld med enkelte brændte "Benstykker. 
Paa selve Bunden tæt nordost for den opstaaende 
spidse Sten stod en middelstor Hankepotte med 
smukke Stregeprydeiser i Stil med Brandpletskarrenes, 
4 X 51/2 T., ikkun fyldt med almindelig Jord. 
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6. 41/2 Alen bred, 6 T. høj. Bunden naaedes 
i 1 Alens Dybde. Ingen Oldsager. 

I Sommeren 1880 fortsatte jeg Undersøgelsen i 
Forening med Lærer Jørgensen og udgravede da føl
g·endc Kuller: 
V 7. 12 Alen bred, flad; belagt med store Sten 
læl ,undei· Overfladen. I 11I3 Alens Dybde lidt nord 
for Midten fandtes en Klump af 8 skiveformede Rav
perlvr, en lille ligearmet Broneefibula, en Broncenaal 
ombøjet foroven, en lille halvkugleformel Skal, for
mentlig af Sølv (gik itu), saml nogle Skaller af Birke
bark. Lidt nordligere stod et knust vaseformet Lerkar 
prydel med Zigzagbort og tre Gange tre Knopper paa 
U dbugningskanten. 

8. 8 Alen bred, flad. Var ligeledes belagt med 
et Lag af større Sten. Bunden fandtes i 1 Alens 
Dybde. Ingen Oldsager. 

9. 8 Alen bred, flad. I 3 ;4 Alens Dybde stod 
midt i Graven et middelstort hankeløst Lerkar uden 
Prydelser, fyldt med brændte Ben og dækket med 
Halvdelen af en Kværnsten. Ellers ingen Oldsager. 

10. (i1/2 Alen, middelhøj. I l Alens Dybde 
stod midt i Graven en lille knust Hankepolle, prydet 
med Zigzagstreger og fyldt med brændte Ben uden 
Oldsager. 

11. 5 Alen bred, forholdsvis temmelig høj. 
1 Alens Dybde stod ligeledes midt i Graven en lille 
knust Hankepotte, pryuet med Zigzagstreger og fyldl 
med brændte Ben uden Oldsager. 

12. 11 Alen bred, flau; 21/2 Alen indenfor 
Randen havde der ovenpaa Kullen ligget en Ring af 

store Stene, som nu næsten alle vare bortlagne. 
Indenfor denne Ring slod der i Jorden en Krans af 
runde Stene c. 4 Alen i Tværmaal. I ikkun 3/ 4 Alens 
Dybde noget nord for Midten fandtes under en flad 
Sten to smaa ligearmede Broncefibulaer, den ene 
11

/4 T. lang med en firkantet Flade ovenpaa Bøjlen, 
den anden 11/2 T. lang uden en saadan Flade, end
videre en firkantet Broncenaal samt 2 Perler af Mosaik, 
2 malede Glasperler, 2 blaa do., 1 gul do. og 5 Rav
perler, i Alt 12 Pe1'1er. 

13. 12 Alen bred, flad. Nordligt i Graven 
fandtes i ikkun 1/2 Alens Dybde en 3 T. lang smuk 
Broncefibula omtrent som Fig. 145 (Type F 2) men 
med ganske korl Spiral, lo mindre do., 1 ·5/s T. lange, 
af omfrent samme Form men med lange Spiraler 
samt en 13/4 T. lang do. med tynd Bøjle og hre<l 
Spids (Type G) og med en Tap bagud. Endvidel'e 
fandtes sammesteds Lcvningel' af Mennesketænder. 

Derefter har Lærer .Jørgensen i Sommeren 1881 
udgravet de øvrige 6 Kuller. De tre vare ganske 
tomme; i hver af dr tre andre fandtes en enkelt 
Gjenstand, nemlig: 

14. En l3 /4 T. lang smuk lille Broncefihula, 
nærmest af Type F men med en Tap bagucl og med 
en lodret ncdadgaaende Naaleholder samt med en 
Udvidelse af Spidsen Lil en langagtig oval Plade, 
prydet med en lille Cirkel med en Prik i (jfr. 
Fig. 274). 

15. En eneste lille Stenp(~rle. 
16. Et middelsiol't Lel'b1· fyldt med .Jo1·d og 

demnder brændte Ben. 

3. Risehøj. 

Med dette Navn betegnedes en lav Høj, c. 25 Alen 
bred, kun 21 /2 Alen høj, beliggende c. (iQO Alen vest 
for 1 fide S. G. i Øs termarie Sogn, lidt over 1/4 Mil 
nord for Kirken. Højen bestod indvendig af en stor 
Dynge Sten, dækket af et Lag Jord; under Banden 
var der en rundtløbende lav Vold af Smaasten, de1· 
maaske i sin Tid har været Højens Begrænsning, der 
senere er bleven dækket af nedskyllet .Jord. Da der 
var bemærket skaalformede Fordybninger paa Flad
klippen under Højen, foretog Lærer Jørgensen i Efter
aaret 1882 en Undersøgelse, hvorved der lige undp· 
Højens Midte umiddelbart paa Klippebunden fandtes 
et 32 T. langt (Klingen 27 1/2 T., Fæstet 41/2 T.), 
2 T. bredt, tveægget Jernsværd liggende med Fæstet 
i Nordnordost og Spidsen i Sydsydvest; det sidder i 
en Træskede, der ved Spidsen ender i en halvrund 
Dopsko af flade Bronceplader uden Prydelser, ind-

4. 

Ifølge Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed III 
S. ~H 3 er der paa Anhøj paa Bodilsker Højlyng tæt 
ved Grænsen af Pedersker og Povlskr1· Lynglodder 
bleven oplaget 1/ 2 Alen under Jorden 2 Perler af 
sldwn Bje1·gkrystal, 7 af Mosaik, 2 store grønne Glas-

vendig beklædte med vævet Tøj. Paa Underfladen af 
Dopskoen sidde Hesl('r af Skind med lange I-Iaar. 
Ved Skedens Munding laa en klar grøn Glasperle merl 
en .Jernstift igjennem. Lidt vestligere fandtes et Stykke 
af en ganske lille Sølvring. Vest for Midten af Svæl'dl'i 
laa en lille Spiral-Fingerring af Guld i halvanden Om
gang af V ægt c. 11 /2 Kvint. Vest for Sværdets Spids 
slod en cylindrokonisk Skjoldbule uden Tap, 4 T. bred 
foruden Kraven; tillige fandtes Stykker af Skjold
haandtageL Endelig indeholdt Graven 6 Lerkar. Syd 
for Sværdets Spids stade et stort flerøret Kar med 
rundtløbende Furer, et lille hankeløst Kar med do. 
og et andet uden Prydelser; vest for Sværdet stod 
en middelstor Hankepotte med Zigzagbort, nordvest 
for Sværdfæstet en lille uprydet Hankepotte og oppe 
i Stenlaget et lille grov! Kar. Alle Karrene havde 
været nedsatte hele men vare knuste af Stenenes Tryk. 

An høj. 

perler og 4 smaa blaa do., i Alt 15 Perler. I Tids
skriftet er det angivet, at Perlerne ere fundne "tæt 
ved". den store Bautaslcn "Gamle Haagen"; men ifølge 
Oplysninger, som Lærer Jørgensen har indhenlel paa 
Stedet, fandtes Perlerne over 200 Alen fra StenPn. 

I 

~ 
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5. Store Bukkegaard, 
50de S. G. i Aaker Sogn. 

I en ~aturlig Grusbakke ved Læs Aa sydvest for 
Gaarden var der tidligere fundet Oldsager. 1 Foraaret 
1880 fandt Ejeren: 

1. El Skelet og derved et meget smukt rundt 
emailleret Broncespænde, 21/4 T. i Tværmaal. Paa 
Forsiden har det yderst en Ring af blaa Email med 
røde Stjerner, og indenfor den en bugtet Ring af rød 
Email; i Midten, der nu er aaben, har der været 
nogle radiale Broncestænger, som ere bortkomne. 
Paa Bagsiden er der anbragt en Broncespiral med 
.Jernaxe samt Naal og Naaleholder af Bronce; udfor 
Naaleholderen er der en Øsken til Ophængning af 
Spændet; se Fig. 303. Lærer Jørgensen, som kort 
efter kom tilstede, fandt, at Skelettet, der var meget 
vel bevaret, laa udstrakt paa Ryggen med Hovedet i 
Nord; det var hverken dækket eller omgivet med Sten 
men laa umiddelbart i det løse Grus. Ved Skelettet 
optog Jørgensen to smaa Broncefibulaer, 2 T. lange, 
af Type F men med en Knop bagud og en lodret 
nedadgaaende Naal.eholder, endvidere en smuk Rede
kam, 37 /s X 21/ 2 T., af Ben eller Hjortetak med buet 
Ryg og Zigzagprydelser langs Randen af denne (Fig. 
292), fremdeles en Broncering, 11/2 T. i Tværmaal, 
en lille .Jernring, et Stykke af en Broncespiral samt 

to store cylindriske Perler af Ben, 3/4 T. brede, 3/ 8 T. 
høje (Fig. 304), 27 smukke store tolvkantede Perler 
af blaat Glas, G skiveformede af do. do., 4 riflede af 
hvidt klart do., 1 riflet og 10 kantede af grønt do. 
samt 1 flad Ravperle, i Alt 50 Perler. 

2. 35 Alen fra Nr. 1 fandt Jørgensen tæt under 
Grønsværen en flad Stendynge og ovenpaa denne en 
Mængde Ben, der viste sig at hidrøre fra en stor 
Hund. Under Stendyngen laa i Gruset Resterne af et 
Skelet med Hovedet i Nord og ved Skelettets venstre 
Side med Spidsen imod Syd et enægget Sværd, 25 T. 
langt (hvoraf Fæstet 51/2 T.), 11/2 T. bredt. Fæstet 
var lige og forneden fladt; Odden var tilbagetrukken 
til Ryglinien. Sværdet sad i en Træskede; et ovalt 
Jernbeslag har enten siddet om Skedens Munding eller 
om det Nederste af Fæstet. 

I Sommeren 1880 gravede jeg selv paa Stedet 
men fandt Intet uden tre Brolægninger, af hvilke den 
bedst bevarede var rund, 23 I 4 Alen i Tværmaal. 
Ovenpaa Stenbroen laa .lidt sort Muld. imellem og 
under Stenene smaa Kulstykker, sort Muld og sværtede 
Stensplinter samt enkelte Pottesbar. Ben fandtes 
ikke, ejheller Oldsager. Under de to andre Brolæg
ninger fandtes Intet. 

Tillæg VIII. 

ANDRE GRAVE FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. 

A. Benfyldte Lerkar eller Gravkasser. 

Paa ældre Brandpletspladser findes jævnlig ben
fyldte Lerkar eller Stenkasser, der tilhøre eller dog 
kunne tilhøre den nærmest foregaaende Tid og derfor 
ikke her komme i- Betragtning. De mig bekjendte 
Exempler skulle dog nævnes her, nemlig: 
Muleby i Nyker Sogn: Vaseformet hankeløst Kar 

uden Oldsager (Tillæg VI B 5). 
Due b j erg i Klemensker: Grov Krukke uden Oldsager 

(Tillæg VI A). 
Æggebjerg i samme Sogn: Nr. 1. Vaseformet hanke

løst Kar med en Broncenaal. 
Nr. 2. Knust Kar med et tyndt fladt St. 

Bronce. 

Nr. 3. Vaseformet hankeløst Kar med et 
St. Broncetraad. 

Nr. 4. Grov Hankepotte med en Bronce
syl (Tillæg VI B 6). 

Kannikegaard A Nr. 1 J. Rundbuget hankeløs Potte 
med en Jernfibula af Type A. 

Nr. 1 s. Vaseformet hankeløst Kar med 
en smuk Broncenaal (Tillæg VI B 14). 

Grødeby E Nr. 38 og 39. To Stenkasser med brændte 
Ben uden Oldsager (Tillæg VI B 1 7). 

Paa sildige Gravpladser fra den ældre Jernalder 
er der derimod fundet følgende benfyldte Lerkar eller 
Stenkasser: 
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Bjerget ovenfor Gudhjem: Nr. 3. Kulle med 
en rundbuget middelstor Hankepotte uden 
Oldsager. , 

Nr. 9. Do. med et middelstort hankeløst 
Kar uden Oldsager. 

Nr. 10. Do. med en lille Hankepotte 
prydet med Zigzagstreger uden Oldsager. 

Nr. 11. Do. med do. do. prydet med 
Zigzagstreger uden Oldsager. 

Nr. 16. Do. med et middelstort Kar uden 
Oldsager (Tillæg VII C 2). 

Kannik eg a ard K 332. Knust Kar uden Oldsager. 
K 343. Middelstor Hankepotte med en 

ophøjet rundtløbende Stribe uden Oldsager. 
K 346. Middelstor Hankepotte med Zigzag

bort uden Oldsager. 

K 34 7. Middelstor Hankepotte med en 
spids Jernkniv og en Nøgle(?). 

L 368. Middelstort hankeløst Kar med 
Zigzagbort (Fig. 305) uden Oldsager (Tillæg 
VI B 14). 

S 1 a m reb jer g Nr. 7 7. Middelstort Kar med Zigzag
bort uden Oldsager. 

Nr. 84. Stenkasse med brændte Ben og 
et grovt middelstort Hankekar uden Oldsager. 

Nr. 90. Middelstort Hankekar med Zigzag
bort uden Oldsager. 

Nr. 119. Stenkasse, forstyrret ved An
bringelse af en Brandplet (Tillæg Vl B 15 ). 

Baunegaard Nr. 5. Middelstort hankeløst Kar med 
en ophøjet rundtløbende Stribe uden Oldsager. 

Nr. 19. Kulle med et middelstort Kar 
med Stregebort uden Oldsager (Tillæg VI B 16). 

B. Klumper af brændte Ben uden Brandplet og uden Gravgjemme. 

Foruden en Klump brændte Ben i Kannikegaard 
A 2 k, der snarest hidrører fra en tidligere Tid, kan 
her anføres følgende : 
Bjerget ovenfor Gudhjem: Nr. 4. Kulle med 

en lille Klump brændte Ben uden Oldsager. 
Kannikegaard F 180. Klump af hvide brændte 

Ben uden Oldsager. 
N 409. Do. do. og derunder et lille fint 

Kar med Zigzagstreger. 

N 410. Do. do. og deri et middelstort 
Kar med Zigzagstreger. 

Slamrebjerg Nr. 142. Klump af brændte Ben med 
" en Broncefibula, en lille Broncering og en 

Perle. 

Nr. 144. Do. do. med en Broncefibula 
og Skaar af et stregeprydet Lerkar. 

B au neg a ard Nr. 4. Do. do. uden Oldsager. 

C. Flade mørke Muldlag. 

6te V. G. i Vestermarir. C. 20 flade sorte Pletter 
uden kjendelige Ben (jfr. Side 304). 

Bjerget ovenfor Gudhjem Nr. 5. Kulle, hvor
under Striber af sort Muld med brændte Ben 
og en middelstor Hankepotte. 

Kannikegaard F 166. Brændte Ben samt St. af 
et stort Lerkar. 

L 352. Intet. 
L 357. Brændte Ben. 
L 360. Broncespænde, ukj .. Jern, Ben af 

et Dyr (Hund?). 
L 361. Intet. 
L 362. Brændte Ben, St. af en middel

stor Hankepotte med Zigzagstreger. 
L 365. Brændte Ben, St. af en Mellem

jernalders Sølvfibula samt af en middelstor 
Hankepotte med Stregeprydelser. 

L 367. Brændte Ben og Potteskaar. 
M 373. Brændte Ben. 
M 375. Brændte Ben. 
M 376. Brændte Ben, St. af et middel

stort Lerkar med Stregeprydeiser. 

M 379-81. Spor af brændte Bfm. 
M 383. Brændte Ben, St. af Pil tynd 

Broncestok (Ringnaal). 
M 387. Brændte Ben. 
M 390. Brændte Ben. 
M 398. Intet. 
N 404 og 406. Intet. 
N 407. Brændte Ben, Potteskaar saml f't 

St. Broncetraad. 
N 408. Intet. 

Slam reb jer g: Kulle b. Brændte Ben, en Bronce
fibula af Type F 2 samt 3 grønne Glasperlm', 
1 hvid do" 2 røde Stenperler og en Klump 
sammensmeltede Perler. 

Baunegaard 15. Brændte Ben samt St. af en smuk 
Hankekande. 

Blykulle Bakke i Aaker tæt vest for Læs Aaens 
Udløb. Her er foruden mange spredte Flint
sager og adskillige store benfyldte Urner fundet 
tynde sorte Pletter indeholdende brændte Ben 
samt røde og hvide Stenperler (S. B. 24). 
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D. Flade Dækstene 
(eller kantstillede Stene, hvor en Dæksten formentlig er borttagen). 

Kannike gaard E 151 d-f. Tre eller fire Dæksterre, 
hvorunder der fandtes Lerkar. 

F 1G5. Fire Lerkar. 
F Hi7. Intet. 
F 168. Jernfibula, 2 Mosaikperler, 2 Glas-

perler, grov Hankepotte. 
F 170. Grov middelstor Hankepotte. 
F 181. Intet. 
F 186 b-d. Adskillige Dækstene, hvor-

under mindst 3 grove Hankekar. 
F 188. Intet. 
H 208 og 239. Intet. 
I 249, 250, 254, 276 og 277. Intet. 
1 285. Middelstort hankeløst Kar, lille 

Hankekar. 

J 302 og 303. Intet. 
K 313 og 315. Intet. 
K 331. Grov middelstor Hankepotte, St. 

af et stort Kar. 
K 333. Grov middelstor Hankepotte. 
K 334. Spredte Potteskaar. 
K 338. Enkelte brændte Benstykker. 
K 339. Intet. 

Slamrebjerg 80. Lille Kniv og en middelstor Hanke
polle. 

8 7. Lille grov Hankepotte. 
120. Intet. 
1 M. Grov middelstor Hankepotte. 
134. Intet. 

E. Firkantede dybe stenfyldte Huller. 

Kannikegaard F 189. Intet. 
H 205, 207 og 229. Intet. 
K 318, 323, 324, 329 og 342. Intet. 
K 349. Spor af brændte Ben. 
K 350. Ligeledes Spor af brændte Ben. 
L 363. Under Stendyngen stod en Ramme 

af kantstillede Stene, 30 X 20 T., hvori der 
laa et lille grovl hankeløst Lerkar. 

L 366. Intet. 
M 382. Intet. 
M 386. Spor ar Ben. 
M 388, 389, 397 og 401. Intet. 

Slam reb jer g 131. (Rund Stenklump). Intet. 

F. Rækker af store Stene 
(tildels fra Øst til Vest). 

Kannikegaard F 191, K 344, M 374. Intet. 
1 

Bannegaard 13. (Ligeledes en enkelt kantstaaende 
M 385. (En enkelt kantstaaende Sten). Sten). Spredte Potteskaar. 

Brændte Ben og et enkelt Potteskaar. 

G. Stenringe. 

Baunegaard 10. Intet. I Baunegaard 14. Intet. 

H. Brolægninger og flade Stendynger. 

Ypern eg a ard i Nyker. Paa Brandpletspladsen der
steds har jeg tæt under Overfladen fundet 
en tyk Dynge af hovedstore Sten blandede 
med lidt sort Muld og brændte Ben. 

Kannikegaard F 190, 192 og 194. Intet. 
H 218. Intet. 
H 240. Enkelte Potteskaar. 
I 251 og 252. Intet. 
I 253. Stort treøret Lerkar og St. af et 

middelstort Hankekar. 
K 312. Intet. 
K 330. Lille rundbuget Hankepotte. 

K 337. Intet. 
K 340. Spor af brændte Ben. 
K 341. Ben af en Hund. 
K 345. Spor af brændte Ben. 
K 348. Intet. 
K 351. Brændte Ben. 
L 353. Spor af brændte Ben. 
L 354. Mange brændte Ben. 
L 355. Intet. 
L 356. Brændte Ben. 
L 358, 359, 364, 369 og 370. Intet. 
M 371, 372, :377, 378, 384. Intet. 

24 
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M 391 og 392. Spor af brændte Ben. 
M 393. Brændte Ben og enkelte Potte

skaar. 
M 394 og 395. Spor af brændte Ben. 
M 396. Intet. 

- M 402. Spor af brændle Ben. 
, N 403, 405 og 411. lntet. 

Slamrebjerg 82. lntet. • 83. Middelstor Hankepotte og et lille Kar. 
85. Noget ukjendeligt Jern og et lille grovl 

Hankekar. 
86, 88 og 91. lntet. 
118. SL. af et slregeprydet Hankekar. 
1 ~.n. Lille grov Hankepotte. 
125. Intet. 
128. Grov middelstor Hankepotte. 

180 og 136. Intet. 
137. Grov middelstor Hankepotte. 
139. To grove middelstore Hankepotter. 
140. Stregeprydet middelstort Kar. 
141. Intet. 

Baunegaard 3. Intet. 
6. En rød Stenperle og en grov rund

buget middelstor Hankepotte . 
7. Intet. 

G r ø cl e by C. To Brolægninger. Intet. 
En flad Stendynge. Brændte Ben. 

Bukkegaard i Aaker. En Brolægning. Enkelte 
Potteskaar·. 

To andre Brolægninger. Intet. (Tillæg 
VII C 5). 

I. Nedgravne Klumper af Vaaben uden Ben. 

Kannikegaard :314. Sværd, Spydspids, Skjoldbule 
med Haa11dlag, Kniv, vasf~l'onnel Kat·, middel
stor Hankepotte og et lille hankeløst Kar. 

Slamrebjerg 79. Sværd, to Spydspidser, Skjold
bule med Haancllag, Spore, Kniv, firkantet Jern
spænde, ovalt Jernbeslag og St. af et Hankekar. 

K. Kuller paa Gravpladser fra den ældre Jernalders Slutningstid. 

Ypernegaard i Nyker. Paa Brandplelspladsen der
steds skal der have liggel smaa Kuller, som 
nu ere sløjfede (S. B. 75). 

Bjerget o,venl"or Gudhjem. 1\J Kuller, hvorom 
se foran i Tillæg Vll C 2 (Side 36i"i-6G). 

Slamrebjerg b. Muldlag med brændte Ben og en 
Bronc:efilmla af Type I•' 2 samt nogle Glasperler. 

c. Syntes at bcstaa helt af Sten og var 
maaske en gammel Rø~c. i dens Top var 

brudt et Hul, hvori var anbragt en Brand
plet. (Se foran Side :35'3). 

Baunegaanl 17. Aflang Stendynge. Ingen Oldsager. 
18. Klump af slore Sten. ingen Olcl-

sager. 
19. 
20. 

sager. 
(R i s e It øj. Se 

Benfyldt Lerkar. 
Nogle emlestaaemle Sten. ingen Old
(Se foran Side 355). 

foran Tillæg Vll C ;3; Side 3G6). 

L. Oversigt over Gravenes Forekomst. 

Gravpladserne 

Gte V. G. i Vestermarie . 
Ypernegaard i Nyker .. 
Bjerget ovenfor Gutll1jem . 
Kannikegaard . . . . . . . . 
Slamrebjerg ... · ..... . 
Baunegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grødeby .............. . 
Bukkegaard i Aaker ...... . 
Blykulle Bakke i samme Sogn .. 

2 
2 

2 2 

c. 20 

22 
1 

nogle 

Hl 
1 

4 40 
16 

2 3 
3 
3 

I 
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Tillæg IX. 

GRAVFUND FRA MELLEMJERNALDEREN. 

A. Fortegnelse over Grave fra Mellemjernalderen. 

1. Om Ørnekullerne ved Hasle se foran 
Side 284- 8G. Hvorvidt nogen af Kullerne har inde
holdt en Grav fra Mellemjernalderen, er tvivlsomt. 

2. Ved den vestlige Ende af Bakkegaards 
Mark i Rutsker Sogn ligge nogle lave Kuller, som 
maaske kunde hidrøre fra Mellemjernalderen. Der er 
fundet brogede Perler, men ingen Undersøgelse er 
foretagen (S. B. 39). 

3. Paa et lavt Bakkestrøg nord vest for H y Ide -
gaard i samme Sogn bar der ligget nogle lave .Jord
kuller, som nu cre sløjfede. 1 en af dem er der 
fundet to Haandlcdsringe med Mellrmjernalderens Præg 
samt en broget Glasperle (S. B. 41} 

4. Tæt nord forKnarremosenpaaKrusegaards 
Grnnd i samme Sogn har der ligget en Del smaa 
Kuller, lrnldte "Lusekullerne" , som nu ere sløjf'ede. 
I en af dem er der fundet brogede Perler (S. B. 84} 

5. Paa et Højdedrng omtrent 300 Alf'n syd for 
Gudmingegaard, 19de S. G. i Hø Sogn, laa en 
c. 20 Alen bred, ikkun 2 Alen høj Ku!le, som sløjfedes 
af Ejeren i Aaret 1882. l Yderkanterne var der tid
ligere fundet knusle Lerkar med "Aske". Det Indre 
af Kullen bestod næsten .helt af Sten (c. 25 til :-io Læs), 
og under denne Stendynge fandtes ubrændte Ben saa
velsom følgende Oldsager, nemlig: to smukke næb
formede Broncefibulaer (Type N) med Jernnaal, 17 /s 
><. 1 T., St. af en Redekam af Hjortetak med Broncc
nagler, St. af to smaa Jernknive, en halvkugleformet 
Spindesten af brændt Ler, 7 /s >; 11 /2 T., samt en lille 
blaa Glasperle, 2 lysgule Stenpcrlrr, 20 røde og 34 
gule Lerperlet·, i Alt 57 Perlet". Stedet er derefter 
undersøgt af Lærer Jørgensen, men der fandtes ikke 
Mere i Resterne af Kullen. 

6. Omtrenl et hundrede Alen nordvest for L (~ns -
g a ard i Østerlars Sogn er der i Aaret 18G8 under 
jævn Mark fundet en flad Sten og derunder ubrændte 
Menneskeben samt tre 15/sT. lange næbformede Bronce
fibulaer med Jernnaal (Fig. 329), 2 hvide Stenperler 
samt 1 rød og 10 gule Lerperler. 

7. Paa Bøgebjerg under 28de S. G. af samme 
Sogn, hvor der har været en anselig Gravplads fra 
den yngre Jernalder (se nedenfor Tillæg X B 1·), laa 
der ved Bakkens nordre Fod en stor flad Jordkulle, 
som undersøgtes af Lærer Jørgensen og mig i Aarct 
18 7 7. Kulien var 19 Alen i Tværmaal, tildels rands at 

med store Sten. Omkring Midten fandtes c. 18 T. 
dybt en Krans af store Sten med c. 41 /2 Alens Tvær
maal; forøvrigt bestod Kulien alene af Jord. Lidt 
nordvest for Midten fandtes 11 /4 Alen dybt el 1 T. 
tykt Lag af hvidt Sand. Paa Sandet laa en Klump 
Perler og ved dem to 13 /4 T. lange Broncefibulaer 
af Type F 3. Tæt nordost for dem fandtes Menneske
tæmle1· og lidt vestligcre laa en Bl'Oncefibula med bred 
Spids og en halvrund Plade bagved Bøjlen som Fig. 
3:22 (Type M 1), 21/2 T. lang. Endelig· fandtes cl 
Par Tommer nord for Tænderne en liden Broncefibula 
af lignende Form som de to førstnævnte. Perlerne 
vare kjemleligen trukne paa Rad saalcdes, at to og 
to af samme Al'I. og Farve laa ve(l Siden af hinanden. 
Der var 4(i af Glas, G2 af rød eller gul Lermasse og 
71 af Rav, de1·iblanc1t 8 berlokformede, i Alt 179 Perler. 

8. lblandl de c. fiOO Alen syd for Knarre
g a ard, 4 7 de S. G. i samme Sogn, c. 2000 Alen 
nordvest for Kirken, beliggende Høser (se foran Side 
274) fandt Lærer Jøl'gensen i Efteraaret 187G <'Il 

10 Alen bred Jordkulle (Knarregaanl t ). I 11/4 Alens 
Dybde midt i Kullen laa en stor flad Sten, ved hvis 
sydostlige Hjørne der stod et slorl, toml, vaseformet, 
hankeløst, knust Lerkar, p1·ydel paa Udhugningen med 
3 Sæt Knopper, tre i hvert Sæt. Tæt derved laa en 
Kniv i Træskede, og tværs over denne var en anden 
Kniv fastrustet. Ved Stenens Vestside laa en Sax, 
hvis Bøjle var indlagl i et 'fræfutternl. Under den 
nordlige Del af Stenen fandtes lo næbformede Broncc
fibulaer med ophøjede Striber og· Rækker af indslagnc 
Prikker (Fig. 330), en knapformet Broncefibula, 1 T. 
bred, med indprikkede koncentriske Kredse, en smuk 
lille Bronce1iaal med kautel Hoved prydet med Smaa
cirkler, nogle Rester af Mennesketænde1· samt 4 Perler 
af hvid Stenmasse, 1 af lysgul do., 18 af gul og H 
af rød Lcrmasse, 1 af Rav, 5 af Bl'once, i Alt 38 Perler. 
I Graven fandtes derhos en Spindeskive af brændt Ler, 
5 /12 X 13/4 T. 

9. Paa den et Par hundrede Alen vest
] igere værcn\le Brandpletsplads (se foran Side 30G) 
har der ligget en Kullc (Knarrcgaard 2), c. 71 /2 Alen 
bred, 11/2 Alen høj, i hvis vesllige Side der i Sommeren 
187G er fundet to lange smalle Spydspidser, af hvilke 
i det Mindste den ene havde smukke Broncehoveder 
paa Enderne af Naglen igjennem Døllen. I Midten 

24"' 
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af Kulien fandt Lærer Jørgens(•n senere el knust toml 
vaseformet Lerkar pryd~t med Riller og Streger og 
umiddelbart op til dette en lille Stenbunke, hvori der 
]aa enkelte hvide brændte Benstykker samt lidt Træ 
belagt med Bronce og St. af en lille Jernnaal. 

10. PaaLyngen c.100Alen nord for Knarre
ga'ard har der ligget to Grupper af Jordkuller, som 
Lærer Jørgensen, der har undersøgt Stedet, formener 
at have hidrørt fra Mellemjernalderen. Oldsager ere 
ikke fundne (S. B. G4 og 65). 

11. Paa den saakaldte Mø 11 e bakke øst for 
Haldegaard, c. 1200 Alen sydvest for Gudhjem har 
der ligget c. 10 flade Jordkuller, der nu alle ere 
sløjfede. Om to af dem, som ere blevne undersøgte 
af Professor Engelhardt, se nedenfor B 1. 

12. Ved Møllen tæt sydost for Gudhjem 
er der Spor af flere sløjfede .Jordkuller. 

13. Langs Kysten syd for Fiskerlejet Mel
s te d indtil henad imod Kobbe Aa ltar der paa Slrnnd
marken samt paa Nørregaards og Sandegaards Jorder 

været en Mængde Grave fra Mellemjernalderen, hvorom 
Nærmere nedenfor under B 2. 

14. Om den store Gravplads vest for Bække
gaard i Øslerlars Sogn se nedenfor under B 3. 

15. Om Grave ved Glasergaard tæt syd for 
Bækkegaard se Tillæg XV. 

16. I en sløjfet Høj nord for Engen "Sy It en" 
i Ibsker Sogn tæl øst for den derværende Husplads 
(hvor der er optaget mange byzantinske Guldmønter 
og "Guldgubber"), er der i sin Tid fundet et Jern
sværd og et Læderhelte, der var smukt prydet med 
smaa Sølvstifter (S. B. 75-77). 

17. Imellem Kaasegaard og Klinleby i 
samme Sogn ligge Resterne af en 11 Alen bred .Jord
kulle. Midten af den er udgravPl, og der skal være 
fundet .Jern deri. 

18. Paa Kannikegaards store Gravµlads 
(Tillæg VI B 14) maa Gravene Nr. 19G og 3GG samt 
rimeligvis ogsaa adskillige af de omliggende anses for 
at hidrøre fra Mellemjernalderen. 

B. Undersøgelser af nogle vigtigere Gravpladser. 

1. Møllebakken ved Gudhjem. 

Som nys anført ligger den saakaldte Møllebakke 
ikke tæt ved Gudhjem men c. 1200 Alen derfra tæt 
nord for Vejen til Rønne. Ved Professor Engelhardts 
Ankomst til Stedet i Som111eren 18GG var der kun 
Levninger tilbage af de to sidste Kuller, og af den 
ene af disse (Nr. 1) vare Oldsagerne allerede op
tagne. 

Ifølge Beretningen i Aarb. 1868 Side 1:35-37 
samt Meddelelser fra Museet (Mus. C 6-12 og :)2- 4·3) 
vare Forholdene omtrent som følger: 

Nr. 1, c. 25 Alen bred, kun 3 /4 Alen høj. Midt 
paa Kullens Bund laa en flad Sten orngiven af en 
Krans af store rnnde Stene. Paa den flade Sten stod 
et tyndt sort Lerkar prydet med et skraalsll'ibet Baand 
i ophøjet Arbejde og ifølge Ejerens Angivelse fyldt 
med "Aske og sort Muld". I Jorden deromkring op
samledes en pragtf'uld, forgyldt Sølvfibula, :15 /12 X 11/s T. 
(Fig. 323), to smalle bøjleformede Bronccfibulaer, den 
ene af Type F :1, den anden ligearmet, St. af Pn 
Sølvhaarnaal med smaa Halvmaaneprydelser, 4 Perler 
af forgyldt Sølvblik trukne paa en Broncetraad, 16 

Ravperler, St. af hule Spiraler af Sølvtraad, St. af 
en Perle af Glasmosaik og nogle St. gulagtigt Glas. 

Nr. 2, c. 25 Alen bred, !1/2 Alen høj. Paa 
Kullens Bund laa foruden flere andre store Sten en 
Krans af Stene, c. 3 Alen i Tværmaal, indenfor hvilken 
der fandtes ubrændte Ben saavelsom to prægtige Sølv
fibulaer, 2 1/s til 4 T. lange, med Niello og Belægning 
af Guld (Fig. 324) samt et St. af en tredie lignende, 
en ligearmet Broncefibula, et St. af en næbformet do. 
med .Jernnaal, St. af et ringformet Broncespænde, 
St. af en Broncering (Haandledsring ?) , en lille Guld
ring i halvanden Omgang (Fingerring eller Pengering), 
to smaa Broncenaale med Øje og Ring deri, to smukke 
guldbelagte Sølvbeslag, som ende i Dyrel1oveder og 
bagpaa have Nitter (Fig. 348), flere runde eller lang
agtige med Træ udfyld le Perler af tyndt, forgyldt 
Sølvblik, en riflet grøn Glasperle, en gul og en l'ød 
Lerperle, en tynd Broncestok, som Perlerne synes at 
have siddet paa, endvidere en Spindeskive af Sandsten, 
11/2 T. bred, en Broncedopsko til en Knivskede (jfr. 
Kragelml Pl. I Fig.18) samt Skaar af lo tynde Lerkar. 

Oldsngerne ere afbildede i Aarb. 1868 Pl. III. 

2. Kysten sydost for Melsted. 

M e 1 s te cl Fiskerleje ligger omtrent 1 /6 Mil sydost 
for Gudhjem. Ligesom der µaa Strandkliµµerne mellem 
Gudhjm1 og Melsted e1· fundet en Mangfoldighed af 
Grave (hvorom Nærmere i Tillæg X), saaledes kjendes 
der ogsaa en Mængde gamle Grave langs Kysten fra 

Melsted imod Sydost. Gamk Røser findes hist og 
her paa hele Strækningen; i stort Antal ere de til
stede ved Udløbet af Kobbe Aa, og en Gruppe deraf 
har ogsaa ligget ved "Sandhuset" na'r ved Melsted. 
Brandpletter ere iagttagne langs Vejen paa den nord-

I 
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lige Skrænt af Kobbe Aa. Voldgrave og andre Grave 
i Strandstenene findes tæt syd for Udløbet af bemeldte 
Aa. Brolægninger ere trufne i stor Udstrækning under 
Agermarkerne paa flere Steder, uden at deres Tid og 
Betydning endnu er tilstrækkelig oplyst. Endelig er 
der dels paa Strandmarkerne, dels paa de ovenfor 
liggende Jorder fundet ikke ganske faa Grave fra 
Jernalderens senere Perioder. Det er meget muligt, 
at de have strakt sig i en sammenhængende Gravplads 
lige fra Melsted til Kobbe Aaen, og Udsagn af Be
boere der paa Stedet tyde i alt Fald paa, at der tid
ligere har været langt flere, end der nu kjendes. For 
Tiden ere imidlertid ikke blot Jorderne indenfor Strand
vejen ganske opdyrkede, men Dyrkningen har ogsaa 
udstrakt sig over betydelige Arealer af Strandlodderne 
udenfor denne Vej, hvorved de Grave, som muligen 
have ligget der, ere forstyrrede eller i alt Fald blevne 
ukjendelige. De Grave, hvis Indhold er bleven be
kjendt, ere saaledes indskrænkede til nogle faa Grupper 
med betydelige ukjendte Mellemrum (jfr. Mus. C 636-
37, 2747, 2920-76, 3208-11 etc.). 

A. Omkring "Sandhuset". 

Omtrent 800 Alen sydost for Fiskerlejet ligge 
ved Vejen to Huse, det ene kaldes "Sandhuset" (Mtr. 
Nr. 123 c), det andet ligger paa 5te S. G.s Fortov 
(Mtr. Nr. 123 d). Øst for disse Huse har der været 
en Mængde la ve Kuller; i Aaret 18 7 0 var der endnu 
over 40 tilbage ; nu ere de alle udjævnede. 

Nogle af disse Kuller have utvivlsomt været Røser 
fra Broncealderen eller den ældre Jernalder (se foran 
Side 274--75). De øvrige synes derimod at have 
hidrørt fra Jernalderens yngre Perioder. Alle Kullerne 
indeholdt Sten, enten et tykt Stenlag eller i alt Fald 
dog en udstrakt Brolægning paa Kullens Bund. De 
synes, med Undtagelse af de antydede gamle Røser, 
alle at have dækket ubrændte Skeletter liggende 
umiddelbart under Stenlægningen. 

1. Allerede i Aaret 1869 var der ved Sløjfning 
af en saadan Kulle fundet to store ovale Bronce
spænder, det ene ovenpaa belagt med en gjennem
brudt Bronceplade prydet med Sølvtraade, det andet 
prydet med fantastiske Dyrefigurer men ikke forsynet 
med Dækplade. Ved Udgravningen var der bleven 
bemærket ubrændte Ben (Mus. C 636 og 637). Et 
Par Aar senere var der ved Sløjfning af Kuller atter 
fundet flere store skaalformede Spænder, der angives 
at have været meget smukke, men som nu alle ere 
bortkomne. 

Senere have Ejerne af Stedet dels ved Sløjfning 
af Kuller, dels ved Optagelse af Brolægningerne, hvor 
Kuller havde ligget, gjort. følgende Fund: 

2. Under en Brolægning, der tidligere havde 
været dækket af en Kulle, fandtes et mægtigt tveægget 
Sværd med Levninger af en Træskede (Klingen 291/2 T. 
lang, 2 T. bred, Fæstet nu kµn 3 T. langt, men et 
Stykke mangler); endvidere en 17 T. lang, kun 11/2 T. 
bred Spydspids med Naglehoveder af Bronce, en stor 
Kniv, to mindre Knive, en smukt tildannet lang 
Hvæssesten, 47/s X 1/2 T" et prægtigt, helt forgyldt 

Beltespænde af Bronce, 21/4 X l3/4 T., samt et lige
ledes helt forgyldt, firkantet Broncebeslag, 1 sh X 1 T. 
(Fig. 319; jfr. Montelius Fig. 431 og 432), en smal 
bøjleformet Broncefibula af Type F 3 med Tap bagud, 
en do. med bred Spids og Plade bagved Bøjlen (Fig. 
322), to halvcylindriske Broncebeslag, en lille tyk 
Fingerring af Bronce med en Rille omkring Udsiden, 
samt endelig 1 Perle af Mosaik, 4 af rød Lermasse 
og 12 af gul do., i Alt 17 Perler. 

3. Ved Sløjfningen af en Kulle og Optagelsen 
af den derunder liggende Brolægning fandtes St. af 
et 2 T. bredt tveægget Sværd i Træskede og med en 
lille trekantet Bronceknap paa Enden af Fæstet, end
videre St. af en lang, smal Spydspids, af en Skjold
bule med Rester af Træskjoldet, af en Kniv og af en 
Jernnaal, Alt meget itugaaet og ødelagt, samt 29 Perler 
af blaat Glas, 4 af grønt do., 3 af hvid Stenmasse, 
7 af rød Lermasse, 2 af gul do., 14 skiveformede af 
Rav og 11 berlokformede af do., i Alt 70 Perler. 
Endelig var der fundet nogle ubrændte Ben. 

4. Under en Kulle fandtes to smaa næbformede 
Broncefibulaer med et Hul paa hver Side af Midtlinien 
ved den brede Ende, en lille aflang pladeformet (eller 
S-formet) do. med indslaaede rudrede Prydelser, en 
lille Kniv samt en Perle af grønt Glas og 8 af lyse
gul Stenmasse, i Alt 9 Perler; desuden et smukt 
vaseformet Lerkar med 3 Gange 3 Knopper paa 
Siderne, 41/4 X 31/2 T. 

Fremdeles er der løst paa Marken imellem sløjfede 
Kuller bleven fundet et Stykke af et Sværd, to Bronce
fibulaer af Type F 2, en næbformet do., St. af en 
stor skaalformet do., et firkantet Remspænde af Bronce, 
St. af en smuk Broncenaal med ægformet Hoved samt 
en Spindesten af brændt Ler. 

Endvidere er der i Sommeren 18 7 7 dels af 
Lærer Jørgensen, dels af ham og mig i Forening 
bleven undersøgt følgende Grave : 

5. Umiddelbart under en Brolægning, der syntes 
at have været dækket af en nu sløjfet Kulle, laa et 
meget mærkeligt ringformet Broncespænde (Fig. 320), 
omgivet af en Krans af fantastiske Dyrehoveder, det 
Hele l7 /s T. bredt. To Alen sydøstlige re stod et tomt 
knust Lerkar, sort, fint og blankt, og lidt længere 
mod Sydøst fandtes et fladt sort Sandlag, hvori 
ubrændte Benpiber og en lille Kniv med Spor af 
Træskede. 

6. En sløjfet Kulle af mindst 10 Alens Brede. 
Under et indtil 18 T. tykt Lag af tildels svære Sten 
laa midt i Graven et sammenbøjet og overbrudt, 2 T. 
bredt, tveægget Sværd, hvis bevarede Stykker have 
en Længde af 34 T. Paa Fæstet findes Rester af 
Træbeklædning og paa Klingen Spor af grovt vævet 
Tøj. En Alen østligere laa med Odden i Øst to korte 
enæggede Sværd, ikke sammenbøjede; Odden var an
bragt i Rygliniens Forlængelse; Klingerne vare hen
holdsvis 13 T. og 12 T. lange; Fæsterne vare blevne 
beskadigede. To Alen nordøst for Midten laa med 
Odden imod Nordost en kort Lansespids, 61/4 X 13/4 T. 
Næsten lige over det store Sværd fandtes en lang 
smal Hvæssesten, 8 X 3/4 T., og en Favn derfra imod 
Nordvest stod i Stenlaget en tom grov Krukke, c. 3 
X 4 T. Endelig fandtes St. af en lille Kniv. 
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7. En med store Stene randsat og kun mr;d et 
tyndt S:rncllag clcekkeL_l1Y:elvcl Dynge :1f ti/dels srrp1·c 
Sl.c11i>Jukkc, c. fl 1\ !('11 bl'cd. StenJagd 1•;11· 3.14 Alen 
lykt. Midt deri slod c•n af' srn~rn ka11lsti/l('de Sten
pl:1dl'1' d:1n11d rt:rnm1c af Maudsla-11gde i l\1ol'CJ li! Syd 
og l.o 1\lt•11s 13rcc!c. Hum11wt imlenl'or 1·;11' l'y]dl. med 
Haattdsll'll, J1rornndr•r der midt i Gra\'l·ll Jaa en 
.tfi. 1 '2 T. lang, 111

2 T. bl'C·d Lansespids. No1'C/vcsllii;l 
i "':ltc111ag·fc'l stod C'I grnvl. tomt Lerkar. 

8. 11:11 Drnhi·1.ming· af ~maa [faarnlslcn, d<'I' !'Ol'-
11w11tlig l11n· rn~rnt ~l~ckl,et al' en Kullc. LJ1uiddclb:trl 
und!·r Steuene laa Li'(' bøjkl'ormedr~ 1lrnncelibulac1· af 
Type M, den f_•nc med ('Il Jirkanlc·L, paa Siderne og 
bastil 111cd udsl1i:w!lcle Knoppcl' pl'ydet Plade ovenfor 
Bøjlcu og med et Dyrelwn•cl paa Spicl~en, dedrn,; 
cisclerC'I. og rigt f'org·yldt, 23 14 T. lang, l1 /2 T. hrl'd 
(l•'ig. :.l::l~i), den anden ligeledes cisPJernt og fmf:!yhll 
og med et D.Hel 1ovcd paa Spidsen, nwde11s den hag Lil 
har en ltaln111HI Plade rned tl'c 11dsla:1C'rnle F11gfo
l10vedcr' 31/4 > 11/2 T. (Fig'. :3:2ii); den ll'edie ('I' ar 
Type fi' ;3 som Vitj. :JS! 1. F1·e11Hll'Jcs fancllc~ s:nnnw
sled,; <'.Il I.ynd krer/,;nmd SølvpJac/c•, l 1/4 T. hred, med 
en f'asUoddct 1ll'u11ce1ta:il undc"rneden, el i1adl ring
ful'rnl'l Stykke Urnrn;e (Spremlc '?), eu lille• Fingerring 
ar Drn11ce' Cl! lille K11iv' lire hule SpiraJc1· al' S0lv
l.r:iacl, 11 's T. l:ing!;, sarul 1 lille Perle af grønl Glas, 
1 do. ar ly~egul Sten 111as:,;e, l do. af mel Lcmiasse 
og 1 () al' flav, i "\ll J ;3 Perler. 

!J. Et Pai· hnndrede Alen sydo.stligere under
søgt.es en Kulle af 4· 1 2 Alens Brede, temmelig flad, 
l1rori der af kantstillede Slenpladcr var danuet en 
Hamme, :21/2 Alen lang i Nord til Syd, 2 Alen bred. 
I H.urnmct indenfor fandtes i 10 T. Dybde Hesler af 
d i krumbøjet Stilling paa højrn Side hvilende Skelet 
med Ho1·(;det i Nore!. Sydligsl i Graven stod et lille 
tomt sort Lerkar, i det nordYestlige Hjørne el do. og 
S T. fra Nordenden et do., alle knuste. Ved del 
~iclstnævnte fandtes en smuk lille næbformct Bronce
fihula med imlslagne Kvadrater og I-falvmaaner, samt 
en do., l 11·or den flade Halvring, der forbinder Spi
rnlens Ender, ligg('J' løs under Bøjlen (Fig. 328); 
emh·iderC' en lille Broncenaal, to smaa Knive samt 
2 P('rlcr af Mosaik, l malet, G af lysgul Stemnasse 
og 1 af rød Lermasse, i Alt !) Perler. 

[ 0. Nede ved Stmndklippeme, øst for de øvrige 
Gr:we, under en flad oval Brol;cgning, der ikke havde 
været dækket af nogen Kulle, fandtes i 10 T. Dybde 
Spor af ubnendte Ben samt under Midten af Brnlæg
ningen en lille Kniv og en lille Hvæssesten med Hul 
gjennem den ene Ende. Noget nordligere laa el 
smukt ringformet Broncespænde (Fig. 37G), beslaaende 
ar eu i Siden aaben oval Hiug, 2 1/4 >~ 17;8 T., og en 
2 7/,q T. lang Torn, der kunde forskydes langs Ftiuge11s 
Omkreds. Ved Spændet laa en eneste 11\'id Stenperle. 
Endelig fandtes nordvestligt i Graven et Jernsøm med 
bJ'(•dt Hoved. 

11. Undc1· en tæl ved den fol'l'ige beliggende 
lignende flad oval Drnlæguiug, der ikke var da~kket 
ar nogen 1<11/lt•, faneiles i !J T. Dybde Hesler nJ et i 
krumbøjet Stilling 1wdlagt Skelet med Hol'edct nord
eflel'. Lidt 01·rnfor Knæerne laa el stort Jernspænde 

og under Laarbenene e11 Kniv. Nordligt i Graven 
fandtes en Hesteland. 

Hertil komme emlirn to Grave, der have været 
anhrnfjle i Toppen af :cldrc DegmveJscr, nemlig: 

12. I Toppen al' den Side 275 omtalte store 
Stenrøse paa Glc• S. G.s Fortov (Mtr. Nr. 123 d), hvor 
del' paa Bundc:11 laa et Ske/el 11wd e11 Brnncealders 
Spiralring p:1<1 111'CI' Arni. 11:m/e EjerC'n i Aaret 1878 
1111der D.:ekk<:t ar O\'(•rjonl 111(•11 un·npaa Stemlyngen 
fnrnlct et slu1'I. Lve,cgg·et Srn·nl (Kli11gen over ;{() T. 
la11g, I \I~ T. brPd) med e11 lille pyramidal Fa~stl'knap 
al' l3ro11ce, li;:rgrnde i He!11i11g fra Nordusl liJ Sydvest, 
sa:11·c·bum en Skjoldbule :il' .Jern med brede l1rn~Jvf'Clc 

U1oncl'kt1appel' pan Ni!narderne, Sl. af Skjuldl1:wml
tagct samt en stor og e11 lille: K11iv. 

13. 1 ToppC'n af' c·u stor .Jordl10j paa Nøue-
gaal'(/s, :"1!r: S. C.s. Agel'junl, et Par J1u11clrede Alen 
syd vest ro I' Saml li uset' lrn vdc Ejeren i Aaret 187 7 
1'1111det en med Slene 01ngjve11 Grnv, hvornf lian i c'n 
Dybde :d' m:ppe 1 Ale11 urtd!~r Overfladc'n optog rm 
\) 1 /2 T. hus, Spyd~pids, en Kniv, SI. af cl ,Jernbiclst·l, 
en H(':-;ir•kja:IH'. og forskjc:llige Bronc('heslag Lil et Liv
heJte, derjlJJamll en Jil'kanl.et, pyrnrnidall a!'lrappel 
l31,01H·ep1·yth•lsC', J 11 (; T. hl'ed, som Fig. ;JJ8 og St. af 
l'll gansl\,P lig11cnde. Tillige ang;wes d<'L, at der paa 
samme Sted va1· fuudet adskilligr: I-'erh~r, hniraf (i 

røde Lerpedur enduu cre i Bd10Jd. Omtrent (i Alen 
øst fur denne Grav, men ligelC'dcs i Toppen af Højen 
fandtes lo Krukker f'yJdtc nwd brændte Ben, af hvilke 
den ene er et 7314 T. højt, raseformet liankeløst Ler
kar med 3 X :l Knopper paa Siderne. Højeu, der 
skal have været 50 c\Jen bred og hcnimod G Alen 
høj, og som l1elt igjennem beslocl af L<•r, er senere 
næsten ganske bleven sløjfet, uden at der er fundet 
nog(;11 Centralgrav paa dens Buml (S. D. 104). 

Fremdeles har Lærer Jørgensen i Sommeren 1880 
i Nærl1eclen af Sanrll1uset fundet to Grave, 1w1nlig: 

14. En uregelmæssig, 31 /2 Alen lang Brolægning 
af Jiovcrlstore og mindre Sten. Under Midten deraf, 
umiddelbart nnder Brnl<egningen laa en Broncelibula 
af Type F 3 som Fig. 321, 17/s T. lang. 

l fl. En lignende megelmæssig Brolægning, J 0 
Alen lang. Umiddelbart undC'r Stenlaget fandtes en 
eneste hvid Stenperle, en lille Kniv, Sl. af et lille 
Lerkar, en Hestetand sarnt Levninger af ubncndte Bejl. 

Endelig er der i F'onrnrel 1885 tæt øst for Sand
huset af Ejeren bleven fundet: 

1 G h. En Stendynge e. 2 Alen i Tv:cermaal og 
dernnder St. af el menneskeligt Kranium, en lille 
ganske smal bøjleformet Broncelibula af Type F 3, 
1112 T. la11g, en anden lille Droncefibula rimeligvis af 
Type G 1 men ikke ganske kjendelig (itu), samt 
117 Perle!', deriblandt en smuk halvkugleformet af 
Hav, 3/4 T. bred, 15 andre af Rav, G2 af Glas og 
3fl af rød eller gul Lennasse. 

15 c. Indeholdt eu meget smuk Øxehammer 
(Fig. 3G:J), 3 T. bred 1·ed Æggen, 5 1/2 T. lang, en 
Lansespids, 5 3/ 4 X !3/4 T., to smaa Knive samt ei1 
gl'O\' H nessestcn · aJ Skifer, 4,1 /2 T. lang. 

I ~i d. lmlciwlrll lre næbfornwde Brorn;efibulaer; 
unde1· den ene af dem laa en Klump grovt uldent 
Tøj; endvidere en Spindeskive af brændt Ler, en lille 
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Kniv, 3 Perler af grønt Glas, 1 af lysgult uigj. do., 
2 af hvidt do. do., 4 af rødt Ler og 1 af gult Ler, 
i Alt 11 Perler; desuden et Stykke af en Kjæbe af 
et Svin s'.lmt mange St. af ubrændte Menneskeben. 

B. Ved Kysten længere imod Sydost. 

Naar man fra Sandhuset følger Strandvejen videre 
imod Sydost, kommer man c. 800 Alen derfra igjen 
ned til den flade Strandmark. Øsl for Vejen ligger 
her et Hus paa en nylig opdyrket Jordlod Mtr. Nr. 114 
og 123 f. Tæt sydost for denne Lod ligger en anden 
Strandlod Mtr. Nr. 123 l. Paa sidstnævnte Lod blev 
der i 1881-82 sløjfet en Gruppe af smaa Stenkuller, 
og i en af disse fandtes af Ejeren: 

lG. Et velbevaret Bidsel, bestaaende af to 21/4 T. 
brede .Jernringe med en Forbindelse ved Jernstokke, 
der paa Midten vare sammenføjede ved Øskener; ved 
Bidselet l;rn der store Hestetænder. Endvidere fandtes 
et mærkeligt Beslag, hestaaernle af hule forgyldte 
Bronceknapper, 114 T. høje, 1/3 T. brede, siddende 
parvis tværs over en Rem af tykt vævet Tøj, paa hvis 
Bagside de ere forbundne ved en Broncepladc, der 
udenfor Knapperne er forlænget enlen til en nedad
krummet Krog eller til en langagtig Øsken. Se i det 
Hele Fig. 3fi2. Der fandtes i Alt 8 Knapper, hvoraf 
lo Par vare samlede, som Tegningen udviser; de øvrige 
fire vare løsbrudte. Fremdeles optoges nogle smaa 
Stykker af en ciseleret krum Broncepladc, en flad 
Spindeskive af Sandsten, en Spindeskive af Rav, 1 /2 

X l2 /3 T., en blaa Glasperle,· en knapforrnet Ravperle 
samt St. af en Hankekande. 

Endvidere er der i Forsommeren 1884 paa den 
tilstødende Lod Mtr. Nr. 114 og 123 f bleven fundet 
en Grav under flad Mark, nemlig: 

1 7. Ifølge Ejerens Forklaring laa der tæt under 
Overfladen en aflang Stenring og under Midten af 
denne en meget svær flad Sten, hvilende paa mindre 
Stene under Hjørnerne. Under Dækstenen fandtes et 
stort tveægget Sværd (Klingen 30 X 2 T.) i Skede af 
Birkebark, som øverst ved Mundingen var udforet med 
tynde Træplader. V ed Skedens Munding laa et lille 
forgyldt Sølvbeslag, 3 / 4 T. bredt, saaledes krummet, 
at det kan have passet til Fæstets Træbeklædning, 
samt en tynd flad firkantet Jernplade med Nitnagler 
i Hjørnerne. Endvidere fandtes en stor lancetformet 
Spydspids, 12114 X l3/i T., i hvis Dølle der sad en 
Nitnagle med hvælvede Bronceknopper paa Enderne; 
fremdeles et Øxeblad, 61/2 T. langt, med nedadtil 
forlænget Æg (Fig. 313) samt en knust Skjoldbule, 
som paa Toppen havde baaret en flad, 11 /s T. bred 
Knap af fortinnet Bronce (Fig. 315); Skjoldbulens brede 
Krave havde været befæstet til de 1/ 3 T. tykke Træ
plader med fem Nitnagler, der paa Forsiden bare 
flade fortinnede Bronceknapper; Haandtaget (Fig. 31 7) 
har været 11 T. langt og fastgjort med Nitnagler, der 
have baaret lignende fortinnede Bronceknapper. (En 
af disse er bleven kemisk undersøgt af Assistent Rørdam 
ved Universitetets mineralogiske Museum, og Knappens 
hvide metalliske Overtræk er da befundet at være Tin). 
Endvidere optoges af Graven et Bidsel af Jern saml 
20 Hestetænder, fremdeles to firkantede fortinnede 

Broncebeslag med trappeformet ophøjet Midte (Fig. 
318), to 3 T. lange, 1/2 T. brede, fortinnede Bronce
beslag prydede med Rækker af indslagne Trekanter, 
to ganske lignende, 23/s T. lange Beslag, to 1114 T. 
brede Broncespænder af Form omtrent som Fig. 319, 
to fortinnede, i den ene Ende kløftede Endebeslag til 
Remme, 31 /4 X 2/3 T., to lignende mindre, 2 X 1 / 2 T., 
nogle smaa Broncenagler med 1 /2 T. brede fortinnede 
Hoveder, der havde siddet i Række paa en Læderrem, 
Alt formentlig henhørende til et Livbelte. Endelig 
optoges et 31 12 T. langt Stykke af en flad Hængedop 
af Jern og Bronce, en stor grov Kniv, 7 T. lang, en 
Sax af Jern af sædvanlig Form som en Uldsax, 8 T. 
lang, en stor grov Hvæssesten af Skifer, en Del St. 
af Bronce og Jern, hvoriblandt St. af smaa flade 
Bronceskaale (Vægtskaale), samt Skaar af et temmelig 
stort, rimeligvis vaseformet Lerkar. 

Med Hensyn til Oldsagernes Plads i Graven har 
Ejeren meddelt, at Sværdet laa med Spidsen i Syd; 
vest for Sværdet laa Skjoldhulen og Skjoldhaandlaget 
samt Hvæssestenen og noget sydligere Øxen og Saxen; 
Spydspidsen laa skraat over Sværdet og Kniven tæt 
ved Spydspidsen. I det nordøstre Hjørne laa Bidselet 
og Hestelænderne samt de store firkantede Bronce
beslag; de øvrige Broncebeslag laa noget sydligere 
men dog nær derved. Lerkarret laa i del sydøstlige 
Hjørne men var omfaldet og knust. Uhræmlle Ben 
ere blevne fundne i den udkastede Jord. 

Ejeren bemærkede derhos, at der tæt øst for 
denne Grav havde staaet et benfylcll Lerkar, samt 
at der oftere var fundet henfyldte Kar der paa Marken. 

I August 1884 besøgte Lærer Jørgensen og jeg 
i Forening Stedet. Det kunde ikke erfares, at der 
nogensinde havde ligget Kuller paa den paagjældende 
Mark; derimod var der paa mangfoldige Steder tæt 
under Overfladen runde eller uregelmæssige Brolæg
ninger af større eller mindre Udstrækning. Flint
flækker af 1 til 3 T. Længde fandtes allevegne i stort 
Antal i Pløjejorden. 

18. Omtrent 3 Favne sydvest for Graven Nr. 17 
fandtes umiddelbart under Plovfuren uden nogen over
liggende Brolægning to store kantstaaende Endestene 
med en Afstand fra Nord til Syd af 31 Is Alen. 
Rummet imellem dem var i en Brede af 21/2 Alen 
opfyldt med flere Lag Haandsten indtil en Dybde af 
11/4 Alen under Overfladen. Under Stendyngen laa 
sydvestligt en Spindeskive af brændt Ler, 1/3 X 11/2 T., 
og nordvestligt en Klump af Jern og Bronce, hvori 
der kan skjelnes en 2 T. lang, ganske smal Niptang 
af Bronce, en smal Broncestok og en flad do. om
trent af samme Længde, alle tre Redskaber anbragte 
paa en tynd Broncering. Tværs overfor disse stod 
ved den østlige Side et knust, vaseformet, hankeløst 
Lerkar med Knopper paa Siden. Midt i Graven imellem 
Lerkarret og Metalklumpen fandtes paa en Plet af 
c. 10 T. i Tværmaal en Krans af 24 røde og 32 gule 
Lerperler afvexlende med hinanden samt med 6 smukke 
Bronceperler (Fig. 355) og en stor cylindrisk Ben
perle, 3/s X 7 /s T., indskudte i Rækken. Sammesteds 
fandtes derhos tre Broncefibulaer, nemlig en næb
formet, 13 / 4 T. lang, en knapformet, 2 T. bred, med 
Spor af Prydelser som Fig. 334, samt en 21/4 T. 
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lang, 3/4 T. hL"cd, nwgcl srnnk fol'gyldl l<'ihnla omlrenl 
af Form som Fig. :3:27 med rnncl Knap paa Bøjlen og 
med slebne c;rnnatc1· anh1·ag:le paa en Untml :if i'oL"gyldl 
Mclal saal'(:l paa Knapp{'n ~0111 paa Spicbl'n og paa 
Bagp1ade11. Tillig{' l":rndtes noget opløsl Brnuce, 111aaske 
Len1iw.!'('l' ar endmt en Fibula. 
' D~rlt0s u1Hl1~l'søgl"s adskillige af Brnhegniugcrne, 
men ku11 en cm·sle af disse gav noget Udbytte, 
nemlig: 

J 9. Under uregelmæssig Brolægning c. 5 Favne 
øst for Nr. 18 viste sig i J Aleris Dybde RestC'l" ar 
uhra•mHe Benpiber. [ samme Dybde fandtes endvidere 
et lvecq;·gel, c. 30 T. langt, :.l1/4 T. bredt Svæl'd lig
gemk med Spidsen imod Syd i en Træskede med 
Belægning af Birkehark; paa Enden af Greblnngcn sad 
en pyramidal, 1 T. lang Bronceknap. Vest for Sværdet 
laa en Skjoldhule, li vis Top var prydet med en flad 
Bronceknap, ligesom ogsaa lignende Broncekuapper 
vare anbragte som Naglehoveder paa Kraven. Non! 
for Skjoldbulen laa to Knive med Rester af Træslrnfler. 
Alle Jernsagerne vare aldeles opløste og smuldrende. 

Frem<leles har Ejere11 i Foraarel 1885 uogle 
Favne øsl for Nr. 1 !l under en udstrakt Brnlægniug 
fundet end11u to Grave, nemlig: 

20. I Brnlægningen laa en stol' Sten; under 
denne fandtes i to Alens Dybde en m1'hformel Brnnce
fibnla, 15/s :< l 1/ 2 T., omtrent som Fig. :3;10 saml lo 
mindre do. do. rncste11 ganske som Fig. 328 (med 
Bøjlen endnu ikke sammenvoxcl med Baandet imellem 
Spiralens Encler), endvidere en smuk Brnncenaal, 
25 / 6 T., med Hul igjennem Hovedet, SL. af en lang 
smal Niptang af Bronce, 21/4 >; 1/4 T. samt 9 Perler, 
nemlig' 5 af Glas og 4 af Lennassc. 

21. Ligeledes ! to Alens Dybde fandtes en slor 
lancetformet Spydspids, 15 T., en do. med Modhager, 
11 1/2 T" en lille Kniv, en megel smuk lille Sølvfibula, 
næs len ganske som Fig. 272, 13/4 T., samt el Sæt 
af fem Lerkar staaende tæt ved 111'eramlre, nemlig et 
stort Kar, to middelstore Hankepotter, et lille hanke
løst Kar og et lille Hankekar, samtlige med rundt-

løheml<~ Fure!' om Overdelen, tildels afvexlende med 
rndiale Streger. 

Tæl ved det sydlige Hjørne af nysnævnte Mark 
gaar en Vej i11tod Sydvest op li! Nøl're Sandegaard. 
Ved denne Vej ligge el Par hundL"ede Alen fra Strand
vejen Resterne af en c, 10 Alen lang oval Brolægning, 
der dog er sherkl heska(\iget. Nogel syclligere midt 
paa Marken c. HlO Alen fm Strandvejen fandtes der
imod en uforstyl'ret aflang Brolægning eller Stendynge. 

22. Dyngen vai· 7 Alt~n lang fra Nordvest til 
Sydosl, 31 12 Alen bred, omtrent flad ovenpaa, he
slaaende af Sten fra cl Hoveds til en Kubikfods Stør
relse; Stenene fortsattes nedefter indtil c. 1 Alens 
Dybde. Umirldelbal't under Stenlaget laa et flere 
Tonmier Ly kl Lag af Ler, som indeholdt Oldsageme. 
Sydligt laa en Spindeskive af brændt Ler, 1 /2 X 13 /s T" 
med et Par koncentriske Streger paa den ene Side. 
Noget noi-dvestligere laa en Sax af Jem. I Gravens 
Midllinic henimod den nordvestlige Ende fandtes først 
Resterne af en lille knapformet Broncefibula og noget 
højere oppe paa hver Side af Midtlinien en lille næh
formet do. samt midt imellem dem en noget større 
11æhformet Fibula omgiven af en Krans af 12 røde 
og 1 !J gule Lerperle1· afvexlende med hinanden samt 
2 Bnmceperler. V cd den vestligste af Fibulaerne laa 
en Kniv med Trrcskaft. Alle Metalsagerne vare meget 
opløste. 

Paa samme Mark nedad imod Strandvejen findes 
Ullrler Pløjejorden vidtløftige Brolægninger, der ikke 
ere tilstrækkeligt undersøgte. Lidt østligere er der i 
Vejkanten bemærket Brandpletter, og paa Strandbredden 
nedenfor Vejen synes der at findes flade Stenlægninger 
fra den yngre .Jernalder. 

Afstanden fra de yderste undersøgte Grave nord
ost for Sandhuset til nysnævnte Grav Nr. 22 er om
trent 1200 Alen fra Nord til Syd. Uagtet alle de 
skete Forstyrrelser Jigger der vistnok endnu mange 
Grave skjulte under Jorden paa denne Strækning. 

Gravene Nr. 1, 10, 11, 15 og 15c hidrøre for
menllig fra den yngre Jernalder. 

3. :Bækkegaard. 

Tæt vest for Bækkegaard, 26de S. G. i Østerfars 
Sogn, c. 2000 Alen sydøst for Kirken, c. 4000 Alen 
fra Kysten, umiddelbart ved LandeYejen imellem Svaneke 
og Allinge ligger en hidtil udyrket Mark bevoxet med 
Græs og Bregner. I den vestlige Side af Marken, 
c. 350 Alen fra Gaarden findes Levninger af en slor, 
for længe siden ødelagt Røse, hvorom se foran S. 27 4. 
Fra dette 11øjesle Punkt skraaner Terrænet stærkt ned 
imod Vesl, Nord og Nordøst, medens del imod Øst, 
Sydøst og Syd er fladere. 

Gr:rnilklippen ligger allevegne na~r under Over
fladen men er dog paa de fleste Steder dækkel af 
et l til 2 Alen tykt Lag al" gull Grus eller Sand. 

En Ucl af denne Mark, navnlig nmd og øsl f'or 
den stor(; Høse, har i sin Tid været la'l hclagl med 
Brnmlplettei·. Adskillige af rlem fandtes ubeskadigede, 
men mange a11dl'e vare hlevue furslyl"l'ede ved de 

senere Begravelser, idet Fylden i disse meget ofte 
indeholdt Striber og Klumper af Brandpletsmuld med 
hvide brænrlte Benslykker og Potteskaar eller endog 
helt igjennem var sort af iblandet Brandpletsmuld. 
Brnndpletterne synes fortrinsvis at have henhørt til 
ældste Afdeling, se ovenfor Side 306. 

Grave11e fra Mellemjernalderen laa isair paa den 
flade Plads øst for den store Høj men omgave tillige 
derme til alle Side!' og strakte sig derfra i en lang 
Spids ned over den lave Slette imod Nord. Grav
pladscns Længde fra Øst Lil Vest var omtrent 260 Alen 
og de11 største BL"ede fra Syd til Nord omtrent 230 
;\Jen. Nmumerfølgen for cle neclcnanførte Grave be
gynder i Øsl og gaar dernæst nord og vest om den· 
slore Høj; se Kol'tet Fig. 102. 

Mellemjernalderens Grave haYe paa denne Grav
·plads alle ligg()l under fladlhvælvede Kuller, hvis Antal 

l 
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der paa Stedet oprindelig har været mindst 220. For
inden Undersøgelsen vare imidlertid saa mange allerede 
ødelagte ved Udgravning af Sten, at kun 163 ere 
blevne fundne ubeskadigede eller dog uden væsentlig 
Forstyrrelse. 

I Kullerne er der jævnlig fundet en Krans af 
svære Stene omkring Begravelsen. Forøvrigt have 
Kullerne i Regelen udelukkende bestaaet af Jord. Paa 

/ 

afgivne til os. Fra de ved den tidligere Stentagning 
helt ødelagte Grave er der kun bevaret saare faa 
Oldsager; en Fortegnelse over dem, som derfra i 
Aarene 18 7 4- 7 6 ere indkomne til Museet, er tilføjet 
nedenfor. 

Naar i nedenstaaende Angivelser en Kulle er 
betegnet som "middelhøj", menes dermed, at dens 
Højde over den omliggende Jords Overflade var om-
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Fig. 402. Kort over Gravpladsen ved Bækkegaard. 1876. Suppleret 1877. 

nogle af dem skal der have staaet smaa oprejste Stene; 
se foran Side 155. . 

Undersøgelsen af Gravene er i Hovedsagen fore
tagen af Lærer Jørgensen og mig i Forening i Sommeren 
18 7 6, men efter at dette Arbejde var afsluttet med 
156 Grave, fik vi i Sommeren 1877 Lejlighed til igjen 
at besøge Stedet og gjorde da atter nogle Fund. 
Enkelte Kuller ere udgravne af Ejeren, men Oldsagerne 

trent 1 /10 af Kullens Tværmaal. Naar det ikke er . 
angivet, i hvilken Dybde Oldsagerne ere fundne, kan 
Dybden antages at have været den sædvanlige, nem
lig omtrent 11h Alen under Kullens Top. Fibulaerne 
ere alle af Bronce med Naal af Jern. 

1. 5 Alen i Tværmaal; middelhøj. Midt i 
Graven fandtes nogle store Jernsøm og andre Jern
stykker. 
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2. 7 Alen; middelhøj. Paa Bunden laa et tyndt 
Lag fint Sand og derpaa et ganske tyndt sort Lag. 
Paa delte fandtes i Gravens Vestside en c. 4 1/2 T 
hrng, 11/2 T. bred forgyldt Fibula, der saavd paa den 
brede· Plade ovenfor Bøjlen, som paa Pladen nedenfor 
Bøjlen var belagt med slebne Granater indfattede i 
Sølv, hvorhos der paa Midten :tf Bøjlen var anbragt 
en flad, cirkelrund Knap, der ligeledes var belagt med 
slebne Granater (jfr. Fig. :327). Ihlandl de ved den 
øYerste Ende nf Fibulaen indfattede Stene synes der 
ogsaa at have siddet nogle firlrnnlede Stykker af for
gyldt Glas. Endvidere fandtes sammesteds en firkantet, 
pladeformet Fibula, 2 X 213 T., med Slangeprydeiser, 
en lille Jermrnal samt 53 Perler, de fleste blaat Glas; 
lidt sydligere laa en lille Kniv. 

3. 5 Alen; flad. Tæt under Overfladen stod 
en Krans af store Stene. Paa Bunden fandtes imod 
Nordvest tydelige Rester af Mennesketender og i deres 
Nærhed en stor og smuk knapformet Fibula, 11 /2 T. 
i TYænnaal, med dybt irnlskaarne Slangeprydeiser som 
Fig. >l:H, eu mindre do., l T., samt 37 Perler, hvor
iblandt 19 smukke Mosaikperler, medens de fleste 
andre vare af blaat ellet' grønl Glas. 

4. 51/2 Alen; flacl. Stenhans med usædvanligt 
stort Tværnrnal (!~ Alen). Ingen Oldsager. 

5. 6 Alen; middelhøj. I den vestre Side f;rndtes 
en firkantet pladeformet, ciseleret og i Fordybningerm~ 
rigt forgyldt Fibula (ilu), en do. uden Forgyldning 
(ligeledes ilu), et Stykke af en tilsynclademle kors
formet Bronceplade med slyngede Prydelser og rig 
Forgylduing i Fordybninger (det bevarede Stykke er 
11I4 X 11 T .) , lidt Bronce med fine H aar paa (Pels
værk?) samt ~) 1 smukke Peder, hvoriblandt 14 af 
Mosaik, de øvrige rncsten aJJe af Glas. I Nærheden 
deraf laa en Haandledsring dannet af en temmelig 
tynd, trind Bronceslok. 

G. 51 /2 Alen; flad. Midten i 1 Alens Dybde 
laa en lille Kniv. 

7. 7 Alen; middelbøj. Midt i Graven laa med 
Spidsen mod Syd et enægget Sværd, 2G X 11 12 T., 
samt en lille Kniv. Noget vestligcre stod en velbevaret 
Skjoldbule med Haandtag og stor'e Nituagler. 

8. 5 112 Alen; flad. Midt i Graven laa en ganske 
lille Kniv (Klingen kun l1/s T. lang; Fig. 3ri3) med 
tykt Træskafl. 

9. 5 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
10. 6 Alen; middelhøj. Krans af meget svære 

Stene. Ingen Oldsagu. 
11. 51/2 Alen; flad. I ikkun 20 T. Dybde 

fandtes i den nordvestre Side to firkantede plade
formede Fibulaer med Stregeprydeiser (itu), en Jcrn
naal, en do. om viklet med et smalt Broncebaand, 
noget ukjendeligt Jern samt 69 Perler, deriblandt 9 
af smuk Mosaik i dambrædtformet Mønster, de øvrige 
næsten alle af Glas. 1 Nærheden deraf laa en Haand
ledsring af Bronce. 

12. 5 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
13. 5 Alen; høj. Stenkrans. I Graven fandtes 

et kort enægget Sværd, c. 18 X 11 /4 T. , og en 
lille Kniv. 

14. 51 /2 Alen; middelhøj. Nordøst fandtes 
en Spindeskive af brændt Ler, P /s T. i Tværmaal; 

1 /2 T. tyk. J Midten af Graven laa en lille Kniv, 
Stykker af en lille Jernkjæde, en Jernnaal samt en 
aflang pladeformet Fibula af gjennembrudt Arbejde, 
2 X 1 T. Lidt vestligere fandtes en anden Jernnaal, 
21/2 T., en velbevaret næbformet Fibula, 17/s X i1/s T., 
samt 39 Perler, de allerfleste af gul eller rød Ler-
masse. 

15. G Alen; flad. I ikkun 1 Alens Dybde fandtes 
omtrent rnidt i Graven et kort enægget Sværd med 
Spidsen mod Sydost samt en lille Kniv. 

16. ':'> 1/2 Alen; middelhøj. Stenkrans. Midl i 
Graven laa en vifteformet Jerngjenstand, 21/4 X 1 T., 
fastgjort ved en 4 T. lang Jernkjæde, samt en Spiral
armring i flere Omgange dannet af en 1 Is T. bred 
Broncestrimmel, en gjeunembrudt langagtig Bronce
plade med Slangeprydeiser (itu), en Jernnaal, en perle
formet Broncespiral samt 44 Perler, næsten alle af 
blaat elJer grønt Glas. 

1 7. 6 1 '2 Alen; middelhøj. Nordveslligt fandtes 
en firkantet pladeformet Fibula med slyngede Prydelser, 
en næbf'ormet Fibula, en Jernnaal, Spor af Tænder 
samt 55 Perler, dC'rihlandt 33 af' klart Glas, 21 af 
li vid L" uigjerrnemsigtigt do. og 1 gul Lerperle. 

18. G1/2 Alen; middelhøj. I ikkun 1 Alens Dybde 
laa en stor Kniv, lo smaa rlo., Stykker af' en lille 
Jcrnkjæde samt en Syl i Træskaft.. 

J 9. G Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
20. 7 Alen; middelhøj. I 1 Alens Dybde fandtes 

sydvestligt en Spiral-Armring i mindst 4 Omgange, 
bestaaende af et 1 /3 T. bredt, paa Indersiden fladt og 
paa Ydersiden hvælvet samt med en Række indslagne 
Punkter langs ad Midten prydet Brom:ebaaml. Nær 
derved laa en næbformct Fibula, en lille smuk, med 
en slynget Bort prydet Bronceknap, 5 /s T. , en lille 
Halvkugle af grønligt Glas, en ,Jernnaal samt ikkun 
2 Perler, den ene af rødt Ler, den anden af lysgult 
uigj. Glas. 

21. 41/2 Alen; flad. I 1 Alens Dybde laa midt 
i Graven en Kniv og i den nordvestre Side noget 
ukjcndeligt Broncehcslag paa .Tern saml ikkun 11 Perler, 
de fleste af Glas. 

22. 7 Alen; høj. 1 i3/4 Alens Dybde fandtes 
et Lag hvidt Sand og derpaa el tyndt sort Lag, hvor
paa der midt i Graven laa et ikkun 171/2 T. langt, 
11/2 T. bredt enægget Sværd med Spidsen imod 
Sydost. 

23. 10 Alen; høj. I P/2 Alens Dybde fandtes 
et temmelig udbredt tyndt sort Lag og derpaa nord
oslligt en Spindeskive af brændt Ler, 3 /s x l3/s T., 
og midt i Graven to næbformede Fibulaer (Fig. 331), 
en Kniv, noget Jern bestaaende af Stokke og Ringe, 
en vifteformet Jerngjenstand, nogle Tænder samt 106 
Perler, de allerfleste af rød eller gul Lermasse. Sydligt 
fandtes flere Jernsøm, og sydostligt stod Bunden af 
et grøvt Lerkar. 

2 1~. 10 Alen; høj. Stenkrans af 41 /2 Alens 
Tværmaal. Midt paa Kulien laa en stor rund Sten. 
I 11 /2 Alens Dybde fandtes et tyndt trævlet sort .Lag 
og derpaa omtrent ved Midten lo næbformede Fibu
laer, noget af ,Jern gjennemtrængt Tøj vævet med 
ophøjede Striber, en Klump Tænder, en lille Kniv, 
sex store, Nitnagler af Jern saml 9 7 Perler, de aller-
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fleste af gul eller rød Lermasse. Sydostligt stod 
Bunden af et stort grovt Lerkar, og nordligt laa et 
knust grovt middelstort Lerkar med Knopper paa 
U dbugningen. 

25. 7 Alen; flad. I 1 Alens Dybde fandtes 
nordligt med Spidsen i Sydost et enægget Sværd, 
21 X l3/4 T. Paa Træfæslet sidder et velbevaret 
Stykke grovt Uldtø,j. Noget sydligere stod en Skjold
hule med et Haandtag dannet af en ombøjet Jern
plade, udfyldt med Træ; lidt vestligere laa et Par 
Søm med slore Hoveder. 

26. 6 Alen; middelhøj. Midt i Graven i l1/2 
Alens Dybde fandtes en stor næbfonnet Fibula, 23 /4 
X 13 /s T., med smukke indslagne Prydelser i Rækker 
ned ad Rygg·en, en ganske lille do., l51s X 5/s T., 
to srn.ukke fugleformede Fibulaer, l3/4 X 7 / 12 T. (Fig. 
332), en tynd 3 /s T. bred Haandledsring, en lille Kniv, 
to perleformede Broncespiraler samt 108 Perler, de 
allerfleste af gul eller rød Lermasse. 

27. 6 Alen; middelhøj. 1 l1/2 Alens Dybde 
laa midt i Graven med Spidsen i Sydost el kort en
ægget Sværd, 181 /2 X l1/2 T. (Fig. 310); 1 Alen 
nordligere laa med Odden i Nord en bred lancetfonnet 
Spydspids, 61/4 X 21/4 T. (Fig. 312). 

28. 9 Alen; middelhøj. I l1 /2 Alens Dybde laa 
midt i Graven med Spidsen i Syd et kort enægget 
Sværd, c. 17 1/2 X l1/2 T.; 10 T. sydligere stod en 
Skjolrlbulc med en ganske smal ombøjet Broncekant 
omkring Kraven. 

29. 51/2 Alen; flad. I 1 Alens Dybde fandtes 
en lille Kniv. 

30. 6 Alen; flad. Stenkrans. Vestligt fandtes 
tydelige Rester af Tænder samt en næbformet Fibula, 
en lille ligearmet do., en lille aflang ved den ene 
Ende tilspidset Jernplade med en Hage i den tilspidsede 
Ende, 11/2 X 5 /s T., saavelsom 111 Perler, de aller
fleste af gul eller rød Lermasse. 

31. 61/2 Alen; middelhøj. Nordligt laa med 
Spidsen mod Sydsydost et 27 1/2 T. langt, l7/s T. 
bredt enægget Sværd (Fig. 309) og tværs over dette 
en lille Kniv. Midt i Graven stod en Skjoldbule (Fig. 
314) paa et Haandtag af 16 T. Længde; ved den 
østre Ende af dette laa tre store Nitnagler. Vest for 
Skjoldbulen laa en Hvæssesten, 11 T. lang, og en 
lille Kniv. 

32. 81/2 Alen; høj. Nordvestligt laa med Spidsen 
i Sydsydvest et 3l1h T. langt (deraf Fæstet 61/2 T.), 
2 T. bredt, enægget Sværd. Tværs under Fæstet laa 
en lille Kniv og tværs over Fæstet en større Kniv. 
20 T. syd for Sværdets Spids stod en Skjoldbule, og 
ved denne laa fire store Sømhovcder, en 61/2 T. lang 
Kniv, en mindre Kniv, 4 T., og en Hvæssesten, 111/2 T. 
Midt i Graven fandtes fire store Nitnagler. Nordligt 
laa med Odden i Nord en lancetformet Spydspids, 
81/2 X 31/4 T" samt en Klump af 12 Sømhoveder. 
Noget østligere fandtes et Bidsel med tydelige Spor 
af Hestetænder imellem og paa Ringene. Endelig er 
der i Graven fundet to Jernnaale halvt indsatte i 
Træ (Syle). 

33. 41/2 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
34. 81/2 Alen; høj. I 11/2 Alens Dybde laa 

over hele Vestsiden et 3 Alen langt, l1/4 Alen bredt 

Lag af Egebræder. Ovenpaa dette, lidt syd for Midten 
laa med Spidsen i Sydost et kort enægget Sværd, 
19 X 11 /2 T., samt en lille Kniv i Træskede. Syd
østligt fandtes endnu en lille Kniv og en Hvæssesten 
samt en lille grov Lerkrukke. 

35. 41 /2 Alen; flad. Stenkrans. Paa Bunden 
laa et Lag af fint hvidt Sand og derover et tyndt sort 
Lag, hvorpaa der midt i Graven fandtes en lille Kniv 
og nordvestligt en smuk firkantet (lidt oval) plade
formel Fibula med Slangeprydelser, 17 /s X 7 /s T. 
(Fig. 337), en do. do. (itu), en lille bøjleformet Fibula 
med Plade bagud, en Jcrnnaa] og et Slykke af en 
lille fin Jernkjæde, en lille Kniv, Jernbeslaget til en 
Træperle, en perleformet Broncespiral samt 43 Perler, 
dels af klart Glas, dels af hvidt uigjennemsigtigt do. 

36. 51 /2 Alen; flad. I den af Graven udkastede 
Jord fandtes en lille Kniv samt 1 sort og 1 grøn 
Glasperle. 

37. 7 Alen; middelhøj. Heri fandtes med 
Spidsen imod Sydost et c. 21 T. langt, 13/4 T. bredt 
enægget Sværd. 

38. 41 /2 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
39. 4 Alen; meget flad. Heri fandtes med 

Spidsen mod Sydost et 31 T. langt, 2 T. bredt en
ægget Sværd. 

40. 7 Alen; middelhøj. I Midten fandtes med 
Spidsen imod Syd et kort enægget Sværd, 181 /2 X 

1 T. Syd for Sværdet stod en Skjoldbule. Østligt 
laa et helt og fuldstændigt Bidsel (senere gaaet ilu). 
Desuden fandtes en lille Kniv. 

41. 7 Alen; flad. Paa Kullens Midte laa en 
stor rund Sten. Ingen Oldsager. 

42. 61/2 Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
43. 6 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
44. 6 Alen; flad. Paa Gravens Bund laa et 

Lag af flade Stenplader og under disse nordvestligt 
to skaalformede Fibulaer, c. 3 X 11 /2 T., en knap
formet do., 11/2 T., med Slangeprydelser og med 
Forgyldning i Fordybningerne (Fig. 334), en lille Kniv 
samt 51 Perler, de fleste af Mosaik eller Glas. Lidt 
østligere laa en 3 /s T. bred Haandledsring af Bronce 
med indslaaede Prydelser (Fig. 350). 

45. 8 Alen; flad. Stenkrans. Ingen Oldsager. 
46. 12 Alen; høj. Kun 3 /4 Alen under Over

fladen laa i den vestre Side et kort enægget Sværd 
med Spor af Træskede. Dybere nede fandtes et fladt, 
tyndt, sort Lag men ingen Oldsager. 

47. 6 Alen; middelhøj. Midt i Graven laa en 
lille Kniv. 

48. 7 Alen; høj. I 11 /2 Alens Dybde midt i 
Graven laa med Spidsen imod Vest et mægtigt, mindst 
38 T. langt, 23/4 T. bredt enægget Sværd. Lidt 
nordligere laa en Kniv. 

49. 8 Alen; høj. I 11/2 Alens Dybde fandtes 
Ringene af et Bidsel. 

50. 61/2 Alen; middelhøj. Vestligt fandtes to 
smaa skaalformede Fibulaer, c. 21/4 X l1/4 T" en 
knapformet do" to tynde Haandledsringe, en lille Kniv 
samt 43 Perler, deriblandt 3 meget store af sleben 
Bjergkrystal, de øvrige næsten alle af Glas. 

51. 51/2 Alen; flad. Ingen Oldsager. 



380 Tillæg IX B 3. Bækkegaanl. 

52. 71/2 Alen; middelhøj. Lidt vest for Midten 
laa med Spidsen.- imod Syd et stort enægget Sværd, 
:15 1 /2 X 2 T., med Skede af Birkebark. Tæt Syd for 
Spidsen af Sværdet stod en Skjoldbule. 

ti3. 11 Alen; høj. Var forstyrret ved tidligere 
Qravning; dog fandtes sydvestligt tre store Nitnagler, 
vestligt Bunden af' el grovt Lerknt· og i Midten en 
enkelt Lerperle. 

54. ()1 /2 Alen; middelhøj. St<mkrans ug indenfor 
denne en meget svær Sten. Ingen Oldsager. 

55. 7 Alen; høj. Stenkrans og indenfor denne 
flere svære Sten. Ingen Oldsager. 

56. 51/2 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
57. 51/2 Alen; flad. I 1 Alens Dybde laa midt 

i Graven et kort enægget Sværd (Klingen l 41/2 X l3/s T.; 
af Fæstet mangler et Stykke). Paa Sværdet var en 
lille Kniv fastrustet. 

58. 51 /2 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
59. 8 Alen; middelhøj. Vestligt fandtes et tyndt 

sort Lag og derpaa to smaa skaalformede Fibulaer, 
c. 21/2 X 11/2 T., en fladere og sværere aflang 
Fibula, 31/2 X l2!3 T. (Fig. 341), paa hvis Overflade 
en kjendelig Dragefigur er indskaaren; endvidere 66 
Perler, næsten alle af Glas. 

60. 71/2 Alen; flad. Nordvestligt fandtes et 
tyndt sort trævlet Lag og derpaa en prægtig forgyldt 
og granatbelagt Fibula, 4 T. lang, af Skikkelse og 
Udstyring som Fig. 327. Tillige fandtes 120 Perler, 
deriblandt 5 store cylindriske af Mosaik, de øvrige 
næsten alle af Glas. 

61. () Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
62. 51/2 Alen; middelhøj. Stenkrans, indenfor 

hvilken Graven var dækket med en Brolægning. Nord
vestligt fandtes et tyndt sort Lag og derpaa to fir
kantede piadeformede Fibulaer, 2 X 1 T., med Slange
prydelser samt 3D Perler, deriblandt 10 af Mosaik, 
1 af Jern, de ønige næsten alle af Glas. Lidt øst
ligere laa en lille Kniv samt en Spindeskive af Sand
sten, 5 /s X l3/4 T. 

63. 7 Alen; middelhøj. Paa Midten af Kullen 
laa en svær aflang Sten. Nordvestligt fandtes et tyndt 
sort trævlet Lag og derpaa en firkantet pladeformet 
Fibula, 3 X 11/4 T" med indskaarne Slangeprydelser 
og rig Forgyldning i Fordybningerne, endvidere en 
lille skaalformet Fibula og 44 Perler, næsten alle af 
Glas. Tillige fandtes en lille Kniv. 

64. 5 Alen; flad. Nordvestligt laa et tyndt 
sorl trævlet Lag og derpaa sex firkantede, rigt cise
lerede (tildels med Figurer af Mandsansigter) og i 
Fordybningeme stærkt forgyldte smaa Bronceplader, 
c. 1 X 1/2 T., forsynede underneden med gjennern
hullcde Kamme til Fastsyning paa Klæderne (Fig. 346 -
47), endvidere en lille rigt ciseleret og i l~ordybningerne 
forgyldt Prydelse af Sølv i Skikkelse af en bredskygget 
rund Hat, c. 1 T. i Tværmaal (itu), en Haandledsring 
af Bronce, en lille Kniv og 27 Perler, næsten alle 
af Glas. 

65. 6 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
GG. 7 /\len; middell1øj. Nordligt fandtes fire 

smaa shu1lf'orrnecle Fibulaer; noget øslligel'e vare 33 
Perler, næsten alle af Glas, spredte over en større 
Plet af Gravens Bund. 

67. 71/2 Alen; middelhøj. I l Alens Dybde 
fandtes sydligt en lille Kniv. 

68. 7 Alen; høj. Svær Stenkrans med 2 Alens 
indvendigt Tværmaal omsluttende en meget svær Sten, 
paa hvilken der laa en anden stor Sten. Ingen 
Oldsager. 

fifl. 71/2 Alen; høj. Stenkrans med ikkun 13/4 

Al('.!lS indvendigt Tværmaal. Midt i Graven laa med 
Spidsen imod Syd et :H T. langt, 2 T. bredt tve
ægget Sværd (Fig. 307) med en trekantet fortinnet 1) 

1:3rnnceknap, 1 X 21/4 T., paa Enden af Fæstet (Fig. 
307 b ). Tillige fandtes en lille Kniv, en lille ,Jern
bøjle og en lille Hvæssesten, 33 /4 T. 

70. 81 /2 Alen; middelhøj. Nordveslligt fandtes 
en Kniv og el Stykke af et .Jernspænde. 

71. 51/2 Alen; middelhøj. Stenkrans med 21/ 2 

Alens indvendigt Tværmaal. Ingen Oldsager. 
72. 61/2 Alen; middelhøj. Stenkrans med 21/2 

Alens indvendigt Tværmaal. Over hele Gravens Bund 
laa et tyndt sort Lag, h vorpaa der vestligt fandtes et 
kort enægget Sværd (Klingen kun 11 X 1114 T" Fæstet 
5 T. langt, men afbrudt ved Enden). Tillige fandtes 
en lifie Kniv. 

73. 7 Alen; middelhøj. I 11/2 Alens Dybde laa 
der under mange og store Sten et mindst 2 1/2 Alen 
langt, 11/4 Alen bredt Lag af tommetykke Egebræder. 
Under Bræderne laa tre srnaa Knive og derunder et 
udstrakt Lag af hvidt Sand. 

7 4. 5 Alen; flad. I 1 Alens Dybde laa syd-
vestligt en lille Jernnaal, en lille aflang .Jernplade med 
Spor af en Hage ved den ene Ende (jfr. Nr. 30) samt 
34 Perler, næsten alle af Glas. I Fylden var der 
fundet Skaar af el middelstort stregeprydet Lerkar. 

75. 51/2 Alen; flad. Stenkrans med 2 Alens 
indvendigt Tværmaal. lngen Oldsager. 

7G. 51/2 Alen; middelhøj. Vestligt fandtes en 
stor knapformet Fibula, 11/2 T., med indskaarne 
Slangeprydeiser og Forgyldning i Fordybningerne, en 
mindre do. , 1 T. bred, uden Forgyldning, lo Jern
naale, en lille Kniv, Jernrøret til en Træperle samt 
30 Perler, næsten alle af Glas. 

7 7. 6 Alen; høj. Stenkrans med 2 Alens ind
vendigt Tværmaal. Vestligt fandtes el tyndt sort 
trævlet Lag og derpaa en Haandledsring af Bronce, 
to knapformede Fibulaer, 1 T. brede, med slyngede 
Prydelser, en firkantet pladeformet do. med Slange
prydelser, en smuk smal do. med Forgyldning i de 
ciselerede Fordybninger, l3/4 X 1/2 T., en lille Kniv, 
en perleformet Broncespiral samt Mi Perler, de aller
fleste af Glas. 

78. 7 Alen; middelhøj. Indeholdt Stenblokke, 
som dannede en fir kan let Ramme, 22 /3 Alen lang i 
Nordvest til Sydost, 27 T. bred, dækket af to store 
Stene. I 11/4 Alens Dybde fandtes midt i Graven en 
lille Kniv. 

1
) Efter at det hvide Melalovertr:Pk paa en Skjoldknap 

fra l\folsterl 17 (se foran Side :1TiJ er hleven undernogl 
og· befundet :tl hcsla.a af Tin, vil del. vel v;ere rettest 
:il anse de lignende hvide l\'let.:iloYcrlræk p:rn andre 
Sager fra Mellemjernalderen for at være Fortinninger. 
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79. 71 /2 Alen; flad. Tæt under Overfladen laa 
en Brolægning af meget svære Sten. Derunder Intet. 

80. 71/2 Alen;_ høj. Østligt fandtes i 11/ 4 Alens 
Dybde et ganske lille benfyldt Lerkar. Ellers Intet. 

81. Flad. I 3/4 Alens Dybde fandtes et lille 
benfyldt Lerkar. Ellers Intet. 

82. 7 Alen ; middelhøj. Sydvestligt fandtes en 
lille Jernring. 

83. 8 Alen; flad. I 1 Alens Dybde stod nord
ostligt i Graven et smukt lille stregeprydet, hankeløst, 
benfyldt Lerkar, 33/4 X 41/2 T., med Zigzagbort om
kring Udhugningen og derpaa tre Gange tre Knopper. 
Ellers Intet 

84. 5 Alen; flad. I 11 12 Alens Dybde laa om
trent midt i Graven med Spidsen imod Syd et en
ægget Sværd, 23 1/2 X 2 T., og tæt derved en lille 
Kniv. Tre Tommer højere end Sværdets Leje fandtes 
i Fylden ved Kanten af Graven en stor og smuk 
Mosaikperle. 

85. 51/2 Alen; flad. Sydvestligt fandtes en knap
formet Fibula, c. 11 /2 T. bred, med slyngede Prydelser 
samt 29 Perler, næsten alle af Glas. 

86. 61/2 Alen; høj. Stenkrans. I Pi2 Alens 
Dybde laa nordligt med Spidsen mod Syd et stort 
enægget Sværd, 34 X 2 T. Tillige fandtes en lille Kniv. 

87. 6 Alen; middelhøj. Nordvestligt fandtes en 
Hvæssesten, 53/4 T. lang, og en lille Kniv. 

88. I 11 /4 Alens Dybde laa i Retning fra Syd
ost til Nordvest et tyndt trævlet sort Lag, hvorpaa 
der midt i Graven fandtes en firkantet pladeformet 
Fibula; 13 T. nordligere laa ved nogle smaa Rester 
af ubrændte Ben to 3 T. lange, 5/s T. brede Plader 
af gjennembrudt Bronce med Slangeprydeiser, for
synede bagpaa med en gjennemboret paa langs løbende 
ophøjet Kam til Fastsyning paa Klæderne (nu begge 
stærkt beskadigede); sammesteds fandtes en lille næb
formet Fibula; 5 T. nordligere viste sig den fuld
stændige Tandrække af en menneskelig Overkjæbe 
saaledes, at en Række Kindtænder laa øverst og For
tænderne imod Vest. Forøvrigt fandtes en lille Kniv, 
nogle Rester af en tynd Jernkjæde samt (ved Bronce
pladerne og den lille Fibula) to perleformede Bronce
spiraler og 49 Perler, deriblandt 5 af Bronce, 1 af 
Mosaik og 41 af malet Glas. 

89. 5 Alen; flad. I 1 Alens· Dybde fandtes et 
Lag fint hvidt Sand og derpaa nordvestligt i Graven 
to Jernnaale og 35 Perler, de allerfleste af Glas. 
Lidt sydligere laa en smuk Haandledsring af Bronce 
paa Jern. 

90. 81/2 Alen; høj. Stenkrans og mange Sten 
over Midten af Graven. I 1 Alens Dybde fandtes 
sydostligt en ganske lille Lerkrukke, kun i1 /2 X i1 /2 T. 
I 2 Alens Dybde laa et udstrakt tyndt sort Lag og 
derpaa sydligt en Spindeskive af brændt Ler, 3/s X 
F/s T. Midt i Graven laa en langskaftet Kniv, 71/2 T., 
et Jernspænde med lidt Bronce og en Jernplade til 
en Nitnagle. Nordvest derfor fandtes en næbformet 
Fibula, en firkantet pladeformet do. og 128 Perler, 
de allerfleste af gul eller rød Lermasse. Tæt nord
vest for Perlerne optoges en prægtig forgyldt Fibula 
med indfattede slebne Granater og Knap paa Bøjlen, 
3 X F/4 T. (Fig. 327). Endelig viste sig tæt nordvest 

for denue de smuldrende Levninger af et paa højre 
Side liggende menneskeligt Kranium med begge Tand
rækker tydeligen bevarede. I Graven fandtes tillige 
en Tærning af Bronce paa en tynd Stilk (Broncenaal). 

91. 6 Alen; høj. I Fylden fandtes et lille 
stregeprydet Kar samt en lille grov Krukke. I 13 / 4 

Alens Dybde laa et Lag af fint hvidt Sand og der
over et tyndt sort Lag, hvorpaa der midt i Graven 
fandtes en smuk, ganske lille Kniv, 21 /2 X 1 /2 T., samt 
65 Perler, hvoriblandt 9 af smuk Mosaik og 53 af 
Glas. Ved Perlerne viste der sig Spor af Tænder. 

92. lngen Oldsager. 
93. 6 Alen; middelhøj. Stenkrans. I 11 /2 Alens 

Dybde laa et Lag af fint hvidt Sand og derover et 
tyndt sort Lag af ringe Udstrækning. Paa dette 
fandtes nordligt en stor pladeformet Fibula, 23/4 X 1 T., 
med ciselerede Slangeprydeiser og rig Forgyldning i 
alle Fordybninger, endvidere en næbformet Fibula, 
en lille Jernnaal og 86 Perler, de allerfleste af 
Mosaik eller Glas. Ved Perlerne laa en Klump store 
Mennesketænder. Lidt sydligere fandtes Resterne af 
et Spiral-Armbaand af Bronce. Østligst i Graven laa 
en lille flad Jernskaal med Træ under samt en Kniv 
og Stykker af en lille Jernkjæde. 

94. 5 Alen; flad. Paa et Lag fint hvidt Sand 
laa midt i Graven en næbformet Fibula, to Jernnaale, 
et lille rundt Jernspænde samt 20 gule eller røde 
Lerperler. Lidt sydligere laa en lille Kniv. 

95. 6 Alen; middelhøj. I F/2 Alens Dybde laa 
et Lag af fint hvidt Sand og derover et tyndt sort 
Lag af ringe Udstrækning. Paa dette fandtes midt i 
Graven en lille Kniv, en lille firkantet Jernplade med 
Belægning af Træ eller Læder, en Jernnaal, St. af en 
fin .Jernkjæde, en vifteformet Jerngjenstand, 21/ 4 X 8 / 4 T. 
(jfr. Nr. 23), noget Jern med Spor af Bronce, en 
Klump Tænder samt 35 Perler, de fleste af gul Ler
masse. Lidt sydligere laa Resterne af en Spiral
Armring af Bronce i halvanden eller to Omgange. 

96. 7 Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
!J7. 6 Alen; flad. Stenkrans. I l1 /2 Alens 

Dybde laa midt i Graven med Spidsen imod Syd el 
kort enægget Sværd (kun 14 X 11/4 T., men det Meste 
af Fæstet mangler). 

98. 6 Alen; høj. Midt i Graven fandtes en 
lille Kniv. 

99. 71/2 Alen; høj. Ingen Oldsager. 
100. 51 /2 Alen; flad. Ingen Oldsager. 
101. 51/2 Alen; middelhøj. Stenkrans. Paa 

Bunden fandtes et Lag tyndt Træ i 1 /2 Alens Brede 
og umiddelbart derunder med Spidsen imod Øst et 
enægget Sværd, 21 X 15/s T. 

102. 7 Alen. I 1 Alens Dybde fandtes et en
ægget Sværd (c. 20 X 11/ 2 T.; lidt af Fæstet mangler) 
samt en lille Kniv. Nordost for Sværdet viste sig 
Spor af Mennesketænder. I Fylden stod en grov, 
næsten cylindrisk Lerkrukke, 4 X 4 T. 

103. 6 Alen; middelhøj. Heri er fundet en 
næbformet Fibula, en lille i den ene Ende spids og 
ved den anden Ende bred og med en aaben Rille 
gjennembrudt Bronceplade, 1112 X 5 /s T., samt 33 
Perler, dels af Glas, dels af gul Lermasse. 
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104. 5112 Alen; flad. Midt i Graven laa en 
prægtig forgyldt og med slebne Granater prydet 
Fibula med Knap paa Bøjlen som Fig. 327, 31/4 X 

11/s T. Endvidere fandtes sammesteds en Jernnaal 
og 30 Perler, dels af Glas dels af Lermasse. 

105. ()1/2 Alen; middelhøj. Heri er fundet en 
velbevaret, temmelig stor skaalformel Fibula, 31/2 X 

11/12 T. (Fig. :~43), to mind1·e do. do., 21 / 2 X 1 T. 
(Fig. 342), en smuk bred Haandledsring af Bronce 
med bølgeformede Prydelser, en lille Jernring, noget 
ukj. Jern og 33 Perler, de allerfleste af Glas. 

10tl. 5 Alen; flad. Paa Bunden laa et Lag fint 
hvidt Sand og derover el tyndt sort Lag, hvorpaa der 
fandtes en gjennemboret, hvælvet Skive af Glas med 
Mosaikindlægning og med en Jernslift igjennem Midten 
(Fig. 349), en lille langagtig Fibula i Lighe<l med 
Nr. 77, 13/4 X 1/2 T., en lille Kniv, en Jerrmaal, St. 
af en lille Jernkjæde, et Stykke indtøl'l'et Læder eller 
Deslige, en Træperle med Jernrør og Sk:il af Bronce 
samt 58 Perler, rnesten alle af Glas. 

l 07. (Jl/2 Alen. St0nkrans. Heri fandtes en 
lille .Jernkniv. 

108. G1/2 Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
109 .. f.i Alen; flad. Stenkrans. I 1 Alens Dybde 

fandt«s nordvestligt en firkantet pladeformet Fibula, 
2 X 7 /8 T., m0cl Slang0prycldser, en aflang do. do., 
samt 1fi Peder, næsten alle af Glas. Lidt østligere 
laa en sæ1lvanlig Jernnaal med Hoved, en do. med 
Øje sarn t en do. faslgjorl ved en lille Jernkjæde. 
10 T. sydligPre laa en ty11rl, trind Haandledsring af 
Bronce. l•:ndelig f';rndtes i Grnven en Jill<~ Kniv. 

110. il 1/2 Alen; middelhøj. lngeu Oldsager. 
111. Omtrent midt i Graven laa med SpidsPn 

irnud Syd et J3/4 T. bredt enægget Sva~nl med en 
Længde af 2G T., l1voraf Fæstet urlg·jorde 7 T. ug 
Klingen 19 T. (Fig. 008). Tvæ1·s over Sværdet laa 
en Kniv, og noget østligere laa en større Kniv. 

112. 5 Alen; middelhøj. Stenkrans. Nordvest
ligt fandtes t'n Perlerad og i denne imellem Perlerne 
en Del aflange med smalle Brnncebaand omgivne 
Træstykker med el tyndt Jernrør igjennem og en lille 
Jernplade for hver af Enderne (Tneperler, Fig. i35G). 
Ovenpaa Perlerne laa ('Il p1·ægtig forgyldl Fibula, 
25 /8 )'. 11/s T., med indfattede slelme Granater og en 
stor Knap paa Bøjlen som Fig. :327. Sammesteds 
fandtes to fugleformede Fibulaer, P/2 X 1 /2 T., en 
lille, aflang, fortinnet Plade til Paasyning paa Tøj 
saml en lille 13roncedop med en afbrudt Stilk (Brnncc
naal). lligemaade fandtes ved Per.lerne tvd0lige Spor 
af Tænder. Perlernes Antal var afset fra TræstykkNne 
ialt 4\J, nemlig 12 af Glas og 37 af gul eller røcl 
Lel'lnasse_ Lidt østligere laa en vifteformet Jem
gjenstand som i Nr. 2:3 og 95 samt en lillP Kniv. 
8 T. sydligere laa Restenw af en Spiral-Anming af 
Bronce i flere Omgange. Endelig er der i Graven 
fundet nogle St. af en fin Jernkjæde, en Jermrnal 
saml et Stykke Jern, der kunde ligne en Nøgle (af
brudt). 

113. Høj. Paa Bunden laa lidl ukjendeligt Jern, 
rimeligvis en Kniv. 

114. 9 Alen; høj. lugen Oldsager. 

115. 3 Alen; middelhøj. Stenkrans. I Fylden, 
der var sort af forstyrret Brandpletsmuld, fandtes et 
grovt Lerkar. I 1 Alens Dybde laa"' en uforstyrret 
Brandplet med en Bellehage og en halvbrændt Ler
klump. Ellers Inlel. 

11 G. 51 /2 Alen; !lad. l Fylden fandtes paa for
skjellige Steder tre Hvæssestene, 23/4, 51/ 2 og Gl/2 T. 
lange. I 11I4 Alens Dybde midt i Graven laa en lille 
Kniv. I 3 /4 Alens Dybde fandtes nordvestligt en slor 
uforstyrret Brandplet og deri en halvrund Kniv. 

11 7. 9 Alen; høj. I Fylden fandtes paa flere 
Steder Brandpletsmuld med brændte Ben. I 11 /2 Alens 
Dybde stod midt i Graven en Skjoldbule; tæt nord
vest for denne laa lo lancetformede Spydspidse!', 7 X 

21/2 T.; sydligt fandtes en lille Kniv. 
118. G Alen. I Gravens Vestside laa en Klump 

Brandpletsmuld med brændte Ben. Ellers Inlet. 
119. 4. Alen; flad. Stenkrans. I Fylden fandtes 

Skaar af et grnvt Lerkar. Under Randstenene imod 
Vest laa en Brnndplet med brænd le Ben. Mi cl t i 
Graven i 1 Alens Dybde fandtes en SpindPskin~ af 
SanLlsten, l1/4 X Jl/2 T., og en lille .Jernnaal. 

,;120. G Alen; middelhøj. Midt i nraven fandtes 
i sortblandet Muld noget i Oldtiden sømlel'hrndt 
13randpletsjern. Ellers Intet. 

121. tl 1 /2 Alen; flad. I 11/21\le11s Dybde fandtes 
nordligt i Graven en stor Klump Levninger ar HPste
tænder og imellem dem en .Jernring, c. 21 /2 T. brccl 
(Bidsel). Derfra strakte sig med Spidsen imod Syd
sydost et stort tveægget Sværd, 31 X 21/4 T., med 
Spor af Parerstang og med Bronce omkring Frestets 
Træh0klædning. Paa Svæ1·dd var fastrnslel et Stykke 
.Jem, rimeligvis en lille Kniv. Skrnal ml fra deUP 
Sva,rd og ind urnlet· det J;1a med Spidsen imod Syd
vest et enægget Svaml, 2:1 X 11 /2 T. Paa Undersiden 
af delle var fastl'ustel en lille Kniv og Pn gul Lcr
pede. Ved Odelen af samme Sva•nl slod en Skjold
buk• (itu). 

122. G Alen; flad. Ingen Oldsager. 
123. tl Alen; middelhøj. I 2 Alens Dybde laa 

midl i Graven unde1· en ffad Sten el ikkun 15 T. 
langt (deraf Fa~stel 4 T.), 1 T. bredt enægget Sværd. 
Tillige fandtes en lille Kniv. 

124. 5 Alen; flad. Stenkrans. HelP Fylden 
val' sort af forstyl'l'et Br:mdplelsmuld. l 1 Alens Dybde 
fandtes midt i Graven en Brandplet med en Belteh;cig<; 
og to Jernfibulaer med tilbag0bøjet Spids. Ellers Inlcl. 

12G. 7 Alen. I 11 ; 4 Alens Dybde fandtes nord
vestligt en stor flad Dæksten og denmder en Brand
plet med Spor af Jern. Ellers Intet. 

12G. :3 Alen. Nordligt i Gn.ven laa en Brand-
plet med en Lansespids af gammel Form, G X 1 T. 
Ellers Intet. 

127. (i Alen; flad. 1 Fylden fandtes en Mosaik
perle. Ellers Intcl. 

128. 51/2 Alen; middelhøj. l Fylden fandtes i 
Brandpletsmuld noget ukjemleligt Jern. Ellers Intet. 

129. ()Alen; flad. Midt i Graven fandtes med 
Spidsen imod Sydost et kun 151 /2 T. langt, P /4 T. 
bredt enægget Sværd. 

130. 7 Alen; middelhøj. Svær Stenkrans. 
11 /2 Alens Dybde laa midt i Graven med Spidsen 



Tillæg IX B 3. Bækkegaard. 383 

mod Sydost et ikkun 151 /2 T. langt (deraf Fæstet 
41 / 2 T.), 1112 T. bredt enægget Sværd. Tillige fandtes 
en Kniv. 

131. 7 Alen; høj. Uregelmæssig Krans af svære 
Stene og indenfor disse et Lag af temmelig store 
Stene. I 11 /2 Alens Dybde laa et enægget Sværd, 
21 1 /2 X 11 /2 T., og ved Siden deraf en Kniv, hvis 
Skaft syntes at være af Ben. Tillige indeholdt Graven 
en Skjoldbule (itu). 

132. 51/ 2 Alen; høj. Vestligt fandtes en smuk 
svær Haandledsring af Bronce med Bølgeprydelser. 
Dens Overflade var dækket af et tæt Lag af fine, 
bløde Haar (Pelsværk?). 9 T. nordligere laa to smaa 
skaalformede Fibulaer samt 54 Perler, deriblandt 3 
store klare af sleben Bjergkrystal, de øvrige af Mosaik 
eller Glas. 

133. 7 Alen; middelhøj. Aflang Stenkrans med 
Længderetning i Nordvest til Sydost. Midt i Graven 
fandtes en Kniv. 

134. 5 Alen; flad. Paa Kullens Midte laa en 
svær flad Sten. Midt i Graven fandtes to smaa rigt 
prydede skaalformede Fibulaer (itu), en perleformet 
Broneespiral og 53 Perler, de fleste af Glas. Lidt 
østligere laa en lille Kniv. 

135. 61 /2 Alen; høj. Nordøstligt laa en lille 
Kniv og nordligt en lille drageprydet og i Fordyb
ningerne forgyldt, skaalformet Fibula saml 35 Perler, 
næsten alle af Glas. 

136. 51 /2 Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
137. 6 Alen; middelhøj. Stenkrans. Heri fandtes 

med Spidsen imod Sydost, et kort, 11 /2 T. bredt, en
ægget Sværd, paa hvilket en Kniv var faslrustet. Noget 
vestligere fandtes et krumt jernbelagt Stykke Horn 
eller Læder af Form som en meget lille Skjoldbule. 

138. 10 Alen; høj. Svær Stenkrans og indenfor 
denne et Lag af Sten. I ikkun 3 /4 Alens Dybde fandtes 
midt i Graven et kort Sværd og lidt nordligere en 
meget lang og smal Spydspids, 143/4 X 5 /G T. 

139. 12 1/2 Alen; meget· høj (c. l1/2 Alen over 
den omgivende Mark). I 11 /2 Alens Dybde laa under 
en flad Sten lidt vest for Midten en Kniv og en smuk 
lille flad næbformet Fibula, l1/2 X 1 T. 7 T. nord
ligere laa en lidt større næbformet Fibula, 2 X 11 ;4 T., 
en Jernnaal og 29 Perler, deriblandt de 26 af en 
uigjennemsigtig, grønliggul Glasmasse. Tæt nordvest 
for Perlerne stod et højt vaseformet Lerkar, 73 f4 X 

51I4 T" ganske tomt, støttet med Mundingen op imod 
den Sten, der dækkede Oldsagerne; tæt nedenfor 
Karrets Munding vare smaa Stempler med et Kors 
indtrykkede rundt om Halsen; paa Udhugningen var 
der anbragt tre Sæt Knopper med tre i hvert Sæt, 
og derover var der en Bort af Zigzagstreger. 

140. 9 Alen; høj. Heri er fundet en næbformet 
Fibula, . en lille Kniv, en vifteformet Jerngjenstand som 
i Nr. 23, 95 og 112 samt 1 gul Lerperle. 

141. 6 Alen. Omtrent midt i Graven fandtes 
en næbformet Fibula, en aflang pladeformet do. af 
gjennembrudt Arbejde (Fig. 339), l1/2 X 3 /4 T" en 
lille firkantet Jernplade med Spor af Broncebelægning, 
en lille Kniv, noget ukjendeligt Jern samt 15 Perler, 
næsten alle af Glas. Østligt og nordvestligt i Graven 
fandtes Brandpletter med mange brændte Ben. 

142. 5 Alen; flad. Under en Mængde Sten 
viste Fylden sig indtil 11 /4 Alens Dybde stærkt blandet 
med Brandpletsmuld, hvori mange brændte Ben samt 
en Beltehage. Ellers Intet. 

143. 6 Alen; middelhøj. Under et Lag af store 
Sten laa midt i Graven en skaalformet Fibula, to 
smukke knapformede do. med Slangeprydelser (Fig. 
335), 1 T. i Tværmaal, samt 36 Perler, næsten alle 
af Glas. Lidt østligere laa en lille Kniv. 

144. 51/2 Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
145. 51 /2 Alen; middelhøj. Ingen Oldsager. 
146. 6 Alen; høj. Nordvestligt fandtes noget 

smalt, vinkelbøjet Broncebeslag, en perleformet Bronce
spiral, en broncebelagt Træperle og 68 andre Perler, 
næsten alle af Glas. 

14 7. 7 Alen; middelhøj. Heraf er optaget St. 
af en stor enægget Kniv eller Daggert (Klingen 9 T. 
lang) og en lille Kniv. 

148. 6 Alen; middelhøj. Fylden var blandet 
med megen Brandpletsmuld, og to Brandpletter sade 
i Siderne af Graven. Paa Gravens Bund lidt nordvest 
for Midten fandtes en lille Kniv med langt Skaft. 

149. 8 Alen; høj. Dækket med svære Sten. 
Ingen Oldsager. 

150. 8 Alen; høj. Kullen indesluttede en fir
kantet Ramme af svære Sten, 23/4 Alen lang, ind
vendigt Maal, i Nordvest til Sydost, 13,14 Alen bred. 
Stenene naaede kun 3/4 Alen ned, medens Bunden 
først viste sig i 11 /2 Alens Dybde. Ingen Oldsager. 

151. 5 Alen; flad. Heri fandtes en lille Kniv. 
152. 7 Aleu; høj. Mange Sten i Fylden. Imellem 

disse laa midt i Graven i 3;4 Alens Dybde en lille Kniv. 
153. 7 Alen. Sydligt fandtes to Haandledsringe 

af Bronce; lidt østligere laa en Kniv. Midt i Graven 
fandtes St. af to smukke skaalformede Fibulaer og 
en smuk knapformet do. med indskaarne Slange
prydelser og Forgyldning i Fordybningerne samt 77 
Perler, næsten alle af Glas. Endvidere fandtes en 
hvælvet, gjennemboret Skive af malet Glas, 7 /s T. bred, 
som Fig. 349. 

154. 61 /2 Alen; høj. Stenkrans og indenfor 
denne en svær Dæksten. Ingen Oldsager. 

155. 7112 Alen; tildels tidligere forstyrret. 
1 Alens Dybde fandtes midt i Graven 5 Perler af 
Lermasse og ved dem en knapformet Fibula, 11 /4 T. 
bred, prydet med indslagne Smaacirkler (Fig. 336), 
to næbformede Fibulaer samt en aflang pladeformet 
do. af gjennembrudt Arbejde, 2 X 11/4 T. Ikke langt 
derfra laa en lille Kniv og en Broncenaal med Hoved. 
Af de i Graven nedlagte Perler ere de fleste rimelig
vis bortkomne ved tidligere Gravning. 

156. 7112 Alen; meget flad. Kun 10 T. dybt 
fandtes Spor af Tænder samt to store skaalformede 
Fibulaer, 48/s X 21/ 2 X 1 T" med en ottekantet, 
gjennembrudt Dækplade paa Midten og fantastiske Dyr
figurer i 8 Felter udenom (Fig. 368), endvidere en 
stor ligearmet Fibula, 2112 X 1 T. (Fig. 369), en 
meget massiv Haandledsring med Bølgeprydelser (Fig. 
351 ), en lille Kniv og 8 smaa Perler af Glas. 

157. (Imellem 140 og 141 ; udgravet af Grund
ejeren efter Undersøgelsernes Afslutning). Heri er 
fundet en stor forgyldt Fibula med indfattede slebne 



384 Tillæg IX B 3. Bækkegaard. 

Granater og Knap paa Bøjlen som i Nr. 2, GO, 90, 
104 og 112, i'l3/s X 15/s T.; endvidere en meget smuk 
fuglefol'met Fib'ula med Forlinning, 21 / 8 X 3/4 T. 
(Fig. 3i33), en mindre do. uden Fortinning. l1/2 X 
5 T , . 

/8 · ., 1o eusdannedc 3 T. lange, kun 1/s T. brede, 
~ortinncde og ciselerede Bronceplader med en Kam 
irngpaa Lil Paasyning (Fig. 345), St. af et Spiral
Armbaand af Bronce, en lille ,Jernkjæde, 2 1 / 2 T. lang, 
sammenrustet med et Par lige saa lange Bronce
strimlel', St. af en Kniv, to perleformede Broncespiraler 
saml 2~~ Perler, næsten alle af Glas. 

De efterfølgende Grave 158-1 G3 ere udgravede 
af Lærer Jørgensen og mig i Sommeren 1877, de 
allerfleste i Kuller, der forud vare stærkt beskadigede 
ved Stentagning. (Nr. lG0-163 laa alle vest og 
sydvest for den store Høj men ere ikke anførte paa 
Kortet). 

158. (Mellem Nr. 110 og 117). Spor af Sten
krans. I Gravens Nordside fandtes under en flad 
Sten i 1 Alens Dybde et Lag fint hvidt Sand og paa 
dette en Klump Perler af Mosaik og Glas, imellem 
hvilke der laa en gjennemboret, paa den ene Side 
hvælvet og med Mosaikindlægning prydet Skive af 
blaat Glas, 1 T. i Tværmaal; i Gjennemboringen sad 
en Jernøsken dækket foroven med en lille Bronceknap. 
Sammesteds fandtes en rund Plade af Jern med Træ
belægning samt en lille hul Cylinder af Jern. Tæt 
nordvest for Perlerne fandtes Spor af Tænder. Midt 
i Graven laa en Kniv. 

159. (Vest for Nr. 152). Ikkun 10 T. under 
Overfladen fandtes en smuk skaalformet Fibula, :3 1 ,14 

X i3/4 T ... Halvdelen af en noget større do., en usæd
vanligt snæver Haandledsring af den svære Art med 
Bølg_eprydelser, kun l1/s til l3/4 T. i indvendigt Maal, 
en hlle Kniv saml en Snes smaa blaa Glasperler. 

1 GO. Indeholdt St. af et tyndt Spiral-Armbaand 
af Bronce samt en malet Perle. 

161. Indeholdt St. af en lille Kniv saml et knust 
middelstort Lerkar med Stregeprydeiser. 

1 G2. 6 Alen bred; flad. Lidt Vest for Midten 
fandtes i 3 /4 Alens Dybde St. af en lille skaalformet 
Fibula, nogle Levninger af Tænder saml en Klump 
Glasperler. 

163. I 314 Alens Dybde fandtes en firkantet 
pladeformet Fibula, St. af' en lille Jernkjæde samt 
en Del Perler, især af Glas. 

Hermed synes Gravpladsen omtrent at være ud
tømt. Ved en fornyel Undersøgelse i Sommeren 1880 
fandtes ikke flere uforstyrrede Grave men kun 
nogle enkelle Oldsager paa Bunden af de ved Sten
tagningen udgravne Huller. Udbyttet var: et Par 
Hankeringe af Jem som i Forbindelse med en Del 
Jernsørn med Spor af Træ synes at have hørt Lil et 
Træskrin, fremdeles St. af en stor skaalfonnet 
Fihu!a, 43/4 X 23/4 T., stærkt ødelagt af Ir og Be
skadigelse, St. af en Kniv og en eneste grøn Glas
perle. Nogle Maanedcr tidligere var der i en lignende 
forstyrret Grav fundet en firkantet Hvæsses len af Skifer 
samt el ganske mærkeligt 21/s T. langt, 7; 8 T. bl'edt, 
paa Forsiden fortinnet Stykke Bronceplade, gjennem
brudt med to aabne Kors. 

Af de i Aarene 1874-7G ved Stentagning op
gravne Oldsager ere følgende indkomne til Museet: 
en meget stor firkantet pladeformet Fibula 5 X 21 / 2 T. 
(F'ig~, 338), en skaalformet do., 41 / 4 X l 5;8 T., en 
næbformet do. og St. af en anden do. do., et smukt 
Broncebeslag med slyngede Prydelser, en Spindeskive 
;~f Sten, 6 Mosaikperler og c. 120 Glas- og Lerperler, 
St. af et 2 T. bredt, enægget Sværd, en smuk 131/4 T. 
lang, kun 11/s T. bred Spydspids med to ovale cise
lerede Bronceknapper paa Døllen (Fig. 311), St. af 
en anden lang Spydspids, fire ensdannede, 11/12 T. 
brede Knapper af Bronce med fortinnet og forskjelligt 
prydet Overflade, rimeligvis Skjoldknapper (Fig. 31 G), 
sam'. en ~niv. Samtlige disse Sager ere ifølge Efter
retmnger mdhentede af mig paa Stedet fundne i Kuller 
i. den nordvestlige Del af Gravpladsen, og de fire for
tmnede Knapper ere ifølge Finderens Forklarirnr fundne 
i samme Grav som en af de lange Spydspid;er. 

En specificeret Fortegnelse over samtlige Perle
fund fra Bækkegaards Gravplads findes i Aarb. 1878 
S. 224-25, hvorved kun skal bemærkes at de der 
som "hvid Sten", "Iysgul Sten" eller "a~dcn Sten" 
anførte Perler i Virkeligheden bestaa af uigjennem
sigtige Glasmasser. 

1 
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Tillæg X. 

GRAVFUND FRA DEN YNGRE JERNALDER 
(SAMT OVERSIGT OVER PERLEFUNDENE I SAMTLIGE BORNHOLMSKE 0LDTIDSGRAVE). 

A. Fortegnelse over Grave fra den yngre Jernalder. 

1. Paa en Tuemark c. 600 Alen sydsydost for 
Spagergaard, 4de S. G. i Nylars Sogn, findes der 
en halv Snes flade Stenlægninger, der have megen 
Lighed med Stenlægningerne i Lillevang ved Gudhjem 
(S. B. 95). 

2. Tæt syd for Vestermarie Klint (nordost 
for Nylars Kirke) findes en Gruppe af ganske lignende 
Stenlægninger (S. B. 79). 

3. Øst for Ørnekullerne syd for Hasle har 
jeg set lignende Stenlægninger (se Tillæg IV C). 

4. Vest for Kofoedgaard, 32te S. G. i Klemens
ker Sogn, er der omtrent i Aaret 1824 i en "Høj" 
fumlet et dobbeltskallet ovalt Spænde, af hvilket Under
skallen, der bærer Spor af Forgyldning og Forsølv
ning, er indkommen til Museet (Mus. MCCLXVI; jfr. 
Ant. Ann. IV S. 389 og S. B. 130). 

5. Paa lste V. G.s Parcel af Rutsker Sogn 
i Nærheden af store Brolægninger og Brandpletter 
samt ikke langt fra Bautastenspladsen ved Kjæregaard 
er der ved Drængravning bleven fundet det Fig. 372 
afbildede store ligearmede Spænde med Dyrefigurer 
(Mus. C 3466). 

6. Paa den vestlige Skraaning af Hammeren 
paa Øens Nordspids har jeg set en rektangulær flad 
Stenlægning ganske som dem i Lillevang. 

7. Sydost for Strandklipperne " Stammers -
ha Id" i Rø findes hist og her adskillige flade Stenlæg
ninger paa Strandbredden (Tillæg til S. B.). 

8. Ved Kysten et Par hundrede Alen vest 
for Ammunitionshuset nord for Gudhjem 
findes adskillige flade Stenlægninger. 

9. Ligeledes have saadanne været tilstede paa 
en lille Klippeknude tæt nord for Ammunitions
huset. Jeg· har undersøgt dem men ikke fundet 
Oldsager. 

10. Tæt derved i den nordligste Have ved 
Gudhjem (tilhørende Fisker P. Ipsen) er der i 1884 
umiddelbart under Grønsværen paa et tyndt Lag fint 
hvidt Sand fundet et skaalformet Spænde, som i sin 
nuværende beskadigede Tilstand er 3 T. langt, 11/6 T. 
bredt, bagtil lige afskaaret, fortil afrundet, med tyde
lig Angivelse af Ribben, Hofter og Skuldre, samt end-

videre c. 100 Perler, hvoraf 48 ere indkomne til 
Museet, nemlig 5 ar' Mosaik, 4 malede, 9 af blaat 
Glas, 16 af grønt, 4 af indvendig forgyldt og l 0 af 
hvidt uigjennemsigtigt do. 

I samme Have er der flere Gange tidligere tæt 
under Overfladen bleven fundet mindre Samlinger af 
Perler; navnlig er der i 1877 fundet 12 Perler, nemlig 
1 af malet Glas, 1 tredobbelt af indvendig forgyldt, 
l tredobbelt af blaat, 3 af grønt, 1 af uigjennem
sigtigt hvidt og 5 af do. grønt Glas; de angaves at 
have ligget i en Halvkreds med et Par Tommers 
Mellemrum imellem hver. 

11. Li 11 e vang ved Stranden sydsydost for 
Gudhjem: Kuller og flade Stenlægninger, hvorom se 
nedenfor B 1. 

12. Strandklipperne sydost for Lille
vang: Stenringe, hvorom se nedenfor B 2. 

13. Skrænten af de samme Klipper tæt 
nord for M e Is te d; se ligeledes B 2 (i Slutningen). 

14. Gravpladsen sydost for Melsted; se Til
læg IX B 2, hvor de under Nr. 1, 10, 11, 15 og· 
15 c anførte Grave formentlig hidrøre fra den yngre 
Jernalder. Tillige synes der ved Stranden syd for 
Gravpladsen at findes flade Stenlægninger indtil forbi 
Udløbet af Kobbe Aa. 

15. Lousgaard, 15de S. G. af Østerlars Sogn; 
se nedenfor i Tillæg XV. 

16. Saltuna Fiskerleje ved Kjelse Aaens 
Udløb i Stranden paa Grænsen af Østermarie Sogn; 
se nedenfor B 3. 

1 7. Bække g a ard, 26de S. G. af Østerlars Sogn. 
Af de paa den store Gravplads dersteds undersøgte 
Grave have i det mindste Nr. 156 og 159 henhørt 
til den yngre Jernalder; se Tillæg IX B 3. 

18. Bøgebjerg ved 28de S. G. af samme Sogn; 
se nedenfor B 4. 

19. Søndregaard, 21 V. G. af samme Sogn; 
se nedenfor B 5. 

20. Sigtegaard, 16de V. G. af samme Sogn; 
se nedenfor B 6. 

21. I Kulle d ved Sortegaard, 21de S. G. af 
lbsker Sogn, er der ved brænd le Ben fundet den 

25 
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Fig. 379 afbildede Sølv-Fingerring med indslagne Tre
kanter, 3 Perler og 21 Jernsøm; se foran Tillæg III 
B 33, Side 276. 

22. Paa Toppen af Slamrebjerg i Bodilsker 
Sogn er der undersøgt Grave med Trækister, rimelig
vis hidrørende fra den første kristne Tid; se neden
for B 7. 

23. Ved Munkegaard, 28de og 2Dde S. G. 
af Povlsker Sogn, er der ligeledes fundet Grave med 
Trækisler, se nedenfor B 8. 

24. Fra et Sted syd fo1· Klintebakken, syd-

vest for Aakirkeby, er der i 1879 til Museet (Mus. C 
3425) indkommet sex Stykker af en Sølv-Haandleds
ring, der angaves at være fonden c. 40 Aar tidligere 
"i en Røse tilligemed en Urne med brændte Ben". 
Ringen fandtes sønderbrudt, og flere Smaastykket 
mangle. Af de bevarede Stykker kan det ses, at den 
har været dannet af et indre glat, 314 til 1 T. bredt 
Baand og en ydre hvælvet og gjennembrudt Plade, 
der langs Kanterne var fastgjort paa Baandet. Paa 
Ringens smalleste Sted findes et Ornament bestaaende 
af to Dyrehoveder. 

B. Undersøgelser af nogle vigtigere Gravpladser. 

1. Lillevang. 

Med dette Navn betegnes en smuk lille halvrund 
Dal, c. 500 Alen sydost for Gudhjem, paa de tre 
Sider omgiven af græsbegroede Skrænter eller smul-

Q Hvælvede Kuller. 

Q Firkantede Stenlæg-ninger. 

1\
1
1

11 Terræn belagt med utydelige Stenlægninger. 
41 l I 

Fig. 403. Kort over GravplaJsen i Lillevang· 
syJ for GuJ!tjem. 1877. 

drende Klipper og paa den fjerde Side aaben imod 
Havet, dog at den paa en Del af Kystlinien afspærres 
fra Søen ved en lav Klipperække. Den mmllige Del 
af denne Dal indeholder en stor Mangfoldighed af 
Grave. Sydligst ligget· en Del store flade Kuller. og 
nord for disse er TetTænet saavel imod Nordn•st som ' 

imod" Nordost tæt dækket med flade Stenlægninger. 
Et Kort over Gravpladsen er hostrykl. 

A. Kullerne 

ere opførte af det paa Stedet værende Jordsmon ;i: 
Jord og Stene i uordentlig Blanding. Ovenpaa ad
skillige af dem har der ligget en Ring af store runde 
Stene. Kullerne ere for største Delen undersøgtr af 
Lærer Jørgensen i Efteraaret 1876. Resultaterne have• 
været følgende : 

1. 71/2 Alen bred; middelhøj (;i: Højden om
trent 1/10 af Breden). I Midten fandtes et med Sten
plader omsat Rum, 4 Alen langt, 2 Alen bredt, fyldt 
med Jord og ·dækket med Smaasten. I 3/4 Alens 
Dybde naaedes et c. 10 T. tykt Lag af sejgt Ler, 
hvori der laa et paa højre Side i krumbøjet Stilling 
henlagt Skelet med Hovedet omtrent i Nord. Nord
ligt i Graven laa en lille Kniv med langt Skaft 
(Bladet 2 '12 T., Skaftet 4 T. med Spor af Træ
beklædning), og ved den sydlige Ende fandtes Benene 
af et Dyr (Hund?). 

2. 4 Alen bred, flad. I Midten stod en 11/2 

Alen lang, 11I4 Alen bred Stenramme, hvori der i 
16 T. Dybde fandtes et Lerlag. Ben vare ikke kjende
lige; derimod optoges midt i Graven 1 Mosaikperle 
og 1 Ravperle. Nordvestligt stod et lille grovt Ler
kar fyldt med det omgivende Ler. 

3. 71 /2 Alen; middelhøj. I Midten en Sten
ramme, 3 X 21/2 Alen. I 3/4 Alens Dybde fandtes el 
10 T. tykt Lerlag og deri Resterne af et Skelet. Ved 
den højre Haands Plads laa en lille langskaftet Kniv, 
under Laarbenene en G1/2 T. lang Jernnøgle med en 
tværs udstaaende S-dannet Kam, ved Brystet el lille 
kredsrundt, c. 1 T. bredt Hængesmykke af Bronce 
med gjennembrudte Drageslyngninger samt en lille rød 
Stenperle. 

4. 7 Alen; høj. l Midten en smuk Stenramme, 
21 /2 X l1 /2 Alen. l 20 T. Dybde laa et 8 T. tykt 
Lerlag og deri RPsterne af Pt Skeki. med Hovedet 
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imod Nordost. Ved Brystet fandtes 1 lille rød Sten
perle, ved højre Haand en Kniv og under Laarbenene 
en Nøgle med S-dannet Kam (Fig. 381 ). Lige ud 
for Knæerne laa i Gravens Vestside et c. 4 T. langt 
fladt Jernredskab. 
· 5. 71/2 Alen; høj. Midt i Graven en Sten-

ramme, 3 >< 21/2 Alen. I 20 T. Dybde laa et Lerlag 
og deri Resterne af et Skelet. V ed Brystet laa 1 blaa 
Glasperle, ved højre Haand en Kniv og under Laar
benene en Nøgle med tværs udstaaende lige Kam. 

6. 7 Alen; meget flad. I Midten en Stenramme, 
21/2 X P/2 Alen. I 20 T. Dybde laa et Lerlag og 
deri Resterne af et Skelet. Ved højre Haand laa en 
Kniv og under Laarbenene en hul Nøgle med bred 
lige Kam. 

7. 8112 Alen. Ingen Oldsager. 
8. 101/2 Alen. Tidligere forstyrret. 
9. 9 Alen; middelhøj. Ingen Stenramme, mgen 

Ben og ingen Oldsager. 
10. 8 Alen; middelhøj. Ingen Stenramme. 

3/4 Alens Dybde fandtes midt i Graven en Kniv og 
samme Dybde adskillige ubrændte Ben. 

11. 13 Alen ; høj. Tidligere forstyrret. 
12. 6 Alen. I Midten en Stenramme, 31/2 X 

2 Alen; den nordre Endesten ragede 1 /2 Alen op over 
Jorden. I 1 /2 Alens Dybde fandtes el Lerlag og deri 
Rester af et Skelet. Ved Laarbenene laa en lille Kniv. 

13. 61/2 Alen, flad. Ingen Stenramme og intet 
Lerlag. I 1 /2 Alens Dybde fandtes Rester af et Skelet, 
og noget ovenfor Hoften laa en Jernnaal. · 

Alle Stenrammerne havde Længderetning omtrent 
i Nord og Syd, og alle Skeletterne laa i krumbøjet 
Stilling paa Siden, i Regelen paa højre Side, med 
Hovedet i Nord, Nordost eller Nordvest. 

B. Stenlægningerne 

ere, som antydet, udbredte over det nordvestlige og 
det nordostlige Hjørne af Dalen. De ere ikke alle
vegne let kjendelige, da de Haandstene, hvoraf de ere 
lagte (fra 3 til 6 T. Gjennemsnit), ofte ere overgroede 
med Grønsvær eller vel endog i Tidernes Løb bort
komne. Det har imidlertid i det nordøstre Hjørne 
været muligt at konstatere en Række af 20 saadanne 
Grave i uafbrudt Følge, og syd for dem kunde der 
kjendes i det Mindste tre lignende Rækker. Ogsaa 
ovenfor den Skrænt, som imod Nordost gaar ned 
imod Strandbredden, kunde der kjendes to lange 
Rækker af Grave. Stenlægningerne i Lillevang bestaa 
næsten alle af en firkantet Ring af Haandsten med 
en Brolægning eller en af lidt større Stene lagt Figur 
paa Midten (se Afbildningerne foran Side 178). Længden 
er omtrent 4 Alen og Breden omtrent 2 Alen; Af
standen imellem dem er omtrent 1/2 til 3/4 Alen. 
Paa 20 Alens Længde i Rækkerne faldt der i Regelen 
7 Grave. Længderetningen af Gravene var paa de 
fleste Steder temmelig nøje Nord-Syd, men hvor 
Rækkerne krummede sig langs Randen af Skraaningen 
imod Strandbredden, drejede Gravenes Retning sig 
imod Nordnordost og endog imod ret Nordost. . 

Naar Stenlægningen var optagen, bestod Jords
monnet under den tynde Grønsvær indtil en Dybde 
af 6-8 T. i Regelen af smaa runde og glatte Strand-

sten. Ofte var det kjendeligt, at disse maatte være 
forsætligen hidførte, men paa andre Steder vare For
holdene ikke saa tydelige, idet ogsaa UndergTunden 
bestod af Strandsten. Oldsagerne laa altid i en Dybde 
af ikkun faa Tommer, og de enkelte Gang:e. da der 
fandtes ubrændte Benµiber, laa de i sam'i'n~ Dybde. 
Brændte Ben eller Kul fandtes intetsteds. 

Antallet af disse Stenlægninger kan jeg ikke nøje 
angive; jeg anslaar det til over 250. I Sommeren 
1877 bleve omtrent 70 undersøgte af Lærer Jørgensen 
og mig i Forening, men kun i 10 af dem fandtes der 
Oldsager, nemlig: 

1. I en Dybde af ikkun 5 T. fandtes lidt øst 
for Midten et smukt Beltespænde af Bronce, 21;6 x 
l3/4 T. (Fig. 375), med Jernbøjler paa Bagsiden; 
13 T. vestligere laa en svær Haandledsring af Bronce 
med Bølgeprydelser, 2 1/2 T. i indvendigt Tværmaal, 
og 11 T. nord for Beltespændet laa med Hulningen 
opad et meget smukt stort skaalformet Broncespænde, 
3:i;4 X 21/4 T" prydet med fantastiske Dyrefigurer 
(Fig. 367). Omkring dette Spænde laa der endelig 
9 Perler i en Halvkreds med et Par Tommers Mellem
rum. Af Perlerne vare 2 af Mosaik, 1 dobbelt af 
blaat Glas, 4 af hvidl uigj. do. og 2 af rød Lermasse. 

2. Nordvestligt i Graven fandtes i 8 T. Dybde 
to store skaalformede Bl'Oncespænder, det ene 37 / 8 X 
2 114 T" prydet paa Ryggen med 10 runde Knopper 
og derimellem fantastiske Slyngninger, det andet 31;2 

X 13 / 4 T., prydet med Figurer som af Ribben paa 
begge Sider af en Ryglinie og udenom dem fanta
stiske Dyrefigurer og Slyngninger (Fig. 3GG). Spænderne 
laa tæt ved Siden af hinanden med Længderetning i 
Nordnordost; Hulningen vendte nedad. Under det 
vestlige Spænde laa en deri fastgjort lille Broncekjæde, 
og under samme Spænde samt et Par Tommer vest
ligere laa en Klump af 31 Perler, nemlig 1 af Mosaik, 
1 af Karneol og de øvrige af Glas. Derhos fandtes 
12 T. syd for Spænderne en Haandledsring af Bronce 
med Bølgeprydeiser. 

3. I 6 T. Dybde fandtes et stort ligearmet 
Broncespænde, 21 /4 T. langt, i Lighed med Fig. 369 
samt en lille Kniv. 

4. I neppe 6 T. Dybde laa et stort skaalformet 
Broncespænde, og et do. fandtes i den udkastede Jord. 
Spænderne ere Magestykker, 41/s X 21/4 T" og pry
dede paa begge Sider af Ryglinien med Figurer som 
af Ribben og udenom dem Dyrefigurer og fantastiske 
Slyngninger. 

5. Sydostligt i 9 T. Dybde fandtes Stykker af 
ubrændte Benpiber, der viste at Skelettet maa have 
ligget i krumbøjet Stilling. Under Benene laa en 
Kniv. Tillige fandtes en 41 /2 T. lang Jernnaal med 
en 1 T. bred, i Siden aaben Jernring anbragt i Naalens 
Hoved saaledes, at de~ kunde forskydes derigjennern 
(Ringnaal). Endelig optoges nogle Jernstykker, der 
kunde ligne en Skjoldbule(?). 

6. Nordligt fandtes i ringe Dybde en 43/s T. 
lang, flad Broncenaal, som ved den ene Ende er 
ombøjet og udslaaet til 1 T. bred, flad Spiral (Fig. 
377). Endvidere optoges en lille Kniv. 

7. Nordligt fandtes et stort skaalformet Bronce-
8)Jænde, prydet omtrent som Nr. 1 (itu). 

:!.j* 
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8. I det sydostlige Hjørne laa en smuk gjennem
boret og med Smaacirkler prydet Knap eller Spinde
skive af Rav. , Derhos fandtes tæt ved den nordlige 
End.e i et Par Tommers Dybde en 45/8 T. lang 
)3roncenaal som i Nr. G. 

9. Østligt i Graven, tværs ud for Midten fandtes 
i 8 T. Dybde to store skaalforrnede Bronccspænder 
(itu), et smukt ligearmet do. med en gjennembrndl 
Hvælving paa Midten, 2 X l1/4 T. (Fig. :no), samt 
4 Perler af blaat Glas og 4 af hvidt uigj. do. 

10. Tæt ved Nordenden la>t i (i T. Dybde en 
lille Broncenaal af Form som Nr. () og 8, hele 
Naalen 2 1 /4 T. lang (har maaske været noget længere), 
det flade Hoved 5 /s T. bredt. Derlws fandtes i Graven 
en Kniv. 

Y dcrst imod Øst, tæl ved Strandklipperne fandtes 
endelig en Ramme af svære kantstillede Stenpladet', 
der ragede 1h Alen op over Jorden, 23/4 X '!2 114 ;\Jen 
indvendigt Marrl. Ben fandtes ikke og af Oldsager 
kun noget ukjendeligt Jern (Mus. C 2891--291 9). 

2. Strandklipperne imellem Lillevang og Melsted. 

Et Par hundrede Alen sydost for Lillevang fandtes 
paa lo flade Klippeknolde umiddelbart ved Havet nogle 
aflange Ringe af oprejste Sten, samtlige med Længde
retning omtrent i Nord og Syd. Rummet indenfor 
Stenringene var fyldt med en Dynge af Haandsten. 
Nogle af disse Stenringe bleve i Sommeren 1870 
undersøgte af Urmager Munch i Gudhjem, efter hvis 
Forklaringer for mig Forholdene vare befundne om
trent, som følger: 

1. Nordøstligt i Stendyngen tæt op til Rand
stenene fandtes en Plet blød Muld og deri el Bidsel 
og en halv Snes Kindtænder af en Hest. 

2. Stenringen var 4 X 2 1/2 Alen i indvendigt 
Maal. Under den indre Stendynge laa flade Sten
plader. Under en af disse nordoslligt i Graven fandtes 
lo ensdanncde store skaalforrnede Broncespænder, et 
mindre Spænde (af uangiven Form - ligearmet ?) og 
en Del Perler. (Ifølge Mus. C. 777 vare de store 
Spænder prydede med rudeformede Firkanter, i og 
omkring hvilke der var anbragt fantastiske Menneske
og Dyrefigurer; Spænderne bare Spor af Sølvbelæg
ninger; Perlerne vare alle af hvidt Glas i et Antal 
af 40). Noget sydligere under en anden Stenplade 
fandtes lo svære Haandledsringe af Bronce med Bølge
prydeiser. I Vestsiden fandtes en Del ukjendelige 
.Jernstykker. 

:i . .I Stendyngen fandtes store ubrændte Ben (af 
Dyr?); under Dyngen bemærkedes mange spredte 
Jernstykker. 

4. Under Stendyngen laa flade Sten. Ved Løft
ningen af en af disse trillede en lille rød Stenperle 
ned i Hullet. Paa Bunden af Slemlyngen fandtes 
mange Kul men ingen Ben. 

Kort efter, i August 1870, besøgtes Stedet af 
Prnfessor Engelhardt, som undersøgte Resten af disse 
Stenringe, nemlig: 

G. Stenringen var 51/2 X 3 Alen, udvendigt Ma;il. 
Der "var tolv Randstene af 1 Alens Højde og 1 12 Alens 
Tykkelse. Den indre Stendynge var 11/2 Alen tyk, 
og imellem Stenene fandtes sort Muld og enkelle Kul
stumper men ingen Ben og ingen Oldsager. 

G. Stenringen var 5 X 3 Alen, udvemligt Maal; 
den indre Stendynge 11/4 Alen. tyk. Sort Muld og 
enkelte Kulstumper fandtes men ingen Ben. V cd det 
nordostlige Hjørne optoges to svære Haandledsringe 
af Bronce med S-dannedc Prydelser. 

7. Stemingen forstyrret; det indvendige Rum 
2 1/2 Alen langt. Tngen Oldsager. 

8. Omtrent firkantet; 21/2 X 11(2 Alen, irnlven
digt Maal. Stendyngen 3/ 4 Alen Lyk. Ingen Oldsager. 
(Mus. C 776-82). 

Ved den sydostlige Skrænt af det samme Klippe
parti er der omtrent i Aarel. 18G3 imellem nogle løse 
Stene ved Foden af en Klippe 1I2 Alen under Over
fladen fundet tre store skaalformcdc Broncespænder, 
det ene 41/ 4 T. langt, belagt med en gjcnncmlmult 
DækpJade med fem i Kors stillede Ophøjninger, der 
hver især vare gjennembrudte med et Kors, det andel 
(itu) uden Dækplade men prydet med fantastiske 
Figurer af Dyr og Mennesker, del tredie (ligeledes 
itu) prydet med rudeformcde Firkanter, endvide1·e el 
slorl ligearmet Spænde (Fig. 371; jfr. Montelius Fig. 
5()4), en svær Bronce-Haandledsring med Bølgep1'.ydelser 
samt en Del Ravperlcr (Mus. C :i2D--33). 

3. Saltuna. 

Ved Kjelse Aaens Udløb i Skjellet imellem Øsler
lars og Østermarie Sogne ligger der en Del Fisker
huse, der kaldes Saltuna. Paa begge Sider af Aaen 
er der mrrnge gamle Begravelser; ved den sydostlige 
Side findes adskillige gamle Røser og nede paa Strand
bredden nogle Voldgrave; nordvest for Aaen ligger 
drr aller nogle gamle Røser, men derefter følger en 
Strandmark af over en Tønde Lands Størrelse, hvor 

der findes Kuller fra den yngre Jernalder og mange' 
flade Stenlægninger. · 

I 1877 undersøgte Læret· .Jørgensen og jeg smwel 
nogle Kuller· som nogle Stenlægninger, men kun i 
nedenstaaende fandtc•s Oldsager (Mus. C 2977-78), 
nemlig: 

1. Kulle imlc•lioldrmlc• en Ramme af kant-
slaaendc St<mplader, fyldt med en DyngP af Haand-

I 
j 
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sten. Under Stenene fandtes en Kniv med Træ-
skaft. 

2. Kulle bestaaende af Jord og Sten i uordentlig 
Blanding. I 1 Alens Dybde laa nordostligt en Klump 
Hestetænder og noget sydvestligere en Kniv. 

3. Kulle ligeledes bestaaende af Jord og Sten i 
uordentlig Blanding. I 1/2 Alens Dybde fandtes 
en Kniv. 

I 1882 fortsatte vi Undersøgelserne. Gravene 
vare fremdeles meget fattige, og kun følgende inde
holdt Oldsager: 

4. Kulle helt igjennem bestaaende af Sten. 
Under Stenene, 2 Alen under Kullens Top, 1 Alen 
under den omgivende Marks Overflade fandtes et en
ægget Sværd med tilbagetrukken Od (Klingen 191/ 2 T. 
lang, 2 T. bred). Ovenpaa Sværdet laa en lille Kniv 
og ved Siden af det en knust Skjoldbule. 

5. En lignende Kulle helt bestaaende af Sten. 
Paa Bunden stod et lille grovt rundbuget Lerkar og 
lidt derfra laa en firkantet Hvæssesten, 5 T. lang. 

6. En ureg_elmæssig Dynge af temmelig store 
Sten. Neppe 1 /2 Alen under Toppen fandtes 2 blaa 

Perler med bølgeformet Mosaikindlægning, 1 lille grøn 
og 1 lille af uigjennemsigtigt hvidt Glas. 

7. En flad Stenlægning. Henimod Nordenden, 
ikkun 6 T. under Overfladen, fandtes en simpel men 
velbevaret Ringnaal af Bronce (Fig. 378). 

Endelig er der i 1885 af en Arbejdsmand bleven 
fundet en Grav, nemlig: 

8. En flad Stenlægning, hvor enkelte frem
staaende Sten antydede Begravelsens Plads. Under 
Stenlægningen fandtes et enægget Sværd med Odden 
tilbagetrukken til Ryglinien (Klingen 20 T. lang, 2 T. 
bred; Fæstet bredt og fladt som Fig. 263, over 5 T. 
langt foruden et afbrudt Stykke); endvidere en 6 T. 
lang Lansespids med et meget kort lancetformet Blad 
(21/4 X 11/2 T.) samt en 91/2 T. lang grov Hvæsse
sten af Skifer. 

Derhos er der i en Have lidt nordvestligere, 
hvortil der er bleven bragt Jord fra Gravpladsen, i 
1877 og 1880 hleven fundet en svær Bronce-Haand
ledsring med Bølgeprydelser, et Stykke af et smukt 
sølvbelagt skaalformet Spænde, en stor Mosaikperle 
og nogle malede Glasperler. 

4. Bøgebjerg. 

Omtrent 800 Alen nordost for den 28de S. G. 
i Østerfars Sogn ("i Risen"), c. 3500 Alen syd for 
Sognets Kirke ligger en lille skovbevoxet Bakkeryg, 
kaldet Bøge h jer g, omtrent 300 Alen lang i Øst og 
Vest og c. 100 Alen bred; den henhører dels under 
28de, dels under 29de S. G. 

Langs med Bakkens sydlige Fod fandtes en Række 
af Grave, bestaaende hver især af en firkantet Ramme 
af svære kantstillede Stenplader uden Dæksten og 
uden Bundsten. Lignende Stenrammer fandtes enkelt
vis ogsaa højere oppe paa Bakkens Ryg. Alle havde 
de Længderetning omtrent i Nord og Syd ; nogle 
vare omgivne af en lav Forhøjning af Jord eller 
Haandstene, andre ikke; Fylden indeni Rammerne var 
i Regelen kun Jord. Af de svære Sidestene og Ende
stene ragede uregelmæssige Spidser ofte en halv Alen 
eller mere op over Jorden. 

Fremdeles bemærkedes paa Bakkens Ryg lidt 
vest for Midten en e. 25 Alen lang og c. 12 Alen 
bred, flad Stenlægning af runde Sten fra el Par 
Tommers indtil henimod en halv Alens Tværmaal. Ved 
nærmere Undersøgelse viste denne store stenhtgte Flade 
sig at indeholde et helt System af tæt sammensluttede 
Firkanter eller Ovaler, alle omtrent 4 Alen lange i 
Nord og Syd og omtrent 2 Alen brede, hver især 
omgiven af en Rand af Stene, indenfor hvilken der 
var lagt Brolægning i forskjellige Mønstre, hyppigst 
saaledes, at der paa Midten var anbragt en firkantet, 
rund eller oval Stenlægning med større Stene midterst. 
Lignende stenlagte Flader fandtes ved det sydvestlige 
Hjørne af Bakken, tildels belagte med sværere Stene. 

Endvidere fandtes der hist og her nogle Jord
kuller af Udseende som de ved Bækkegaard samt 
nogle Brandpletter, og endelig stod der paa den syd
vestlige Skraaning af Bakken et Par høje spidse 

Bautastene, medens andre opretstaaende Stene af 
ringere Højde viste sig længere imod Øst paa Bakken. 

Denne mærkelige Gravplads er i Sommeren 1877 
bleven undersøgt, dels af Lærer Jørgensen alene, dels 
af ham og mig i Forening (Mus. C 3015-37). 

A. De store Stenrammer. 

1. 31/2 Alen lang, 3 Alen bred, indvendigt Maal, 
omgiven paa Ydersiden af en hvælvet Stendynge. 
Henimod Nordenden fandtes i 1/2 Alens Dybde to store 
skaalformede Broncespænder med Jernnaal (itu) og en 
rød Lerperle. Ved Spænderne fandtes Rester af Tøj 
og Skind samt en Del ubrændte Ben. Tæt ved Nord
enden laa tværs i Graven en lille Kniv, 4 T. lang. 

2. 31/2 Alen lang, 21/2 Alen bred. I 1/2 Alens 
Dybde fandtes en lille Kniv med Spor af Træskaft. 

3. 31/2 Alen lang, 21/2 Alen bred. I 1/2 Alens 
Dybde fandtes ubrændte Ben samt tæt ved Nordenden 
en lille Kniv og lidt sydligere to store skaalformede 
Broncespænder ·med Jernnaal, 4 X 23/s T., et lige
armet Broncespænde omtrent som Fig. 369, 3 X 7 /s T., 
saml 4 firdobbelte, indvendig forgyldte Glasperler, 2 
dobbelte og 3 enkelte do. do., 1 af hvidt uigj. Glas 
og 1 Ravperle, i Alt 11 Perler. 

4. 31/2 Alen lang, 21/ 2 Alen bred. I 1/2 Alens 
Dybde fandtes sikre Spor af ubrændte Ben men ingen 
Oldsager. En Alen dybere laa der en stor Brandplel 
med brændte Ben og ovenpaa Brandpletten en 31

/4 T. 
lang Naal af Bronce med en bevægelig Jernring, 1 T. 
bred, igjennem Hovedet (Ringnaal). 

5. 2112 Alen lang, 21 /2 Alen bred. l 1 
/2 Alens 

Dybde fandtes en Kniv og en mindst 5 T. lang 
Broncenaal med en rund Aabning igjennem Hovedet 
(Ringnaal ?). 



G. fi, :\len !mig, :) ).Jen bred, omgivcn af en 
lrndvcl Stendyns·e af (j 1 /2 Alens Brede. I 1/2 Alens 
Dybde fandtes el tyndt Lag al' smaa runde Str:mdsten 
ug umidclelbarl derunder :2 store skaalfurmecle Bronce
s1'i:cnder, V/4 'x SJl/4 T., d smukt trefliget do. (Fig. 
,373), 2 T. hrecll, saml 1 Perle af Bjergkrystal, 1 af 
Karneol, 1 af ltvidt uigj. Glas, 1 tredobhell og 1 dob
hcll af indvendigt forgyldt Gins, i Alt G Perler. 

7. 31/2 Alen !:lng, l7/s T. bred. I Gravens 
østlige Side slod en spids, 25 /s Alen høj Sten, hvoraf 
11 .12 Alen ragede op over Jorden. I selve Graven 1aa 
urnlergrunclen 1/2 Alen under Overfladen, og Oldsager 
fandtes ikke. Den spidse Sten gik derimod dybere 
ned, og under den viste sig sort l\luld med grove 
l'otleslrnar. 

8. 1 Alen lang, :23/4 Alen bred, omgiven af en 
oval, tildels med en Stenring r:mdsal Kullc. Sten
rau1111en bestod af meget svære Plader, som ragede 
indtil 1 Ale11 O]J 01"('1' .Jm·dcn. Spot• ar nbrn:mlle Ben 
1'01·el'nndtcs og i dl'l mmlosllige Hjørne ('.n Jernring 
rm•d deri f:i..;Lgjml .Jcm~Lok (Bidsel). 

n. Stemamme i Cl! lille lav Kullc. I den nordre 

Ende fandtes i 1 /2 Alens Dybde et hult Stykke Plade
jern i Form som en lille Skjokllrnl(; (ilu). 

Eudnu undersødcs omlrcnt lig·c saa rn:rnge and re 
Slenrammer, tildels V af meget svle~e Stel!, men ttdcn 
at Oldsager frrndtes deti 

B. De flade Stenlægninger. 

Af Gravene i den store stcnbelagle Flade paa 
Bakkcus ftyg umlcrsøgtes adskillige. I en af dem, 
hvis Stenlægning var orclnel i to koll(;C!ltriskc: Ovaler, 
l1voraf den yders le v;tr li Alen lang og ::l 3/4 A lc·n hrccl, 
famltl'S lidt ost for l\1idten ikkun 3 T. tmclcr Over
fladen en Kniv og SL. af et enrcggel Svrenl lig·gcnde 
paa et Lag af smaa flade Stramlslcnc. 

Ogsna i Stenlægningerne ved Bakkens veslligc 
Ende undersøgtes flere Grave men uden Uclhytlc af' 
01dsagcl'. 

En stor ,Jordkulle fm M cllemjcrnn lrlnen 
fandtes ved Bakkens nordre Fod; se hcrorn TilliPt: 
IX A 7, Side 371. 

- I Brandplet ler mlenl'or de yngn· Grnvc faJH!lc·~ 
kun SL. af en Kniv og nogle slregeprydcdc Po1Lt·sk;1ar. 

5. Søndregaard. 

Ornln:nl rniclt imellem Sørnlregnanl, :-tlteS. G., 
ug D:t!cs«1ard, '.l 1 te S. G. i Øste i fars Sog11, rnt•ppc 
I ~iO(J Alen vcs1.Jwnln•sl for Bogebjerg, lig·gcr c11 Tuc-
111ark, !1vor der i1nellem T11crne fandtes smaa Kul](,r, 
sol!I i 1877 og l~7D llll(krsogtcs af L.>eJ'Cl' Jmgcnscn 
(l\l11s. C :3J(i7-7~ og C :HJ(ii:l-72): 

1. .Jordknllc imlcsluttcrnle en Slemamme :J Alen 
lang i Xonlvest til Sydost, 11 /2 Alen bred. l 11/4 Alens 
Dyhde Ina et Lag af smaa rumle Strnmls1Pn og' paa 
dem midl i GrnYe11 en lille Kniv og nordvestligt Lev
ninger af l\fonncskelændcr. 

2 og 3. Ganske som Nr. 1. I liver Grav farnll,~s 

en Kniv. 
4. Noget forslyrrcl. l Hesterne al' en Sten-

rmnmc fandtes 1/2 _All'll dyhl et L:1g nf smaa Slrnnd
slen og dcrpaa cl trdlig·ct Brnnccspæncle, :2 T., n:esten 
g«mskc soin Fig. :-l7Cl, en tyk Brnu(;cring med Tvær
sl1·ihcr sorn \Vorsaac· F'ig. 1. 1 :2, 1 Pcl'le af l\losaik, 
1 dohbeH og I enkelt ar· blaal Glas og 1 dobbelt af 
uigj. !11·icll do., 110gd 11hjenclc!igl Jern (Kniv'?) med 
Spor af grovt vævet Tøj saml St. af et blankt sorl 
Lerlrnr. 

,J. Noget beskadiget. 1 Hesternc af en Sten-
r;urnne fandtes et smukt skaalfonncl Spænde af Broncc 

lllcd .Jcrnnaal, :3 >< ::l T., prydet med fanU1sti.skc· Fi
fjL!l'cr, en SVit'r Haandlcd,:ring af Droncc med Bolge
prydclser snrnl l.u tredobhcltc, 7 clobhelle og 1 c11kdt(· 
Perler ar indn:ndig l'orgykll Glas og :3 af lividl uigj. do. 

(i. Jonlkullc med enkelte store Sienc, der ~ynte~ 
al nnlyc!e en Firkant. lugen Oldsager. 

7. Do. indcslutlemle en Firkant af rnndc Slem\ 
indenfor lll'ilken det· i 1 /~ Ale11s Dybde fandtes en 
Del Hcstehen, dHiblandt 'l\endcrne, og paa hver Side 
af' disse en Ring af et Bidsel. 

8. Do. med Spor af Slemamme, i l\Iitltcn ar 
hvilken der laa en Kniv. 

9. Do. nogcl forstyrret. Den irnlcholrll to slo1·c 
og ~mukke skaalr'ormede Bronccspænclcr, fi. X 2 1/4 T., 
med }[enncskehoveclcr og fanlasliskc Figurer, St. ar 
en lille Broncckjæde imellem Spa:nderne, lo svære 
Haamlledsringe nf Bronce med Bølgeprydcber saml 
een lille Perle af l1vidl uigj. Glas. 

Desuden undersøg les 11 andre Kul ler, ;d' l 1vilkc· 
en vat· en gammel Høsc med Brandpld og sprcdi(' 
Potleskaar; de ø1Tige indel1oldt Intet. Øsl fo1· Grav
pladsen har der været mange Kuller, som llll cre 
forstyrrede. 

6. Sigtegaar d. 

Siglq~aan1, 1Gdc V. G" ligg·er i clcn nonhestlige 
Dl'I af' ø~tcdarn Sogn, c. S()(J Alen sydvest l'or Lcns
gaanl. l'aa cl lcffl Hojdcdrag, der nord for C:a:mlcu 
slx:ekket· sig imod Øsl 01'er imod Lensgaanl, har 
der ligget mange ,Jordkuller, som nu ere udjævnede. 

Ved Dncngravning paa l'Lul.se11 c1· det· i J S7S l'undct 
to sk:talfonnccle lfro11cc~pænde1·, ;~t/2 . , 17/s T .. med 
fantastiske Figmer i fem [i_;t>kker paalangs (l\Ju,;. C. 
:-rnH-7G). 

l 
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7. Slamrebj erg. 

Se herom foran Tillæg VI B 15. Foruden Røser, 
Bautastene, Brandpletter etc. er der hist og her paa 
Bjerg,ets Ryg bemærket Jordkuller, af hvilke nogle ere 
blcvne undersøgte i 1877 (Mus. C 3038-58). 

1. Ved Harvning paa en sløjfet Jordkulles Plads 
fandtes i Foraaret 1877 en Grav, 4 Alen lang i Vest 
og Øst, 21/2 Alen bred. Langs Siderne af Graven 
optoges 11 store Jernsøm og Rester af ubrændt Træ, 
hvori de havde siddet. Midt i Graven laa en lille 
Kniv og en 51/s T. lang, ganske smal og i den ene 
Ende gjennemboret Hvæssesten. Ved det sydøstre 
Hjørne optoges Bunden af et grovt Lerkar. 

Lærer Jørgensen begav sig strax til Stedet og 
foretog derefter selv Undersøgelsen af følgende Kuller: 

2. 7 Alen bred; høj. Tæt under Overfladen 
hrn under Kullens Top en Ring af runde Stene om
sluttende et 21/2-3 Alen bredt Rum. Indenfor dette 
fandtes Graven med Længderetning i Vest til Øst. 
Ved en Side laa et stort Jernsøm, midt i Graven i 
11 /4 Alens Dybde en lille Kniv og lidt vestligere et 
lille, med almindelig Jord fyldt Lerkar. 

3. 9 Alen bred; middelhøj. Helt af Jord. Graven 
strakte sig fra Vest til Øst. I den vestlige Ende fandtes 

ubrændte Mennesketænder og ved Sydsiden et knust 
lille grovt Lerkar. 

4. 10 Alen bred; høj. Heri en Grav fra Vest 
til Øst, 3 Alen lang, P/2-2 Alen bred. Langs 
Gravens Sider fandtes 14 store Jernsøm, nogle 1 / 2 Alen 
dybere end de andre, nogle med Spidsen opad og 
andre med Spidsen nedad; paa dem alle sad der 
Spor af Træ. Ingen Oldsager. 

5. 8 Alen bred; middelhøj. Omkring Toppen 
af Kulien laa der tæt under Overfladen en af runde 
Stene lagt Krans med et Tværmaal af c. 2112 Alen; 
derunder viste sig en Grav, 3 Alen lang i Vest og 
Øst. Vestligt i Graven laa i 11/2 Alens Dybde to 
smaa Knive og en lille flad, ved den ene Ende gjennom
boret Hvæssesten. 

6. 8 Alen bred; middelhøj; helt af Jord. Midt 
i Kulien saas en 31 /2 Alen lang, 2 Alen bred Grav 
i Nordvest til Sydost. Langs Gravens Sider fandtes 
14 store Jernsøm med tydelige Spor af Træ. Vestligt 
i Graven laa Levninger af Mennesketænder samt en 
lille Kniv, en lille, ved den ene Ende gjennemboret 
Hvæssesten og en halvrund Jernhank, 31 /2 X 21 /4 T. 
Østligt fandtes Levninger af et lille grovt Lerkar. 

8. Munkegaard. 

Munkcgaard, 28de og 29doS.G. i PovlskerSogn, 
ligger tæt ved Klitstrækningcrne nordvest for Due Odde. 

Nord ost for G aarden løber V ej en til Fyrtaarnene 
over den sydlige Del af en lav kredsrund Sandbakke, 
omtrent 160 Alen i Tværmaal, tæt belagt med Brand
pletter og Skeletgrave. Stedet og navnlig det syd
vestlige Hjørne paa begge Sider af Vejen er i 18 7 8 
bleven undersøgt af Lærer Jørgensen (Mus. C 3377 
-89). 

Brandpletterne vare fattige og indeholdt kun ube
tydelige Jernsager, nogle smaa Lerkar og grove Potte
skaar. De syntes næsten alle at tilhøre Brandplets
tidens første Afdeling. Se foran Tillæg VIA, S. 308. 

Skeletgravene, der ofte vare anlagte saaledes, at 
Brandpletter derved vare blevne overskaarne eller for
styrrede, vare let kjendelige som et med graasort 
Muld fyldt, i det gule Sand nedskaaret firkantet Hul 
af Mandslængde med en Brede af c. 1 Alen, under
tiden noget smallere i Østenden. Længderetningen 
var altid fra Vest til Øst med Hovedet i Vest. Dybden 
var 1 til 2 Alen, men Overfladen kan være bleven 
noget sænket eller hævet ved Sandflugt. I de aller
Jleste Grave fandtes der Spor af Trækister, navnlig 
store, ved Spidsen fladt udhamrede Jernsøm, som 
kjendeligt laa i to Lag , det øverste med Spidserne 
nedad og det nederste med Spidserne opad. Skelotterne 
laa udstrakte paa Ryggen. I en Grav syntes der at 
være nedlagt to Lig, nemlig af en Voxen og af et 
Barn. Ved Skelettets højre Haand (eller Hofte), dog 
undertiden ogsaa ved venstre Side eller ved Hovedet, 

plejede der at ligge en lille Kniv mod Træskaft og et 
3 til 4 T. langt Blad. I en Grav fandtes ved den 
vestlige Ende et større Træstykke (Hovedpude?). 
Gravene syntes aldrig at have været dækkede med 
nogen Kulle eller Stendynge og ejheller at have været 
omsatte med Sten. Om de laa i bestemte lige 
Rækker, kunde ikke med Sikkerhed afgjøres. Do 
enkelte undersøgte Skeletgrave vare følgende: 

1. 3 X 3h Alen. Jernsøm af indtil 3 T. Længde. 
Ved den højre Haand laa en Kniv. 

2. 23/4 X 3/4 Alen. Enkelte Søm og en lille Kniv. 
3. 21/2 Alen lang, 22 T. bred i Vest og 18 T. 

i Øst. 14 store Søm. V cd Hovedet et 2 T. tykt 
Stykke Træ; lille Kniv. 

4. 23/4 X 1 til 3/4 Alen. Omkring Graven fandtes 
9 store Søm og Spor af flere, ved højre Haand en 
lille Kniv og lidt længere nede en rund Træskive, 
21/4 T. bred, med Belægning af Bronce. 

5. 21 /2 X 1 Alen. Langs Omkredsen enkelte 
store Søm; ved højre Side en lille Kniv. 

6-9. Store Søm og i hver Grav en lille Kniv. 
10. 21/2 X 11 /12 Alen. Omkring Kanterne 30 

Søm og ved Hovedet en lille Kniv. 
11. 21 /4 X 1 Alen. Nogle faa Søm og en lille Kniv. 
12. 23 I 4 X 1 til 3 / 4 Alen. Enkelte Søm og ved 

venstre Side en lille Kniv. 
13. Enkelte store Søm og vod Hovedet en lille Kniv. 
14-17. Forstyrrede. 
18. 23 ;4 X 1 Alen. Intet. 
19. 23 I 4 X 1 Alen. Spor af en Kniv ved venstre Side. 
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Tillæg XI. Markfund fra ,Jernalderen. 

Tillæg XI. 

MARKFUND FRA JERNALDEREN. 
(Mus. ;) : Del oldnordiske Museums Fundprol.okoller. M. K. ,) : Del Kong·elige l\fonlkalJinels Fund protokoller. 

Boye ~1: "Oplysende Forlegnelse over de Gjenst::mde i del Kongelige Museum fJt' nordiske Oldsager i Kjplienhavn, 
som ere forarbejdede af eller pryclede med mdle Mel.aller" af Villi. lloye. Kjobenlrnvn 18G9. 

S. B. 'J: De arkæologiske Sognebeskrivelser). 

Rønne Sogn. 

1. Søndre Udmark: St. af en meget stor 
( c. 4, T. bred) Guldbrakteat forestillende en Rytter og 
derover en Roset (Mus. MMLIII; Boye Nr. 457). 

Knudsker Sogn. 

2. Nord for Hvide Od.de: St. af en hul 
Guldperle af knoppet Arbejde, et lille St. Guldspiral, 
en Glasperle og en Broncefibula (Mus. MCCLXXXVII; 
jfr. Boye 232). Vistnok et Gravfund som Dyndalen 5. 

3. "Udmarken": 157 romerske Sølvdenarer 
fra Nero til Septirnius Sevems (Mus. 13100; M. K. 122, 
1853; Montelius: Från Jernålderen S. 8-11). 

4. 12te S. G.s Fortov paa Udmarken: 
53 do. do. fra Trajan til Crispina, Commodus's Hustru. 
(M. K. 123, 1853; Montelius: Från Jernalderen S. 
8-11). 

5. Sammesteds: 7 do. do. (2 fra Antoninus 
Pius, 1 fra Faustina den Ældre, 3 fra M. Aurelius, 
1 fra Commodus; M. K. 169, 1857). 

Alle disse tre Sendinger hidrøre rimeligvis fra 
samme Sted (S. B. 66) og fra samme nedgravede 
Skat. Ifølge Møntkabinettets Optegnelser vare alle 
Mønterne i høj Grad slidte. V ægten af samtlige 21 7 
Mønter var 42 Lod= 131 Kv. Værdien var 85 Kr. 

6. Ukjendt Findested: En 23/ 4 T. lang, 
1/3 T. bred støbt Guldbarre. Vægt 11 Kv. Værdi 
98 Kr. (Mus. C. 1361). 

7. Blemme Lyng: En oval Ring dannet af 
en Sølvtraad, hvis Ender ere viklede om hinanden, 
og hvori der hænger et massivt Hammerlegn af Sølv 
(Mus. C 5; S. B. 57). 

8. Brandsgaard, 14de S. G.: 67 St. af kufiske 
Mønter, 65 Halvbrakteater fra Doreslad, 11 tyske 
Mønter fra Ottoneme, 1 do. fra Otto III præget i 
Pavia, 1 ungarsk do. fra Stephan, Alt af Sølv (M. K. 4, 
1840; S. B. 52). 

9. Kanegaard, 15de S. G.: To flade runde 
Hængesmykker af forgyldt Bi'once, Jl/s T. i Tvær
maal, med en firebladet Roset i ophøjet Arbejde paa 
Forsiden, 9 Perler af Mosaik, 3 af Kvarts, 3 af broget 
Glas, 9 af grønt do., 4 af hvidt do. og en af en 

kalkagtig Forstening, i Alt 29 Perler samt 10 kufiske 
Mønter og 5 St. af do. Mønterne vare tildcls for
synede med Øsken eller gjennemborede ; den ældste 
er slaaet Aar 713 og den yngste imellem 913 og 943 
(Mus. C 1819-21 samt M. K. 364, 1874, hvor del 
urigtigt er angivet, al Sagerne ere fundne ved 
Rabækkegaard; Stedet findes nøje betegnet i S. B. 51 ). 

Nylars Sogn. 

10. Præstegaarden: Spindesten af brændt 
Ler (Mus. C 27G). 

11. S a rn meste d s: To prægtige knapforrnede 
Spænder af forzink el (fortinnet?) Bront:e med Jern
naal samt St. af "el eget Slags Broncezirater" (Mus. 
()448). 

12. Toppen af Kinhøj: Knapformet Bront:e
spænde, 11 /s T. bredt, hvorpaa der er ciseleret tre 
sammenslyngede Dragefigurer (Mus. C. 123). 

13. Side af en Gravhøj vest for Kjøller
g a ard: En i1I6 T. bred Guldbrakteat med Øsken 
(Fig. 385). Paa Siden er fremstillet en Mand paa et 
hornet Dyr samt et Hagekors og en Roset, og for
neden er anbragt en Linie Skrift med ældre Runer. 
Vægt 1 Kv. Værdi 11 Kr. Indsendt 1884. 

14. Paa Blemme Lyng· skal der ifølge S.B.82 
være fundet en Guldmønt, som skal være indsendt 
omtrent 1850 og honoreret med 20 Kroner. (Er 
rimeligvis identisk med den nedenfor under "Ukjendl 
Findested paa Bornholm" anførte Guldmønt fra Zeno ; 
M. K. 57, 18Mi). 

15. Ukjendt Findested: Guldfing·erring af 
flettet Arbejde; paa Forsiden er anbragt et Dyre
hoved, hvori Glasflusser have været indfattede (Mus. 
2568). 

lG. Ukjendt Findested: 16 kufiske, 17 tyske 
(fra Ottoneme) og 12 utydelige, formentlig tyske, 
Sølvmønter (M. K. I Side 12, 1813). 

17. Enegaard, 2den S. G.: I et grovt Lerkar 
tæt under Markens Overflade fandtes i 1862 følgende 
Sølvsager, nemlig: en overbrudt Halsring af flettet 
Arbejde, prydet med indslaaede Trekanter, lo Arm
baand af sammensnoede runde Stænger, som ved 
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Enderne vare fore11ede, et do. af et fladt Baa11d med 
inrlslaacde Trckanler og trn ophøjede Punkter i hver 
af disse, 20 St. ,Ringsølv, tildcls af snot;de Traade, 
en sammenbøjet, hamret Sølvbarre. 10 T. lang, ~> af-

r hugnc SL. af lignende Ih1.Ter' 28 stOl'l'C og mindre 
. s111eltede Sølvklumper' i Alt ar V ægt 1 !)() KV. og 

V<\)t·di 13G2 /s Kr., saml endvidere følgende Sølvmønter, 
nemlig: 7 St. af kufiske fra Aar 8U2 til \143, 2U danske 
f'ra Hardeknud (1035-42), 413 Lyske fra <.;. U::JO til 
c. 10:-!5, 107 engelske fra Ætl1elrccl im!lil Ha1·;1lrl 
H:u·ef'od, 16 hollandske eller belgiske, 2 ungarske, 
:3 bol1miskc, 3 polske og 270 nvisoe eller ukjernlelige, 
lilsarnrnvn 8::JD Mønter af V ægl 222 Kv. og Va•rdi 
:WO K1'. Skallen maa efter Monterm•s Udvise11ile væ1·e 
nedlagt omlrenl Aar 1040 (Mus. 2055G-li2; l\I. K. 
21 J, 18fi2; S. B. 100). 

Vestermarie Sogn. 

18. Huspladsen ved Smørenge, 1 Ode S.G.: 
To "(~ll!dguhhcr" merl en til den ene l'orn1L'11Uig J1en
Jwreude Øsken, en Perle af Mosaik, en do. af rnalel 
Glas, en do. af Rav, en Broncefilrnla af Type F', 0t 
St. Rav, et St. slebet Gronstensporfyr (porfiro verdc 
anlico) samt en romersk Denar fra Faustina den Ældre 
og c11 do. fra Antonirrns Pius (Mus. MDCCLXV 
MDCCCXLVI--VII, 2911, C GD7--9D, C 2852). Dcs
uclc11 vides marnre Guklgubber saml Perler af Karneol 
Mosaik og Glas" at være fundne der. Se nærmer~ 
nedenfor Tilheg XII A 10. 

19. Lo/'tsgaards Skov: En Bronccfihula med 
bred Spids (Type G 2) og med en Tap bagud (Mus. 
C 3G73). 

20. "Kirkebjerget" ved Sosc: En Guld
solidns fra Anastasius (491-518). (M. K. \)1, 1850; 
S. B. 101 ). 

21. f> G cl c S. G.s Gru n cl: En Halsring af sølv
blandet Guld (Fig. 38:3), dobbell fortil og samrnen
liæglet bagtil. Vægt 7l112 Kv. Værdi 4731/ 3 Kr. 
(!\fos. 10731; Boye 3G9). 

22. 21 de S. G.: Et stort skaalformet Spænde 
af Broncc med gjenncmhrudt Dækplade prydet med 
flettede Sølvlraade, 43 /s X 3 T. (Mus. C 3H()G). 

23. Hojlyngen nordøst for Enesbjerg: 
2 store kufiske Sølvmønter, den ene fra Aar 922, 
den anclcn utydelig (M. K. 39G, 1876; S. B. 49). 

21. Højlyngen Mtr. Nr. 1 U3 ay, lidt vest 
f'or Enesbjerg ("Kongens Udmark"): 1 et Lerkar 
c. 1

i4 ·1\len under Jorden fandtes i J 8G 1 følgende 
Sølvsager, nemlig: en Haandledsring af tre sammen
snoede Stænger, en Fingerring af en tyk Traad, hvis 
E:ncler erc viklede om hinanden, et lille fladt Hænge
smykke af fine sammenflettede Traade, forsynet med 
Øsken, 2 smaa Ringe hængende i hinanden, 3 for
højede Ringe af glatte Traadc, 10 forhøjede Ringe 
og ir> St. af do., som have dannet en Kjædc, et 
8 1

/4 T. lanp;t SL. af en firesidet af fine Traade flcltet 
Kjæde, et·~ 35/12 T. langt St. af en lignende Kjædc, 
(i smaa St. af meget fine Kjæder, 5 Sl. af tynde 
Plader, der have hængl i Kjæclernc, 1 lille riflet Ring, 
6 St. 'fraad, 1 liJ!e oval Plade hængende i en Traad, 
11 mindre St. af Perler og Berlokker prydede med 

Filigran og kornet Arbejde, 60 St. af Hals-, Haar- og 
Al'mringe af snoede eller flettede Traade, 30 St. af 
fine snoede eller vredne Traade, der havde va•rel iud
flclledc ime.llem de tykkere, 1:3 St. eller Ender af 
snoede Hals- eller Armringe, 14 St. af massive Ringe 
med indslaaedc trekantede Pt7delser, 1 St. af en ur
kantcl Stang med indridsede Linie!', :3 Sl. Baam! med 
ophøjede pm·allcle Striber, 1 lille St. af en Slrnal med 
indslaacde Prydelser, 21 St. og Ender af flade lll'm
haand med indslaacde ringformede og t.rekcmiedc 
P1·ydelscr, 2 St. Baand, der ere ombøjede som flinge, 
c. 1 :-io SL. af Traade, som have været snoede cl/et· 
llclledc, 1 D St. af smaa Plader, 17 St. af nmclc 
S!nmger og Traacle, 4. Ender af snoede Ringe, 34, St. 
af firkantede Stænger, 1 lille sløht Barre, 1 St. af en 
do., 2 smeltede Drn;iber, 4 lnmrede Barrer og 23 SL. 
af do., i 1\lt 275 Kv. Sølv al' Vct>rdi 205 Kr., saml 
endvidere følgende Sølvmønter, nemlig: 1 St. af en 
romers)< Denar fra Trnjan, /l.2 hele og mange Sl. af 
kufiske fra Aar 700 (80 efter Hl'gira) til 968, U~ 
hele og mange St. af tyske fra 92:3 Lil imellem DG;> 
og \HJO, :3 Efterligninger af Monter fra Dorestad, 2 
italienske fra Otto I saml 3 hele og St. af :-l byzan
tinske fra 928 til U()\), i Alt Monlcr Lil Værrli af 
1Ml1/2 Kr. Skatten antages al være 1iedlagt i clen 
sidste Halvdel af det 10 Aarlrnndrede (Mus. 1DG02-
20; M. K. 224., 18G 1 ; S. B. 50). 

23. G3de S. G.: Ved en stor Sten fandtes B1 
engelske Sølvmonter fra Æthelred II (U78-101G) 
(M. K. 395, 1876; S. B. 34). 

2G. 50de S. G.: Her skal for mange Aar siden 
være fundet en Del Sølvmønter, som formenes al 
va:re indsendte (S. B. 2). De findes ikke i M. K. 

27. 18de S. G.s Forlov: En 71/2 T. lang 
Spydspids (Mus. 18370). 

Nyker Sogn. 

28. Ukjendt Findested: St. af en Hmrnd
lcdsring al' Guld, dannet af en rund Guldslang, paa 
hvis Ende der er anbrngt en nmd Knop. Vægt 5,G Kv. 
Værdi G::J 1/4 Kr. (Mus. 11497; Boye 817). 

Klemensker Sogn. 

29. Balsmyr ved Simhlegaard (Mosefund): 
2 lange Spydspidser af Jern, St. af 12 lignende, af 
hvilke en paa hver Side af Klingen bærer to indlagte 
koncentriske Kredse af Sølv, endvidere St. af 5 Dag
gerter, et Hammerhoved af Jern samt et Lerkar for
uden adskillige Broncecelter og andre Brnncealders
sager. Jfr. Side 3:3, 148 og 2DO (Mus. 2587-90). 

30. Sidgaards Grund: En romersk Denar 
fra Diadumenianus ::i: Opelius Macrinus (Aar 21 7 -18) 
(M. K. 506, 1881). 

31. Bækkegaard: I Jordskorpen paa en nylig 
opdyrket Mark fandtes i 1861-G2 følgende Guld
sager, nemlig: el meget forbojel Spirnl-Arrnbaand 
dannet af en glat rnnd Guldstaug i 4 Omgange af 
Vægl 41,4 Kv., to lignende do. af Vægt 30,s og 38 Kv. 
(Fig. :382), en beskadiget Fingerring som Fig. 268 
af Vægt G Kv., en sammenbøjet Guldstang, D T. lang, 
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af Vægt 16,4 Kv., en do. 5 T. lang og et lille af
hugget St. Guldtraad af Vægt tilsammen 8,1 Kv., 8 St. 
Ringguld afhuggede af mnde hamrede Guldstænger, 
af Vægt 14,3 Kv., tilsammen 164 Kv. Guld af Værdi 
1701 Kr. (Mus. 19774-76, 20127, 20156-57, 
20180-81; S. B. 60). 

32. Samme Gaard: I Nærheden af Findestcdcl 
for nysnævnte Guldskat, men uden at Stedet nøje kan 
oplyses, er der for mange Aar siden fundet en Guld
solidus, som endnu i Aaret 1877 henlaa hos en Guld
smed i Rønne men senere er forsvunden (S. B. GO). 

33. 18de S. G.s Fortov: En flad Guld-
Fingerring af Vægt l,3 Kv. og af Værdi 14 Kr. 
(Mus. C 100). 

34. 20de S. G.s Grund: To sammenbøjede 
St. af en h[\mret Guldstang. Vægt 8,9 Kv. Værdi 
100 Kr. (Mus. C 2151). 

35. Bolbygaards, 16de S. G.s, Grund: 
St. af en Halsring, et Armbaand, en Haandledsring, 
I 4 St. af forskjellige Smykker, 4 smeltede Klumper og 
6 St. af en stor Brakteat, hvorpaa der e1· afbildet en 
Løve omgiven af uforstaaelige Skrifttegn, Alt af Sølv, 
tilsammen af Vægt 4·2 Kv. og af Værdi 291/4 Kr" 
samt følgende Sølvmønter, nemlig: 13 danske fra 
Hardcknud og Magnus den Gode, 577 hele og G7 
halve tyske fra 899 til imellem 103G og 1056 , 1 G 
hele og 5 halve engelske fra Æthelred li (978-10Hi) 
til Edvard Confessor (1042-10(16), 127 hele og 12 
halve hollandske, 16 lothringske, 18 hele og 2 halve 
fra Sehweiz, 1 fra Ungarn, en stor Mængde utydelige 
eller Stumper, i Alt 901 hele og 102 halve Mønter 
foruden Stumperne. Vægt af Mønterne tilsammen 
21S'l1/2 Kv; Værdi 1471/a Kr. (Mus. D 711-17; 
M. K. 3'1·4, 1872 og 347, 1873; S. B. Gl). Skatten 
anses for at være nedlagt i Slutningen af Magnus den 
Godes Regjeringslid (1042-1047) eller korl derefter. 

36. 14 de V. G.: En .Jernmejsel med Dølle 
(Mus. C 319). 

Hasle Sogn. 

37. Ved Hasle: En smuk Guldberlok med 
Dmeprydclscr (Mus. LV. Boye 329). 

38. Vecl Brolægningsarbejde i Byen: 2 
stol'C Mosaikperler og 14 Glasperler (Mus. 21479). 

39. Kirkens Jordlod: En ganske lille Spiral
ring af Guld, kun 1/2 T. i Tværmaal. Vægt 1 Kv. 
Værdi 8 Kr. (Mus. 21456). 

Rutsker Sogn, 

40. Knarremose ved 3die V. G. (Mosefund): 
To forhuggede og sammenbankede Broncekar, en 
Broncehank til et Kar, flere St. af Randbeslag til 
Skjolde, lo smaa firkantede Broncebeslag til en Rem, 
St. af et sammenbøjet Jernsværd samt en Dopsko af 
Jern (Nord. Tidsskr. for Oldkyndighed III S. 311-12, 
hvor Stedet kaldes "Rømmeremose"). Senere er der 
fundet St. af cl damasceret tveægget Sværd samt en 
trekantet Fæsteknap af Eronce, hvis Ender ere for
mede som Andenæb (Mus. 3330-36, C 46; Aarb. 
1868 S. 133). Se foran Side 148-49. 

41. Vang Fiskerleje: Romersk Denar fra 
Alexander Severus, præget Aar 230 (Mus. C. 1G 15 ). 

42. Kaasbygaard, 4de S. G.: Tæt under 
Markens Overflade fandles i 1840 en sammenlrykket 
Spiralring af Guld prydet med indslaacdc I-lalvmaaner, 
21 /2 T. bred, formentlig Mundingsbeslag til en Sværd
skede (Fig. 384), St. af en lignende Spiralring, to 
Spiral-Fingel'l'inge af Guld, en Guldbarre, et St. af en 
do" 10 byzantinske Guldsolidi ( 4 fra Theodosius 11, 
3 fra Leo 1, 1 fra Leo II og 2 fra Zeno), 3 vest
romcrskc do. (2 fra Valentinian IIl og 1 fra Anthemius) 
samt en barbarisk Efterligning af en Guldsolidns fra 
Zeno (Mus. 5433- 37; M. K. 3, 1840; Ann. f. nord. 
Oldk. 184·2, Side 1G4; Boye 712, 719, 773, 774, 
849, 830; S. B. 37). Værdi i Alt 584 Kr" hvoraf 
140 Kr. for Mønterne. 

43. Kirkeboet: En "snoet Guldring", som 
solgtes til en Guldsmed i Rønne (S. B. 42). 

44. 11 te S. G.s Grnnd: En 33/4 T. lang 
Sølvfibula med bred Spids og halvrundt Bagstykke 
p!'ydet med tre udstaaende Fuglehoveder, hvis Øjne 
ere dannede af indfattede smaa blaa Glasstykker; 
Formen er omtrent som Fig. 32(1 (Mus. C 120). 

45. 1 Ode S. G.s Fortov: Et 21/4 T. bredt 
trefliget Broncespænde med Levninger af Forgyldning 
(Fig. 37 4; Mus. C 260). 

4·G. 2 8 de S. G.: St. af en Sølv-Armring med 
indslaaede trekantede Prydelser samt 27 Sølvmønter, 
nemlig: 2 danske fra Svend Estriclsen, 22 lyske, 1 
engelsk fra Knud den Store og 2 hollandske (Mus. 
9398 og 9430; M. K. 53, 184G). 

47. Tornegaard, 2den S. G.: 1 kufisk Mønt 
fra Aar 904·, 12 danske Mønter fra Hardelmucl og 
Magnus den Gode, 39 tyske fra 951-1056, 7 hele 
og 1 halv engelsk fra Æthelred og Edvard Confessor 
( 1042- lOGG), 5 hollandske, 1 bøhmisk, 1 italiensk 
fra Kejser Otto og 34 uvisse samt en Del uvisse 
Stumper, Alt af Sølv (M. K. 56, 184G; S. B. 34). 

48. Bondegaard, 2Gde S. G.: To forhøjede 
St. af tynde Sølvtraade, der synes at have hørt til 
en Ring af snoet Arbejde, og to afhuggede St. af 
smalle Sølvplader samt følgende Sølvmønter, nemlig: 
1 kufisk fra Aar 892-902, 20 tyske fra Ottoneme, 
4 hele og en halv engelsk fra Æthelred II (978-
101G), 4 uvisse og 2 uvisse Stumper (Mus. 15362; 
M. K. 148, 1855; S. B. 87). 

49. 18dc S. G.s Lynglod: En Lansespids og 
en Øxe (Mus. C 318). 

Olsker og Allinge Sogne. 

50. Blaaholt: To Spindeskiver af rød Sten 
eller brændt Ler (Mus. C 232). 

51. Dalegaard: En svær Halsring af Guld, 
dohhelt fortil og sammenhægtet bagtil. Forinden Ind
sendelsen erc begg,e Grenene blevne rettede lige ud. 
Vægt 4.9 Kv. Værdi 340 Kr. (Mus. 22248). 

52. 22de S. G.: St. af en i Oldtiden over
hugget Sølvbarre. Vægt 8 Kv. (Mus. C 284). 

53. Bl a ah o It: En kufisk Mønt fra Aar 80H 
(M. K. 303, 1869). 
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54. Mose ved Hammershns: Ifølge Christiani 
Democriti (Dippels) "Muthmassungen iiber Herrn Jrrcobs 
von Melie Commentatiunculam de simulucris aureis etc. 
Hamburg 1725, Side 14-15, er der nogle Aar tid
ligere i en Tørvemose ikke langt fra Hammershus 

'· blev en fundet "nogle tusinde" Sølvmønter med ara
bisk Indskrift. De skulle være blevne samlede af den 
daværende Kommandant men ere nn forsvundne. 
Se foran Side 190 Noten. 

o.J. 1 0 cl e S. G. : 4 danske Mønter fra Knud 
den Store og Svend Estridsen, 8 tyske fra 9:J 1-1056 
samt 1 uvis, alle af Sølv (M. K. :34.2, 18 71 ). 

5G. P ilegaard: En Broncenøgle (Fig. :rno) 
runden paa Pilegaal'Cls Gravplads men uden kjernielig 
Forbindelse med Begravelserne dersteds (Mus. C GOG8). 

57. l 4de &: 1 ilde S. G.s Lynglod: En Lanse
spids (Mus. C 290). 

58. Ukjendt Findested: En lille Bronce
cylindcr med tre sammenføjrde Hoveder· paa Toppen 
(G udehillcde? Mus. 4 4G8; jfr. W orsaae: Nordens For
li istorie. 1881. S. 165). 

Rø Sogn. 

50. 2 ()de S. G.: Spiral-Fingerring af Guld med 
en ophøjet Stribe langs ad Midten og fladt udslagrn 
ved Enderne. Vægt 1,4 Kv. (Mus. 10945; Boye G58). 

60. 2 2 cl e S. G.: En Sølv-Halsring dannet af 
to indtil 1/2 T. Lykke Stænger sammensnoede med 
eu Lynd dobbelt Sølvtrnad, en oval Haandledsring 
dannet af en trine!, indtil 1 /3 T. tyk Sølvstang og 
prydet ved Enderne mrd indslagne Trekanter og med 
Dyrdwveder, en do. af to sammensnoede Sølvsta;nger, 
G6 St. af snoede eller flettecle Ringe . 11 St. af fir
k<lntede StrPngcr, (j St. af Barrer og Plader, All af 
Sølv, 8 St. Sølvblik, en lynd Sølvplade i Form af et 
Kors og med Spor· af en Øsken, et Smykke af G Sølv
kja•dcr hængende i en Ring etc., tilsammen 104 Kv. 
Sølv, samt 1 5 hele og mange St. af kufiske Sølv
monter, clen yngste prn~gd Aar D54, 1 byzantinsk do. 
f'ra 94·8-D5D, 21/2 lyske do. fra Otlo I (D36-!J7~1) 
og· en Halvbrakteat fra Dorcstud, tilsammen af V ægt 
40 Kv. (Mus. C 3:iOD-22; M. K. 4SW, 1878). 

Gl. Lindeskovs Huse: Nogle gamle Sø!v-
111011tcr, der fonnentes at være romerske. Ikke ind
sendte (S. D. 52). 

Østerlars og Gudhjem Sogne. 

G2. Damaskgaarcl, 3die S. G.: To romerske 
Solnle1rnrer fra Kejser Vcrns (Mus. C 7<!2). 

G3. Ukjendl Findested: En firkantcl Gnid
slang omhøjcl i Spiral (Pengering). Vægl (j Kv. Værdi 
fili Kr. (i\fos. C 18152). 

fH. 1 Gde V. G.: En bamret Guldstang ombøjet 
i Spiral (Pengering). Vægt 2,1 Kv. Værdi 2G Kr. 
(Mus. C 2MJ). 

()5. Gildesboet: Afl1ugget St. af en hamret 
Guldstang. Vægt 2,2 Kv. Værdi 24 Kr, (Mus. C 13G2). 

GG. 1 0 cl c l\; 2 1 d c S. CL: Fingerring af' Gnid. 
V:el'di 10 Kr. (l\Ins. C 1328). 

G7. Kirselykkegaards, 'i,\Jde S. G.s, Grund: 
St. af en Guldsolidus fra .Justinus I (Mus. 1 D452; 
M. K. 220, 18G1). 

G8. Lyngen øst for 40de S. G.: 7 Guld
solidi, nemlig: 1 fra Theodosius II, 2 fra Leo I, 2 
fra Zeno, 1 fra Anaslasius og 1 fra Valentiniam1s III 
(M. K. 216, 18GO). Værdi 75 Kr. 

G9. Præstegaarden: Guld-Fingerring med 
ottekantet Plade, hvori en Sten har værel indfallet 
(Mus. 11G78). 

70. Syd for Krogegaard, lste S. G.: Her 
er for mange Aar siden opsamlet nogle Sølvsager, 
deriblandt et Hammertegn af Sølv, sanvelsom en 
Mængde Sølvmønter, af hvilke dog kun een er hlcven 
inclsendt, nemlig en hollandsk Mønt fra det 11 Le Aar
lrnmlrede (M. K. 455, 1880; S. B. 141). 

7l. Holsegaard, 45cle S. G.: En smuk 
Hnamlledsring af S11lv samt folgendc Sølvmønter, 
nemlig: en svensk fra Oluf Skøtkonung (DD5- 102G), 
131 liele og 2 halve tyske fra Otto I (D3G-D73) 
indtil Hemik II (l 002-1024.), GO engelske fra A~lhelred li 
(D78_.-1016), 2 irske fra Sithric III (D80-102D), 2 
bøhmiske, 1 byzm1tinsk (D7G-1025), 18 uvisse. Vægt 
GO Kv. (M. K. 4D8, 1884). 

72. 2 8 de S. G.: En smuk Broncedopsko af 
gjennernbrudt Arbejde til en Sværdskede, 23/s X 13 /s T. 
(Mns. C 3113). 

73. Samme Gaard: Et stort smukt skaal
formet Spænde af Bronce. Fnndel 1882. 

Østermarie Sogn. 

7 4. Vest for 3 G te S. G.: En i Spiral sarnrnen
bøjct Guldstang (Pengering). Vcl'gt 1,4 Kv. V:l'nli 
Kr. 13,10 (Mus. cm:rn; Boye 842). 

75. Ukjendt Findested: En Guldsoliclus fra 
Thcodosius den Store (Mus. C 1547). 

7G. Ligeledes: En Guldsolidus fra Leo I 
(M. K. 22, 1843). 

77. Kløvegaard, 4dc S. G.: Her er lo Gange 
hleven oppløjet en Guldmønt; kun den senest fumlnc 
er bleven indsendt og er en Eftel'!igning af en Solid11s 
fra Honorius (S. B. G; M. K. 2GO, 18G4). 

7'!:1. Ølene Mose: En 12 T. lang Spydspid~ 
med Belægning af fine Sølvlraade (Mus. fi4DD). 

• 
Ibsker og Svaneke Sogne. 

70. D cl e S. G. s Grund: En rnmernk Denar 
fra Anloninus Pius (Mus. 21771). 

80. Stranden ved Svaneke: En sort Glas
perle mecl imlsmeltede hvide Traade (Mus. C · 33U2). 

81. Huspladsen "Sorte Muld" under 10de 
V. G.: En "Guldgubbe" og SL. af 7 do. samt en lille 
sammenbøjet firkantet Guldslang (Mus. CCCXVII
VIII; Boye 557 og 820), en anden lille sammenhøjcl 
Guldstang (Mus. 2107 0), to Perler af Glasmosaik 
(Mus. CCCXXXVI), en D T. lang Spydspids med Mod
hager, en 5 T. lang Lansespids, SL. af Lerkar og 
Kreaturben (Mus. C 345-47), en \l T. lang Spyd
spids (Mus. C 220G), en 103;4 T. lang, ganske smal 
Spydspids og en fi1/2 T. lang do. med Modhager 
(Mus. 3405-G) samt flere Smaaling; se nedenfor 
Tillæg XII A 1. Paa Sorte Muld er der endviden; 
i tidligere Tider fundet en Mængde Culdmønter og 
"Guldgubher" samt Bal'l'er og Klumper ar Guld. 
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82. "Sylten" øst for Kirken: Nogle Guld
gubber (Mus. 121, 1808), en stor do., 1 X 2 /s T. 
(Fig. 38G), en Perle af Karneol, 3 blaa Glasperler 
og en gul Lerperle (Mus. MMCCXXX!l-III; Boye 537). 
Ifølge Oplysninger indhentede paa Stedet ere Old
sagerne ikke fundne i selve Engen "Sylten" men paa 
en gammel Husplads paa Marken nord for Engen 
(S. B. H), hvor der ogsaa er fundet Guldmønter, 
deriblandt· en fra Valentinianus lil, som endnu op
bevares i Sognet. Se nedenfor Tillæg XII A 2. 

83. Husplads ved Lappegaard sydvest for 
Sorle Muld: Guldsolidus fra Libius Severus (M. K. 378, 
1875). Sammesteds er der ogsaa for en Del Aar 
siden fundet Guld-Fingerring, der ikke synes at være 
indsendt (S. B. 97). Se nedenfor Tillæg Xll A 3. 

84. I Nærheden af Svaneke: En Guldgubbe 
samt 3 Guldmønter, nemlig: en fra Theodosius II, en 
fra Zeno og en Efterligning af en fra Marcianus (Mus. 
4714; Boye 539). 

85. Svaneke Vang: Guldsolidus fra Theo
dosius 11 (M. K. 126, 1853; S. B. 6). 

8G. Nord ost for 1 Ode V. G.: Byzantinsk 
Guldmønt, som endnu bevares paa Stedet (S. B. 10G). 

87. Saltholmsgaard, 2den V. G;: Guld
barre af Vægt G2 Kv., Værdi fi18 Kr., samt 29 Guld
solidi, nemlig: 9 fra Theodosius II, 1 fra Marcianus, 
5 fra Leo 1, 5 fra Zeno, 1 fra Leontius, 1 fra Ana
stasius, 1 fra Valentinianus III, 3 fra Libius Severus, 
1 fra Glycerius og 2 Efterligninger af Guldmønter 
fra Valentinian 111. Værdien af Mønterne var 314 Kr. 
(M. K. 475, 1882). 

88. Husplads ved 5te & 6te S. G.: Spidsen 
af' en Mellemjernalders Broncefibula (inds. 188G). 

89. Hallebrønds Høj nordost for Kirken: 
G gamle tyske Sølvmønter (Mus. CCCXXI). 

90. Munkegaard, 16de S. G.: Ved Pløjning 
fandtes c. 1 /2 Alen under Jorden følgende Sølvsager, 
nemlig: en oval Haandledsring dannet af en rund 
hamret Stang, en overbrudt og forhøjet tynd Plade, 
11/2 T. i Tværmaal, hvorpaa et Kors omgivet af 
Cirkler og Zigzaglinier, 9 Perler af tyndt Blik med 
kløverbladformet Gjennemsnit, 2 sexkantede do. med 
ko mede Prydelser, 10 runde do. med kornet Arbejde, 
en Mængde smaa St. af do. do., 2 flettede Ørenringe, 
St. af en do., 4 smaa beskadigede flade Beslag, en 
lille Ring, et lille hjerteformet Hængesmykke af en 
tynd Plade, 4 smaa St. af fine flettede Kjæder, 6 St. 
af et Haarbaand af sex Snore, hver bestaaende af 
Lo sammensnoede Traade, St. af et lignende Haar
baand, en af tre Traade dannet Snoning, 28 T. lang, 
nu forhøjet og afhugget, 18 afhuggede St. af grovere 
og finere Snoninger, c. 40 St. af runde og firkantede 
Traade, 4 St. af Armbaand med indslagne Trekanter, 
1 St. af do. med Indgraveringer udfyldte med Niello, 
7 St. af firkantede hamrede Barrer, 3 St. af runde 
støbte do., i Alt 128 Kv. Sølv af Værdi 88 Kr., samt 
endvidere følgende Sølvmønter, nemlig: 4 hele og 
28 St. af kufiske fra Aar 90G til 961-975, 1 svensk 
(995-1026), 2 karolingiske, 1 7 gamle tyske, 5 7 7 
andre tyske (de yngste fra 1000- lOOG), 1G4 engelske, 
alle fra Æthelred 11 (978-101G), 9 bøhmiske, 9 hol
landske og belgiske, 1 italiensk (Otto), 2 fra Schweiz, 

11/2 byzantinske (948-959) og 79 utydelige, i Alt 
8GG hele Mønter foruden Stumperne. Skatten anses 
for at være nedlagt i det første Aarti af det 11 te Aar
hundrede (Mus. 21459- 77; M. K. 239, 18G4; S. B. 49). 

91. Bækkegaard, 17de S. G.: En tysk Sølv
mønt fra Otto II eller llI (M. K. 310, 18G9). 

H2. Habækkegaard, 2Hde S. G.: Her skal 
der efterhaanden være bleven fundet flere hundrede 
Sølvmønler, hvoraf der dog kun er indkommet nogle 
faa til Møutkabineltel, nemlig 8 lyske fra det 10de 
og 11 te Aarhundrede, l l/2 engelske fra Ælhelred II, 
1 fra Lothringen samt 8 hele og 12 halve uvisse 
(M. K. 380, 1875; S. B. 17 b). 

93. Højlyngen Mtr. Nr. 149 ax: En Sølv
ring som Montelius Fig. 618, dannet af fire Snore, 
hver bestaaende af to sammensnoede Traade, 121/2 T. 
lang, noget forhøjet og overbrndt, en Sølv-Halsring 
som Worsaae 455, 103/4 T. lang, dannet ved Sammen
snoning af to tykkere Traade og to tynde Snore bc
staaende hver af to fine Traade; paa Ringen hænger 
en lille Hing, der bærer 3 bevægelige smaa Sølv
pinde, 1 T. lange; end videre en noget for bøjet snoet 
Sølv-Haandledsring omtrent som vVorsaae Fig. 450; 
paa den hænge to smaa Hinge, af hvilke den ene 
bærer et lille St. af en Sølvmønt; endelig en oval 
Haandledsring dannet af el paa langs stl'ibet Sølv
baand, tilsammen 22,4 Kv. Sølv af Værdi 151 12 Kr. 
Fundet ved Grøftegravning 1877 (Mus. C 282H-32; 
S. B. 125). 

94. Hinlseg:rnrd, 2den S. G.: En Sølv
Fingerring af snoet Arbejde som Worsa:w Fig. 4.:rn 
(S. B. 58). Skal være indscndl men ses ikke at 
være indkommen til Museet. 

Bodilsker Sogn. 

H3. Kalte~letsgaard, lste V. G.: En Guld 
solidus fra Libius Severus (M. K. 321, 1870; S. U. 21'). 

UG. Ukjendt Findested: En kufisk Sølvmønt 
fra Aar 900 (Mus. 121G4; Boye 5GH). 

97. 32te S. G.: Som sidste Rest af el stort 
Fund af Sølvmønter, der skal være fremkommet om
lrcnl ved Aaret 1810, liar Møn tkabindlet modtaget 
1 fra Mainz, 1 fra Narnur og 1 uvis, alle fornH•n llig 
fra det 11 te Aarhundrede (M. K. 3 H, 181i9). 

Pedersker Sogn. 

98. Strandmarken: En Mosaikperle (Mus. 
1G374). 

99. Skrædergaards, 4de S. G.s, Grund: 
En Guld-Fingerring af et 1/6 T. bredt Guldbaand, til
dels halvsmeltet. Vægt 1,3 Kv. Værdi 14 Kr. (Mus. 
c 3647). 

100. Sammesteds: En sammenbøjet tynd 
hamret Guldslang (Pengering). Vægt 2,r. Kv. Værdi 
Kr. 25,30 (Mus. C 1023). 

101. Bakkegaard, 21 de S. G · En Guld
brakteat forestillende en Rytter paa et hornd Dyr, 
foran delte en Fugl og over Hytteren tre Punkter. 
Funden "ved en lille Høj" (Mus. 2H9H; Boye 430; 
S. B. 62). 
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102. Sm:rnlyngcn: En bred Guld-Fingel'l'ing 
omtl'C'nt som F'ig·. :.rnx. Vægt 7 Kv_ Værdi 80 Kr. 
(Mus. C 7 :J~)). 

ten. Skr~cderga:Hd, /i.de S. G. En Bro11cc
Haamllcdsring med Bølgcpry(lclser som Fig. 3::! 1 (Mu~. 
32!J7). 

104. Bjergegaal'Cl, 1 .I te S. G.: En (;:i/4 T. 
lang Sølvbarre (Mus. 10!JG8; Boye 031). 

Aaker Sogn. 

1 OJ. G rø cl e by: G Perler af Mosaik, 2(i af 
Glas, Hl røde eller gule af brændt Ler, en "Stemlop" 
(Spindeslen ?), St. af en Spydspids, St. af el Bronce
kal' (Mus. MDCCLXIV, 3!JG2-lHJ, 1G377i). 

JOG. lVI y r cg a ard: 2 l\fosaikperler og l'll Hav-
perle (l\ius. MDCCLXlll). 

107. Blyknlle Bakke ved Læs Aaens Ud
] øh: En gul og en rød Glasperle saml en Perle, 
2 /s T. i Tværmaal, dannet af en naturlig !tviclgraa 
Sten (Mus. C 3()8G). 

108. Ukjendt Findested: En stor Mosaik
perle (Mus. MLXIV). 

10\J. S m e cl e ga ard: En Brorn.:efibula (Mus. C 
-i 1:-!7). 

lHJ. Gle S. G.~ Grund: En hamrel Peng·(;
ring af søhhlandcl Guld. Vægt 3 Kv. Va'.l'lii Kr. 
27,so (Mus. $l\JOi3; Boye G!)J). 

111. Sammesteds: En Fingei'l'i11g af solr
lilandcl Guld. V:enli Kl'. 7,70 (Mus. 10783; Boye()%). 

112. Sandegaanl, 27de S. G.: El Stykke :il" 
den sa1mne store Guldbrnkleal, hvol'af SL. tidligere 
n·1" fnndne ved Ilønne (se foran); p:t:1 del rn1 i'trnd1w 
Si.ykke er der anbragt et Hagekors; endvidere e11 
Spiral1·iug al' Guld, "is T. i Tværnrnal, en lille støhl 
Gnldliarre, en kegleformet K uop af spintldrejel G 11ltl
traacl, lo sammenhøjeck og aflwgne srna;i Guid~Ueugt·t· 
s;tmt 4 byzantinske Guldsolid i, nemlig: 1 fra Tlico
dosius Il og 3 fra Leo 1. Tilsammen 1 \J Kv. Guld 
:il' V:enli Kr. :203,20 (Mus. C :33(i-1·1; M. K. :i1 :1, 
18()\J ). Se forøl'l'igl nedenfor Tillæg XU J\ 20. 

11:3. Soldatergaanl, 43de S. G.: 3G Guld
solidi, nemlig: X fra Thcodosius Il, 8 fra Leo 1, () 
f'ra Z1:no, 2 fra Basilisws (473-477) og :-l fra Ana
stasius samt 1 f'ra Honorius, 3 l'ra Valcntini:ums HL 
1 fra Libius Severus, 1 fra Ant!temius og l fra JuJiu~ 
Nqrns (l\L K. 87 og !JG, 1830). 

114" Samme Gaarcls Grund: EnovnlHvæsse
slen (Mus. \J3!JO). 

1 l:J. Aakil'kehy: En GuJd-FingetTing af snoet 
Arbejde. Værdi 13113 Kr. (Yius. 2(j(j;j; Boye 708). 

11 (i. H. øm c r s da 1 : Her f'and Les i A:wet 1 X 11 
ved Pløjning følgende Sølvsager, nemlig: lre Halsringe 
af snoet Arbejde (Fig. :38H), lo "harn1·ede" Haandleds
ring1:, en Iling, !trorpaa der !1ængcr 12 mind1·e clo. 
(Fig. :3!l2), en Hing med el Hammertegn (Fig. 3\JO), 
en do. med ('l H:immertegn og tre SølYpinde (Fig. 
::Hll), en l'llrnl flad K;tpsel, "et Si.ykke, som ligner et 
Æskel:rng", ell snoet lille Hing samt "nogle smaa" 
lrnJiske M011l1:r. Vægt XO K1'. V:el'(li ;!.() Kr. (Mns. 
S!J3--G01, 1811; BoyP :ix!l, :i!J::l-D1. G37-~rn, 
7;i\J, 7li1-(i:J, 87>7). 

117. Frostegaarcl, 5Gde S. G.: Ved c•n 
Gr:i vhøj er der efterliaandcn ble ven oppløjet e11 i\I ængde 
gamle Søl nnøntel', der imidlet·licl alle ere borlkomue 
med Umllagelsc af 3, nemlig: 2 tyske fra 01 to III 
og l nvis (Jl K. 44G, 187\J; S. B. 15\J). 

118. Blykulle Bakke: Her er tidligere fundet 
mange gmnle SøJnnønter, men ingen af dem l'r be
varet (S. B. 24). 

119. Egehy, 7de & 8de V. G.: En smuk 
Fingening af Sølv (Mus. C 2833). 

Almindingen. 

120. Borge Sø: En Spiral-Fingerring af Gu Id 
i lo Omgang(: samt 1 (j romerske Denan•r f'1·a Trajan 
til Commodus, all1; meget slid le (Mus. 23G7; Boye 
2li!) og :337; :\fontelins: Fr{m .Jern:'tlderen S. 8- J 1 ). 
Samrncslc1b skal der tillige nere fundet flere Spiral
ringe a'f Guld (Boye 2GU). 

121. Lilleborgs Ruiner: En Denar fra ]\farens 
,\urelins, mcgel forslidt (Mus. CCCXLII). 

Ukjendt Findested paa Bornholm. 

122. :-> Mosaikperler, (i Sienvcrlcl' og c•n D(•J 
Gl:tspcrJer samt lo Spimleslcne (:\'fus. CCXC, J\ILXX\', 
l\JDCCXXlV, 23fif)-77, l1!J37, 201!l0). 

lz:l. 2 Guldguhh1;r samt 1 do., 11\'(Jl' Figun·n 
t•1· grnn;rl'L ug ikke JH·æg'l't; sidslmernl(· c·r l'orsyul'I 
illr-d en ø.,ken (.\Tus. CMVH! -iX). 

1'.H·. St. af' t~n Guldg·ulihe, to sma:1 "JT:tgel'" :d' 
Guld, en Pc1fo af PJeimosaik samt 10 nmil'C' Pe:lr•r 
C.\lus. li18\J-\JO). 

J 23. En Guldguhhc (.\Jus. lr3:-\ 1 ). 
12(). 18 Guklgnhhcr og 4 nogcl lignernle ty11d1· 

Guldplader (!\lus. :·)(;7!J-8:i; lloyc 33:-i-:j(j; Fig. :i::-;:-; 
og :3X0). 

127. 17 tynde Guldplader, som ligne Guld
guhhel', men lwis Ægll1cd nuses som t1·i1'Jso111 (\ft1s. 
8()84.; Boye 3'11 ). 

128. En Spiralring af' E'll lr:umel Gtildsl:rng 
(Pengering). Vægl i.J. K1» (:'dns. 8321; Duye 82\1). 

12\J. E11 Guldsoliiins fr;t Zeno (M. K. G7, 1:-\'i(i; 
er rinwlig1·is fnnden jJ:1a Ulernm0 Lyng i Nylat·s Sogn: 
se f'orn11). 

rno. En do. ligeledes fra Zeno (M. K .. 1 !J7. 
18:JD). 

1 :31. Eu smuk GuJd-Vingening ;1f snoet A rlH'.itl1· 
(Jfos. DXL; Hoye 707). 

132. En Gnldanming af snor:l Arbejd(' fundrn 
Y<·d "llrngaanl 1rna BomlioJm ". Va~gl 23 K\'. \';cnli 
SJXO K1·. (Mus. IU117). 

13:i. Det Fig. :3H ;tfhildecle m:el'kelige sbal
forme(le Spænde med en MemH.·ske1iglll", 1·i11wligvis el 
GraYfurnl, l'r imlkjøht. paa Bornholm nJ en Anlihilels
handler, men Findesledet kan ikke oplyses. Fm1d('/ 
11\S:J. 

134. St. af en Sølv-Al'rnring af flellet 1\ l'iiejd(• 
(l\Jiis. x1:12; Boye n:rn). 

1:35. En Solvring, l1/4 T. i Tv:en11:1al. 111-is 
E:ml1•1· PI'(' viklPdP om l1ina11dP11 (Mus. C I ;31 ). 

, 

( 
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l3G. En kufisk Mønt, paa hvilken Runer 
menes at være indridsede (Mus. CCCCLXXVll). 

for- I 137. Et rundt Broncespændc med tyk tvær
stribet Ring (Mus. MLXXU; Worsaae Fig. 412), 

TILLÆG XIL 

GAMLE HUSPLADSER OG VOLDSTEDER. 

A. Huspladser. 

Det er ovenfor Side 10 omtalt, al der nord for 
Grønnebækkens Udløb ved Kysten nord for Rønne er 
fundet et udstrakt sort Lag, der synes at indeholde 
Efterladenskaber efter en Bebyggelse i Stenalderen. 

Fra sildigere Tider og· navnlig fra de senere 
Afsnit af Jernalderen haves der ikke faa Spor af 
gamle Beboelsespladser. 

1. Sorte M u 1 d. Den bekjendteste af alle disse 
Pladser er en Ager beliggende paa Toppen og langs 
nedad den nordvestlige Skraaning af en Bakke under 
10de V. G. i Ibsker Sogn, c. 1700 Alen nordnordost for 
Kirken. Den har fra gammel Tid været kaldet "Sorte 
Muld", men ifølge en Notice hos Hiibertz (Aktstykker 
Lil Bornholms Historie. 1851. Side 335) skal den i 
Middelalderen ogsaa have været kaldet "Guldageren". 

Ved en af mig i Aaret 1869 foretagen Gravning 
lidt nedenfor Bakkens Top fandtes Overjorden alle
vegne ganske sort og temmelig løs; den indeholdt 
mange St. af Kul, ildsprængte Sten og halvbrændt 
hensmuldrende rødt Ler, enkelte spredte Skaar af 
store og grove Lerkar samt en stor Mængde marv
kløvede Ben, som ifølge en Meddelelse fra Museet 
hidrørte fra Oxer, Faar eller Geder og Svin. Denne 
Beskaffenhed af Jorden fortsattes nedefter indtil en 
Dybde af c. 2 Alen, hvor Undergrunden var gult 
Ler. Indblandingerne vare mest fremtrædende i de 
øvre Lag og aftage nedefter. 

Ved · en af Lærer Jørgensen i 1884 foretagen 
Gravning fandtes omtrent paa det højeste Sted af 
Ageren tæt under Overfladen en firkantet Brolægning 
omtrent 25 Alen lang, 15 Alen bred. Under Bro
lægningen var Jordsmonnet af samme Beskaffenhed 
som andetsteds paa Ageren, nemlig et sort muldet 
Jordlag blandet med Kreaturben og Potteskaar samt 
store Pletter af graa Aske. Ved Gravningen fandtes 
forøvrigt dels under Brolægningen dels udenfor samme 
nog'le enkelte grove Jernsøm, et St. forbrændt Tømmer, 
et St. af en Høstkniv, en dobbeltkegleformet Lerperle 
(Spindesten?), et lille .Jernspænde, to blaa Glasperler 
med hvid Indlægning, den ene siddende paa en 

krummet Broncetraad, samt en lille flad, sleben Glas
skive, der synes at have siddet i et Smykke. 

Forøvrigt er der fra Sorte Muld bleven indsendt 
til Museet: en Guldgubbe, St. af 7 do., 2 smaa Guld
barrer, 2 Perler af Glasmosaik og 5 Spydspidser af 
Jern; se foran Tillæg XL Men tillige er der i tid
ligere Tid ifølge Thurahs Beskrivelse rtf Bornholm, 
1756, S. 6G, bleven fundet en Mængde Guldmønter 
og Guldgubber samt Barrer og Klumper af Guld. 
For en Menneskealder siden fandtes aller adskillige 
Guldmønter, som imidlertid bleve indsmeltede af" 
Gaardens daværende Ejer, som havde været Guld
smed. Ifølge S. B. 93 skal der ogsaa paa Ageren 
være fundet gamle Kværnstene. 

2. Sylten. Med dette Navn betegnes særligt 
en lille forhenværende Eng i Ibsker Sogn c. 1200 Alen 
øst for Kirken. Engen har aldrig været en Mose 
eller ~t Morads, saaledes som den i ældre Angivelser 
betegnes, men havde tværtimod fast haard Lerbuml 
med tynd muldet Overjord. Nu er en Del af den 
udgravet til Teglværksbrug og Resten drænet og op
dyrket. Ved Pløjning og Gravning er der fundet ad
skillige Flintsager men ingen Oldsager fra Jernalderen. 
De mange Jernalderssager, der angives at være fundne 
i "Engen Sylten", kunne derfor næppe hidrøre fra 
Engen. Men med Navnet "Sylten" betegnes ikke blol 
Engen men ogsaa hele den omliggende flade eller 
svagt stigende Strækning. Her har nu Lærer Jørgensen 
tæt nord for Engen fundet umiskjendelige Spor af e11 
gammel Husplads, og han har tillige faaet oplyst, at 
en Gravhøj, som i Ant. Ann. IV S. 464 angives at 
have ligget "i den bekjendte Eng Sylten ved Nexø", 
ingenlunde har ligget i Engen men derimod nord for 
Engen, hvor dens Levninger endnu lade sig paavise. 

Paa Ageren nord for Engen vides der oftere at 
være bleven fundet Guldgubber samt adskillige Guld
mønter, og en saadan fra Kejser Valentinianus lil 
opbevares endnu paa en nærliggende Gaard. Det er 
saaledes sandsynligt, at ogsaa alle de øvrige med 
Findested "Sylten" betegnede Oldsager hidrøre derfra. 
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Jorden er der af samme Beskaffenhed som paa Sorle 
Muld, ganske sort og stærkt blandet med Potteskaar', 
ildsprængte Sten og Kreaturben. 

Hvad der haves i Behold i Museet fra Fundene 
ved Syllen, er ikke Meget og indskrænker sig maaske 
til 'ilogle Guldgubber og nogle faa Perler. Det er 
imidlertid rimeligt nok, at en Guldgubbe og to byzan
tinske Guldmønter samt en Efterligning af en do., der 
ere angivne at være fundne .i Nærheden af Svaneke" 
(Mus. 4714; se foran Tillæg XI), ogsaa hidrøre fra 
Huspladsen ved Sylten, hvis de ikke maaske ere 
fundne paa Sorte Muld. Tillige haves der paa Stedet 
Erindring om hyppige Guldfund, og dette bekræftes 
ogsaa ved Ant. Ann. IV S. 394, hvor det omtales, 
at mange byzantinske Guldmønter vare fundne der, 
samt at Stedet var længe berømt for Guldfund. 

Gravninger i videnskabeligt Øjemed ere ikke fore
tagne paa dette Sted. 

3. Lappegaard, 19de V. G. i lbsker Sogn. 
Paa en Parcel af denne Gaard beliggende tæt sydvest 
for Sorte Muld findes der ligeledes en sortmuldel 
Ager, hvor der er fundet en Guldmønt fra Kejser 
Libius Severus samt en Guld-Fingerring. Senere er 
der sammesteds opgravet en tyk Fingerring af Bronce, 
hvor der paa fire Steder af Omkredsen er anbragt 
en Prydelse af tre fremstaaende Knopper (inds. 1884). 

4. Hintsegaard, 2den S. G. i Ibsker Sogn, 
vest for Kirken. Paa en sortmuldet Ager ved denne 
G aard er der fundet en Sølv -Fingerring af snoet 
Arbejde. Senere har Lærer Jørgensen undersøgt Stedet 
og blandt Andet fundet mange brændte Lerstykker, 
der viste Aftryk af tykkere eller tyndere Trægrene 
(af klinede V ægge); tillige fandtes en Mængde Kreatm
ben og grove Potteskaar (S. B. 58). 

5, 6, 7. I samme Egn er der fundet sort-
muldede Pletter med Kreaturben, Potteskaat' og en
kelle Jernstumper vest for Landevejen fra Svaneke 
samt sydost for Brændesgaardene saavel som syd for 
5te & 6te · S. G. (S. B. 91, l 02 og 107). Paa sidst
nævnte Sted er der i 1886 fundet Spidsen af en 
Mellemjernalders Broncefibula af Type M, nærmest 
lignende W orsaae Fig. 385. 

8, 9. Vest for Rabækkegaard, 29de S. G. 
i samme Sogn, ligger der ligeledes en sortmuldet 
Ager, hvor Jorden er blandet med Potteskaar, ild
skjørnede Sten og Kreaturben samt brænd le Lerklumper, 
der bære Aftryk af Grene af Træer eller Buske (S. B. 
17 c). Omtrent 1000 Alen sydligere, hvor der i sin 
Tid er fundet en stor Samling af Sølvmønter, skal 
der ogsaa være Spor af gammel Bebyggelse. 

10. Smørenge kaldes en Række af Gaarde, 
9de, 10de, 11 te og 12te S. G. i den østlige Del af 
Vestermarie Sogn. Syd for Gaardene er der fladt 
lavt Land, som nok i sin Tid kan have været Eng; 
nordost for Gaardene hæver Terrænet sig derimod 
til en gruset Bakkeryg. Paa Bakkeskraaningen c. 600 
Alen nordost for 10de S. G. og henhørende under 
denne Gaards Jorder ligger en Mark af en halv Snes 
Tønder Lands Størrelse, hvor der i tidligere Tider er 
fundet en Mængde Guldsager. Ved en Undersøgelse 
i Aaret 1870 fandt jeg paa denne Mark allevegne 
dyb sort Muld med mange Potteskaar, Kulstumper og 

smaa St. rødbrændt Ler. 3/4 Alen under Overfladen 
fandtes en Del store Sten nedlagte i Rækker, der 
stødte sammen i ret Vinkel, og imellem disse Stene 
optog jeg et Stykke af en Broncefibula af Type F. 
Marvkløvede Kreaturben laa i Mængde hist og her 
paa Markens Overflade, og Gaardens Folk fortalte 
mig, at de ofte oppløjede saadanne ligesom ogsaa 
fhde Stene med et Hul i. En af disse forevistes mig 
og var tydeligen en Kværnsten med omtrent 1 / 2 Alens 
Tværmaal. Allerede Thurah i sin Beskrivelse af Born
holm (1756) S. 83 omtaler Smørenge som et Finde
sted for Guldsager. Senere bemærkes det i Nord. 
Tidsskr. for Oldk. I S. 187 -88 og II S. 260 (1832 
og 1833), at der dersteds er fundet mange Guld
gubber saml nogle Perler. Selv modtog jeg paa Stedet 
blandt andet et St. slebet Grønstensporfyr (porfiro 
vcrde antico) af en Art, som ellers kun findes i Roms 
Ruiner. Hvad der er bevaret. af Fundene fra Smørenge, 
er kun ubetydeligt ; se foran Tillæg XI. 

11. Øst for Hoglebjerg, 21de S. G. i Kle
mensker Sogn, er der et sortmuldet Areal, hvor der 
af og til er fundet brogede Perler (S. B. 25 c). 

12. Vest for Dakkegaard, 21de S. G. i Rutskcr 
Sogn, paa en Plads, hvor der har været Gravkullm· 
og Dautaslcne, ses der Fundamenter af gamle Byg
ninger (S. B. 39). 

13. Syd for Krogegaard, lste S. G. i Øster
lars Sogn, hvor der er fundet Sølvsager og Sølv
mønter, er der ogsaa oppløjet Kværnstene (S. B. 144). 

14. Tæt sydvest for Lundegaard, 32te S. G. 
i Østermarie Sogn, findes der dybe sorte Pletter, hvot· 
Jorden er stærkt blandet med Kreaturben og Brud
stykker af Redskaber af.Jern og Bronce (S. B. Tillæg a). 

15. Paa Store Haldegaards Grund i Bodilskel' 
Sogn findes ved et Hus en svag Jordforhøjning, hvor 
Jorden indel10lder marvkløvede Kreaturben og Potte
skaar (S. B. 29). 

16. Paa en Mark ved Store Enge gaard i 
samme Sogn findes ligeledes Kreaturben saml sort, 
rød og graa Aske i uordentlig Blanding (Beretning 
fra Lærer Jørgensen af 1885). 

17. Nordvest for Brandsgaard, 34te S. G. i 
samme Sogn, ligge'' der et Areal, hvor der i Jord011 
findes marvkløvede Kreaturben og rødbrændtc Ler
klumper (S. B. 42). 

18. Paa den sydlige Ende af Rispebjer·g i 
Povlsker Sogn er der et Areal, hvor Jorden er sori 
og stærkt blandet med ildskjørnede Sten og Kulstykker 
(S. B. 7). 

19. Tæt nordvest for Skadegaard, 29de S. G. 
i Aaker Sogn, ligger der en Ager, hvor Jorden er 
stærkt blandet med Kreaturben (S. B. 29). 

20. Nord for Sandegaard, 27de S. G. i 
samme Sogn, var der paa en flad Bakke i en Ud
strækning af flere Tønder Land ved Drængravning 
fundet en Mængde marvkløvede Kreaturben og enkelte 
grove Potleskaar samt nogle forrustede Jernstykker. 
Der havdes Erindring om, at der tidligere der paa 
Stedet var fundet en Guldmønt, som fonnentes at 
være bleven indsendt. Nu fandtes der i 186H ved 
Dræning 3 byzantinske Guldmønter og flere Guldsager 
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(se foran Tillæg XI). Ved en derefter af mig fore
tagen Undersøgelse befandtes det, at Overjorden i stor 
Udstrækning var mørkfarvet indtil omtrent en Alens 
Dybde, derunder laa gull Ler, som dog indtil en 
Dybde af 13 / 4 Alen indeholdt enkelte Pletter af Træ
kul og af rødbrændt Ler. Paa mange Steder be
mærkedes Brolægninger af Haandstene og derhos 

fandtes et Gulv mindst 10 Alen i Tværmaal, lagt af 
mægtige Sandstensplader. Marvkløvede Kreatmben 
vare allevegne rigelig'l tilstede; Kulstumper og St. af 
rødbrændt Ler vare ligeledes hyppige; ogsaa fandtes 
enkelte grove, tykke Potteskaar. Af andre Oldsager 
bemærkedes kun et lille St. Rav, et St. af et Knivs· 
blad og nogle Jernstykker. 

B. Vold steder. 

Af de gamle Voldsteder paa Bornholm har kun 
Lilleborg i Almindingen været Gjenstand for en egentlig 
Undersøgelse. Om de øvrige vides ikke synderligt 
Mere, end hvad der kan erfares af Sognebeskrivelserne 
og af nogle enkelte tilfældige Optegnelser.# 

1. " Store Borg " kaldes et øformet Klippe
parti i den vestlige Del af Rø Sogn, omgivet paa 
alle Sider af Spælinge Mose , som i ældre Tider har 
været en Sø. Paa Klippens Top ses endnu tydeligt 
Levningerne af en gammel Vold af Jord og Sten 

. gaaende omtrent 50 Alen fra Syd til Nord og 25 Alen 
fra Øst til Vest. Opgangen til Borgen har været fra 
Sydvest. Et andet Klippeparti lidt længere imod Syd 
kaldes "Lille Borg", og· en Klippe noget vestligere 
(paa Rutsker Højlyng) kaldes "Slottet". Paa de to 
sidstnævnte Steder formenes der imidlertid ikke at 
være kjendelige Levninger fra Oldtiden (S. B. 72). 

2. "Borgen" kaldes en Klippeknold i den syd
lige Del af samme Sogn (nordøstligt i Rø Plantage), 
beliggende, hvor Bobbe Aaens Kildehække og de dertil 
hørende Dale støde sammen. Henad "imod Skrænten 
imod Nordre Borgdal findes en kjendelig, af løse 
Stene opført Vold i c. 50 Alens Længde fra Øst til 
Vest og derpaa 400 Alen fra Nord til Syd. Ved 
Borgens sydvestlige Hjørne har der været oprejst tre 
Bautastene, hvoraf nu kun den ene staar tilbage; ved 
Borgens nordvestlige Hjørne staa endnu to Bautastene 
(S. B. 82). 

3. " Gamle Borg " kaldes en Klippeknude i 
den sydvestlige Del af lbsker Sogn tæt ved Grænsen 
af Bodilsker Sogn. Langs med Klippeknudens Rand 
ses endnu betydelige Levninger af en Vold beslaaende 
af Jord og Sten uden noget Mmværk. Pladsen 
indenfor V olden har en Længde af c. 300 Alen og 
en Brede af c. 120 Alen. I det sydvestlige Hjørne 
synes der at have været en Opkjørsel. Af Funda
menter for Bygningen er intet Spor kjendeligt (S. B. 1). 

Ifølge Ant. Ann. IV S. 382-83, hvor Borgen 
migtigt angives at ligge i Bodilsker Sogn, har Prins 
Christian (Christian VIII) i Aaret 1824 ladet foretage 
nogle Gravninger her, dog uden noget væsentligt Udbytte. 

4. Ved Stenhøjen "Sejershøj" nordost for R a · 
bækkegaard i samme Sogn var en Plads afc.S/4 Td. 
Lands Størrelse indhegnet med en Jordvold af Mands
højde, der sløjfedes 1853. Paa Stedet fandtes Ske
letter og to Kværnstene (S. B. 34). 

5. "Ringborgen" ligger i Pedersker Sogn paa 

det nordvestlige Hjørne af Rispebjerg med lodrette 
Skrænter ned imod Øle Aaen, hvorved Pladsens vest
lige og nordlige Side er ubestigelig. Omkring den 
østlige og sydlige Side er der i en Bue anlagt en 
Jordvold, som endnu er 125 Alen lang og 31 /2 Alen 
høj. Udenfor en Strækning af Volden findes der en 
Grav og udenfor en Del af denne en 21 /2 Alen høj 
Jordvold. Selve Borgpladsen har en Længde fra Øst 

· til Vest af 120 Alen og en Brede fra Nord til Syd 
af 75 Alen; den er ganske jævn og uden noget Spor 
af Bygninger. I det nordostlige saavelsom i det syd
vestlige Hjørne er der lndkjørsler; langs Opkjørselen 
fra Syd vest er der Levninger af mindre Volde (S. B. 21 ). 

6. Øst for Kaslelsgaarden i Aaker Sogn 
findes en høj aflang Bakketop, som paa de to Sider 
endnu er omgiven af en Vold, der i Egnens Tradition 
betegnes som en gammel Befæstning (S. B. 122). 

7. "Gamle Borg" i Almindingen ligger paa 
en Klippeflade med stejl Skrænt imod Øst ned til den 
nordlige Ende af Kodalen; paa de øvrige Sider er 
den tildels begrænset af Klippekløfter, som udmunde 
i Dalen. Den er helt omgiven af en Vold, der 
ovenfor de stejle Skrænter imod Kodalen kun er et 
lavt Brystværn, men imod Vest og Nord kan den naa 
en Højde af indtil 10 Alen. Volden synes hovedsagelig 
kun at bestaa af Jord og raa Stene uden Kalk, men 
ved den sydvestlige Indgang er en Portaabning dannet 
af meget fast Murværk af tilhugne Cementsten i Kalk
eller Cementmørtel, og ifølge en Ytring i Rawerts og 
Garliebs Beskrivelse synes der ogsaa andetsteds i 
Volden at være anvendt Mmværk. Udenfor Volden 
er der allevegne en Fordybning, men om det er en 
ved Kunst dannet Grav eller naturlige Klippekløfter, 
vides ikke. Udenfor den nordlige Indgang ligger en 
Tværvold. Pladsens Størrelse indenfor Volden angives 
nu efter de nyeste Opmaalinger til en Længde af 
425 Alen og en Brede af indtil 175 Alen. Der er 
to Indgange eller Indkjørsler dertil, en imod Sydvest 
og en imod Nord. Af Fundamenter til Bygninger 
indenfor Volden er intet Spor bekjendt (S. B. 3; jfr. 
Rawerts og Garliebs Beskrivelse af Bornholm, 1819, 
S. 208; Traps Beskrivelse af Bornholm S. 44; Hau
berg: Bornholm i Billeder, 1879, s: 62). 

8. "Lille Borg" omtrent midt i Almindingen 
er anlagt paa en Klippeø ved den nordlige Side af 
den omtrent 1820 udtørrede Borge Sø , hvis Vand i 
sin Tid har omflydt Borgen paa alle Sider, undtagen 
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hvor en Dæmning satt(; d0n i Forbindelse med Søens 
nordlige Bred. Paa Klippeøen har der ligget eu 
virkelig Borg med Taarn og Bygninger af svært Mur
værk; og Befæstningen i denne Skikkelse maa ube
tinget henføres til Middelalderen. I Ruinerne er der 
foruden en gammel romersk Denar fundet Mønler fra 
Erik Plovpenning, Abel og Christopher l men ikke fra 
senere Tid; Borgen antages derfor at være ble ven 
ødelagt kort efter Midten af del 13de Aarhundrede, 
rimeligvis ved Fyrst Jarimars Angreb paa Bornholm 
i Aarel 1260. Ruinerne ere blevne udgravne i Aarene 
1820-22 ved Foranstaltning af (len daværende Skov
rider, "Holzførster" Rømer (S. B. 1 ; jfr. haandskrevuc 
Indberetninger fra Rømet· samt fra 0 .. J. Ra\vert i 
Museets Arkiv; Traps Beskrivelse af Bornholm S. 44; 
Hauberg: Bornholm i Billeder S. G 1 ). Grundrids af 
RuinernP findes haade hos Trap og lws Hauberg 

samt ved Rawerts haandskrevne Indberetning. De ved 
Udgravningen fundne Oldsager ere indkomrw til Museet 
under Nr. CCCXL!I-LXV, CCCCLXXIX-DXXI og 
DCLXXX-DCCVII; jfr. Ant. Ann. IV S. 1G5-68, 
189-94 og 223-27. 

Hammers hus SI o t forbigaas her, da Stedets 
Benyttelse som Borgplads vistnok ganske tilhører Middel
alderen; se forøvrigl Traps Beskrivelse af Bornholm 
S. 49-50 og de sammesteds S. 63-G4 citerede 
ældre Skrifter samt Hauberg: Bornholm i Billeder 
S. 25 -30. Fra Middelalderen hidrøre selvfølgelig 
ogsaa de forhaandenværende Levninger af Salomons 
Kapel paa Hammeren (S.B.13~J ogHaubergS.33-
34) samt af Hellig Trefoldigheds Kapel V('d 
IIelligdomsgaarden i Hø (S. B. '20) og Set. Marga
retes Kap e I ved Maglegaanl i ØslermariP Sogn 
(S. B. 129). 

Tillæg XIII. 

UDTOG AF FØRSTELÆRER L. PETERSENS OPTEGNELSER 
OM DE BORNHOLMSKE RUNESTENE. 

For omtrent halvtredie Aarhundrede siden kjendte 
Worm 10 Runestene paa Bornholm; ved Midten af 
indeværende Aarhundrede kjendtes omlrent en Snes, 
og nu kjendes 37 eller Stykker deraf' fornden en halv 
Snes tvivlsomme eller forsvundne. Især ved Ombyg
ning af Kirker ere mange fremkomne i de seneste 
Aar, og det er rimeligt, at mange flere ville vise sig 
ved fremtidige Arbejder paa Kirkerne. 

Bornholms Runestene bleve allerede beskrevne i 
Ole Worms "Monumenta Danica", 1()43, S. 223-37 
med Tilføjelse af Afbildninger. I Thurnhs "Bornholms 
Beskrivelse", 1756, tindes Hunestenene aller omlaltc 
og tildels afbildede men uden synderligt større Nøj
agtighed end hos Worm. P. N. Skovgaards "Born
holms Beskrivelse", 1804, er endnu mindre paalidelig. 
Bedre ere Lieutenant og Landinspeklør J. Janssens 
"Tegninger og Beskrivelse" af 1819 (Manuskript i 
Oldnordisk Museums Arkiv), hvis væsentlige Indhold, 
dog uden Tegningerne, gik over i R. Nyerups "Ver
zeiclmisz der in Danemark 1824 noch vorhandenen 
Runensleine". Fra senere Tid haves korte Med deleiser 
i I. P. Traps "Beskrivelse af Kongeriget Danmark" og 
en temmelig fuldstændig Liste med korte Bemærk
ninger i P. G. Thorsens Runeværk 2den Afd. II Side 
276-79. 

De fleste Stene hidrøre fra en forholdsvis sildig 
Tid. Der .er næppe nogen eneste med Ifoncr af den 

ældre Række (dog mener Prof. Stephens at have 
fundet saadanne paa "Balkemark-Stcnen"; Nr. 3); ej
heller er der nogen, hvis Sprog er særlig gammell, 
eller som indeholder Paakaldelse af Thor eller nogen 
anden af Aserne. Antallet af Stene fra den hedenske 
Tid er overhovedet næppe højere end en halv Snes, 
maaske kun 5 eller ti. Paa den anden Side synes 
Runeskrift paa Stene at være bleven benyttet paa 
Bornholm noget senere end i det øvrige Danmark 
(f. Ex. "1Erkebiskops-Stenen" ; Nr. 33). Men ret langt 
ned i det 12te Aarlnmdrede kunne Runestenene næppe 
have naael, da Sproget ellers maatte have faaet et 
nyere Præg. 

Der vides saare Lidet om, hvor de enkelte Stene 
have ha vt deres oprindelige Plads. "Bjælkestenen" 
(Nr. 2) siges imidlertid endnu i Mands Mincle at have 
staaet ved en lille Jordforhøjning, og lo andre, som 
nu ere forsvundne, have efter Øjenvidners Udsagn 
slaael l11•er ved sin Høj. Den store Mængde kristelige 
Runestene, som sladig findes i Kirkemurene, vidner 
om, at der paa de Steder, hvor Kirkerne ere opførte, 
maa have været talrige Grupper af Runestene, rime
ligvis rejste paa indviede Begravelsespladser, hvor 
Stenkirkerne senere bleve opbyggede. Nogle Sogne 
synes at have været rigere paa Runestene, end andre; 
der er fundet 9 i Klemensker Sogn, 6 i Østennarie, 
5 i Vestcrmarie, 4 i Aaker med Aakirkeby, 4 i 

., 
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Bodilsker etc., medens der slet ikke haves nogen fra 
Knudsker, Olsker, Pedersker og lbsker Sogne eller fra 
Kjøbstædernes Marker. 

I de allerfleste Runestene er Materialet Granit; 
nogle enkelte paa Sydlandet ere af en der forekom
mende lagdelt temmelig haard Sten (krystallinsk Skifer?) 
eller af Sandsten. Nogle Stene synes at være blevne 
afglattede paa Skriflsiden forinden Hunernes Anbrin
gelse, de fleste derimod ikke. Hunerne ere ofte 
smukt indhugne og orngivne af smukke Slyngninger, 
men i selve Skriften forekomme dog af og til Fejl
ristninger. Bedrøveligt er det, at saa mange Stene 
ere stærkt beskadigede; ikke engang Halvdelen af 
dem er bevaret fuldstændigen. 

En kronologisk Hækkefølge for de enkelte Stene 
kan næppe angives, men det turde dog være muligt 
at klassificere dem i flere bestemte Rækker eller 
Grupper, nemlig: 

I. Formentlig hidrørende fra Heden
skabets Tid. 

~ 

1. Brohuse Stenen .. Funden 1866. Staar 
nu ved Brohuset i Østerrnarie Sogn. 

2 .• Bjælke" Stenen. 1865. Staar ved Sogne
vejen sydost for Aakirkeby. 

3. Balkernark Stenen. 1872. I Museet i 
Kjøbenliavn. 

4. Kureg·aards Stenen. 18G7. PaaKlernens 
Kirkegaard. 

5. .Kongevej" Stenen. Worm Nr. 6. 1876. 
Ved Allinge Kirke. 

II. Formentlig hidrørende fra Overgangen til 
Kristentiden. 

6. Tlrnrfasts Sten. 1883. I Bodils Kirkes Mur. 
7. Vifrids Sten. 1883. Ved Veslennarie Kirke. 
8. Gunulfs Sten. 1877. Ved Østermarie Kirke. 
9. Brogaards Stenen. Janssen; gjenfunden 

1868. Staar ved Landevejen sydost for Hasle. 
10. Asurs Sten. 1882-83. Paa Klemens 

Kirkegaard. 
11. Asvaldes Sten. 1884. Ved Vestennarie 

Kirke. 

III. Stene, som endnu ligne Gruppe II men 
have kristelige Indskrifter. 

12. Alvards Sten. Worrn Nr. 4. St::iar paa 
Nylars Kirkegaard. 

13. Nykirke Korssten. 1859." I Nykirkes 
Vaabenhus. 

14. Nykirke Slyngnings sten. 1869. Samme
steds. 

15. Marevad Stenen. 1840-50. Paa Hasle 
Kirkegaard. 

16. Bausas Sten. Worrn Nr. 5. Ved Nylars 
Kirkedør. 

17. "Pyramide" Stenen. Worm Nr. 7. Paa 
Klemens Kirkegaard. 

IV. Andre Stene fra Kristentiden med Kors. 

18. Klemensker Korssten. 1881. Paa Kle
mens Kirkegaard. 

19. Bodilsker Korssten . .1883. Ved Bodils 
Kirke. 

20. Østerlars Stenen. Worm Nr. 9. Ved 
Øslerlars Kirkes Vaabenlms. 

21. Hø Stenen. Worm Nr. 8. Ved Rø Kirke. 

V. Andre Stene fra Kristentiden uden Kors. 

22. Gyldensaa Stenen. Worm Nr.10. 1851. 
Ved Svaneke Kirke. 

23. Alfvins Sten. 1851. Ved Veslermarie 
Kirke. 

24. Møllegaards Stenen. Worm Nr. 2. 
Aa Kirkes Vaabenhus. 

25. Grødeby Stenen. WormNr. 3. Samme
steds. 

26. Østermarie Tærskelsten. 1624. 1867. 
Ved Østermarie Kirke. 

27. Østermarie Støblingesten. 1624. 1869. 
Sammesteds. 

28. Ask i 1 s Sten. Janssen. Ved Ves termarie 
Kirke. 

29. Kil in s Sten. 1875. Sammesteds. 

VI. Brudstykker, der ikke nærmere kunne 
bestemmes. 

30. Fra Huts Kirke. 1877. Paa Huts Kirke
gaard. 

31. Fra Klemens Præstegaard. 1881. Paa 
Præstegaardens Ha vegjærde. 

32. Fra Langede By. 1869. I Bodils Kirkes 
Vaabenhus. 

VII. Forskjelligartede Stene. 

33. "Ærkebiskops" Stenen. 1881. Paa 
Klemens Kirkegaard. 

34. Brunsgaards Stenen. 1880. Ved Strand
bredden udfor Brunsgaard. 

35. Povls Kirkes Helgenfigur. 1857. 
Kirkens Korbue. 

36. Aa Kirkes Døbefont. 1671. I Kirken. 
3 7. "B au lasten en". 18 7 7. V ed Østermarie 

Kirke. 
Af samtlige Stene med Undtagelse af Nr. 36 har 

Lærer Petersen taget Tegninger, som han senere 
gjentagne Gange har revideret paa Stederne. 

I. Stene, som formentlig hidrøre fra Heden
skabets Tid. 

1. Brohuse Stenen. Funden 1866 i Bro
huse Broen i Østermarie; rejst 1870 Yed Vejen tæt 
syd for Broen. Er 31 / 2 Alen høj over Jorden, 1 Alen 
bred, 1 / 4 til 1 / 2 Alen tyk. Indskriften er anbragt i 
een Linie langs op ad en af Stenens Smalsider. Der 
læses: 
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;i : Bufi aukalit stain at ]!uli:il. 

Antages "aukalit" for at være en ubehjælpsom 
Skrivemaade i Stedet for "haukva let", bliver Meningen: 
"Bufe lod hugge Stenen efter Thukil" (Thorkil). 

2. .Bjælke Stenen". Staar nu tæt vest for 
Vejen fra Aakirkeby imod Sytlosl men skal tidligere 
have staael øst for Vejen, hvor der nu er en Grus
grav, formentlig paa ,eller ved en gammel Gravl1øj. 
Er 21/s Alen høj over Jorden, 1 Lil 11/ 0 Alen bred, 
5 til 6 T. tyk; Toppen mangler. Skriften, der har 
begyndt nederst til Højre, er meget udslidt, navnlig 
ere de to første Ord med henholdsvis 3 og 4 Runer 
meget utydelige; tlerefter følger tydeligt: p f) R:. '11' I 
ind Lil den manglende Top og dernæst nedefter '1 • I' 'f. f) ~. 
Længere nede synes der endnu al være svage Spor 
af Skrifl. 

3. Balkemark Stenen. Funden paa Balke 
Mark i Bodilsker Sogn i Vinleren 1872 og kort efter 
oversendt til Museel i Kjøbenhavn. Er 18 T. lang, 
7 T. bred, 5 T. tyk. Den synes kun at have baaret 
fire Runer, af hvilke den første synes al være 1' og 
den anden sikkert er 'f.; den tredie kan være R:. eller & ; 
den fjerde er ganske utydelig. 

4. Kuregaards Stenen. Funden paa Kure· 
bakken ved Kuregaard i Klemensker, hvor den laa 
som Grundsten for en gammel Mølle. Staar nu siden 
185 7 paa Klemens Kirkegaard. Den er 2 Alen 1 7 T. 
høj over Jorden, 1 Alen til 1 Alen 14 T. bred, 12 
til 22 T. tyk. Runerne danne en Linie ved Stenens 
venstre Side nedenfra opefter og en kortere Tværlinie 
derfra ud til Højre. Der læses: 

'1f)li-: .f'l'\I': l't1'1f": R.tl11'f): a,1't'f.: H'1'1"'-: 
1)11'1'.f'"'-: fHf)R:.: '111-

;i: Svin auk Ketil reistu sten eftir Vitkar f a]mr sin; 
altsaa: .Svend og Ketil rejste Stenen efter 

deres Fader Vitkar". 

5. "Kongevej Stenen". Omtales baade hos 
W orm og hos Tburah men forsvandt saa; paa .Janssens 
Tid, 1819, var den borte (og at Skovgaard omtaler 
den, beviser Intet). I 1876 gjenfandtes den i et 
gammelt Stengjærde ved lste S. G. i Klemensker, og 
den er nu opstillet ved Kirken i Allinge. Den er 
næsten 2 Alen høj over Jorden, indtil 1 Alen bred 
og 8 til 18 T. tyk; Toppen mangler. Skriften danner 
en smuk Spiral, begyndende nederst til Venstre. 
Der læses: 

: BR:.f)i-t : .f'l'\I': Pt 1,.1.. : ~R:.f)PR:.: l't1' ...... . 
tf'1'1"'-: pf)R:.l'.tt': npf)R:.: '11'f.: .f'l\Y: t'11'1,.i..: 

~R:.f)pf)R:.: '11'f. 

;i : Brune auk ]ieir bru]ir let [u reisa stein] eftir 
]iurlak f o pur sin auk Eskir bru]!ur sin; - altsaa: 
,Brune og hans Brødre lode (rejse Stenen) 

efter deres Fader Thorlak og deres 
Broder Esger." 

li. Stene, som formentlig hidr.ore fra Overgangen 
til Kristentiden. 

6. Thurfasts Sten. Opdagedes 1883 i Foden 
af Bodilsker Kirketaarn, hvor den endnu sidder ind
murel. Længden er lidt over 3 Alen, Breden 20 T. 
Skriften begynder nederst til Venstre og svinger ovenom 
og nedad Lil Højre samt derefter indad mod Midten; 

•en anden Skriftlinie gaar ovenfra nedad langs ad 
Stenens Midte. Meget af Skriften er ulæseligt. Der 

· synes at staa 1) : 

[I ... .f-1'.f' . 1']1'1'\ .. *-!'[ .. ].f' 
~f)R:.P'.f-~1'. &R:.f)p!\R. '111-

'11'.f'l'f.. tP'1'1,.!... 

-t " I' . l'I'\ ~ ['f' .... ] 

;i: I . .. ata . ltu. ha(1tgv)a stain eftir /Jurfast brujJur 
sin au!.: Gu]!(m1md1); formentlig er Betydningen deraf: 

"I ... ata og Gudmund lude hugge Stenen 
efter deres Broder Thorfast". 

7. Vil'rids Sten. Fandtes 1883 i Grunden under 
Vestermarie Kirkes Taarn men blev da slaael i Stykker. 
De llre Stykker, hvorpaa der llndes Skrift, ere til
sammen lidt over 2 Alen lange, c. 11 /2 Alen brede 
og 7 til 8 T. tykke; men Stenen synes at have været 
mindst dobbelt saa høj, som nu. Skriften danner en 
Linie langs med Stenens Rand. Der læses nu kun : 

[ -t] I'\ I' · 1' I\ n-tJ . .f' f) I' . I'\ I f'R. I ~ R:. • ~ .f' f) • 

;i : aul.: Titla au/,; Vifri]ir ]!au ... ; - altsaa: 
,og Tule og Vifrid de" (rejste Stenen etc.). 

8. Gunulfs Sten. Fandtes i 1877 tilligemed 
Stenen Nr. 37 paa Østermarie Kirkegaard, hvor den 
laa nedsunken i Jorden. Længden er 25/s Alen, 
Breden aftager fra 22 til 61/2 T., Tykkelsen er 10 
til 13 T. Indskriften danner en aflang Spiral. Der 
læses: 

1!\~I . .f'f)I'. f)ll-~+l'H. P+IA... R:.1'11'1) '11'1f-. 
+f'1'1~ l'f)l-f)l'f' R:.f)pf)R:.I '111-. l'f)p[ .. ]. tf)I'. 

+/'1' '"' • [ t ri, 11'] .... 

;i: Au/Ji au/,; Vi11beli:al ]ieir ristu stin eftir G1tnulf 
(b)r.·u]!uri sin gu/J(an) auk eftir (Aksil) ... ; -

altsaa: ,Au de og Vinb ek al cl e rejs te· Sten en 
efter Gunulf, deres gode Broder, og efter 

Akse 1 ". Ordet "Aksel" er usikkert. 

9. Brogaards Stenen. Denne meget anselige 
Sten (se foran Fig. 393) har i umindelig Tid ligget 
i Brogaardsbroen paa Landevejen sydost for Hasle. 
Tidligere har den ligget med Skriften nedad, men 
ved Broens Ombygning omtrent 1830 blev Skriftsiden 
vendt opad og dækket med Vejgruset. Janssen har 
kjendt og beskrevel den 1819. Men først 1868 er 

1) Hvad der er sat imellem Klammer [ l, er tvivlsomt 
En Prik . angiver Pladsen for en Rune, smn nu er 
ulæselig·. 
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den bleven gjenfunden og oprejst ved Vejen tæt syd 
for Broen. Den er 5314 Alen lang og staar nu med 
en Højde af 41/s Alen over Jorden; Bredener c. 2 Alen 
og Tykkelsen fra 14 til ikkun 3 T. Skriften begynder 
nederst til Venstre, svinger ovenom til Højre , gaar 
derpaa nederst til Højre over til en indre Linie, der 
svinger ovenom til Venstre og saa tilsidst fra nederst 
til Venstre løber op i en Linie langs ad Stenens Midte. 
Skilletegnene imellem Ordene ere smaa Kryds. To 
Runer, nemlig I i det første Ord og i i det næst
sidste Ord, ere tilføjede bagefter udenfor Linien. Der 
læses: 

'1 I\ H l'l ,I... • ['I 1'. R .f' I i .f' . i 1' ti 'f.. I> H .f'. H'1' I ,I.... 
1' :+:i 1' -i- • r -i- 1> I\ R . i, 11- . -t I\ r . + f'1' 1 ,i... • n n -t r . 
g R :f I> I\ It . '11 'f. . .f' IW . + f'1' I.! . 'f :f:: I> It . '1 I 'f. .f' . 

-tl\r. +r1'i.!. 1ir.i1t1'1\it. '111-.f'. 

::> : Svenkir lit raisa stein ]iena eftir Tosta f a]iur sin 
auk eftir Alfialc bro]Jitr sin auk eftir mo]ir sina auk 
eftir systur sina; - altsaa: .svenker lod rejse 
denne Sten efter Toste, Fader sin, og efter 

Alflak, Broder sin, og efter Moder sin og 
efter Søster sin". 

10. As ur s Sten. To Stykker deraf fandtes 
ved Nedbrydning af den gamle Klemens Kirke. Styk
kernes samlede Længde er c. 3 Alen og Breden over 
l1/2 Alen, men der mangler saa Meget af Stenens 
øvre Del, at kun Ubetydeligt af Skriften er bevaret. 
Rimeligvis har den været endnu større end Brogaards
stenen, hvilken den ved Skriftbaandets Form, ved 
selve Bogstaverne og, ved Benyttelsen af Kryds som 
Skilletegn, har lignet saa nøje, at den synes at maatte 
hidrøre fra samme Runemeste!'. Der læses nu kun: 

.f' i I\ R . .f' l\r . I> .f' I [.!] " . . . . . ['1] I 'f. . 

::>: Asur aulc ]iafr ... sin; - altsaa: .Aser og 
hans (Brødre rejste Stenen efter ... ) sin". 

11. Asvaldes Sten. Fandtes 1884 ved Ned
brydningen af Vestermarie gamle Kirke (ligesom Nr. 7). 
Det er en smuk og velbevaret Sten, 4 Alen 10 T. 
høj og indtil 22 T. bred. Skriften gaar fra nederst 
til Venstre opefter, svinger i en Bue til Højre og 
gaar saa dernæst fra nederst til Højre i en indre Bue 
opefter og om til Venstre. Forneden er der smukke 
Slyngninger ligesom ved Stenene Nr. 12 og 14. Der 
læses: 

:.f'il\.f'l'1'1: R.1'11'1: i1'tli-: 1>11-i-t: lf'1'"-. 
.f'l'f'.f'R : gR.1\1>1\lt : ili-: 'tltli-R rt::l>R 
-r1ug1;.I\: 1:tf.)i-I: -tl\I": 1in111 '11\+r 

i.f'rHl\i.f'i- : 

::>: Asvalti risti stein ]iinsa iftr Alf ar bru]iur sin, 
drinr go]ir. Trebinu syni auk Slcogi svek salclausan. 
Den første Sætning er tydelig nok: .Asvalde rejste 
denne Sten efter Alfar, Broder sin, en god 
Dreng" {::>: en dygtig Mand). Den sidste Sætning 

er vanskeligere, men antages et r at være udeladt 
efter syni og Runen ~ i Skogi at skulle betyde æ 
samt derhos Trebinu at være et Navn (Øgenavn) 
"Træben", faar man det Resultat, at Meningen kan 
have været: "Træbens-Sønnerne og Skjægge 

svege den Sagesløse". 

Ill. Stene, som endnu ligne Gruppe li men have 
kristelige Indskrifter. 

12. Alvarps Sten. Var allerede paa Worms 
Tid tilstede paa Nylars Kirkegaard, hvor den nu er 
gjenrejst. Den er 33/4 Alen høj over Jorden, 1 Alen 
20 T. bred og 6 til 7 T. tyk. Runebaandet slynger 
sig fra Midten nederst imod venstre Side, følger denne 
opefter, bøjer om til Højre og følger saa højre Side 
nedefter; tillige løber et Skriftbaand op ad Stenens 
Midte og overskjæres af et Tværbaand, hvorved der 
fremkommer et Kors. Desuden er der (rimeligvis 
senere) anbragt tre Ord nedad Midten udenfor Skrift
baandet og et fjerde nedenfor den øvrige Indskrift. 
Hvor Skriftbaandene mødes paa Midten forneden, er 
der smukke Slyngninger. Der læses: 

rl-til\R.. !'11'. lt+'i.t. '11'+1-. H'1'1.! • .f'!'l\.f'ltl>. 
f'.f' I> I\ R . '1 I 1- . 1' R I\ ri- .f' I> I . *"'i- . I\ 1' I . 'f +I> • 
-t !' r . i, r n .tit .t . + 1' r 1 . r it 1i1' it • * -t [l'J ~ 1 

'11 =1:1'1\ *-i'i 
'11'H. l>+~I. '11'.f'I tf'1'llt 

Antages 1' i det 15de Ord at være en Fejlskrift 
for '!", bliver Læsningen : 

Sasur lit resa sten eftir Alvar]! fa]iur sin. Trukna]li 
han uti me]i ala slcibara. Elgi Kristr halbi sjolu has . 
Sten ]iesi stai ef tir; - altsaa : " S as e r 1 o d r ej se 
Stenen efter Alvard, Fader sin. Druknede 
han ude (::>: til Søs) med Ale Skipper (eller 
med alle Søfolkene). Den hellige Krist hjælpe 
hans Sjæl". De fire sidste, formentlig senere an
bragte Ord: .sten denne staa efter" synes at 
have skullet danne Begyndelsen til en ny Indskrift, 

der ikke er fuldført. 

13. Nykirke Korssten. Har tidligere siddet 
indmuret i Nykirkes Vaabenhus, blev udtagen ved en 
Reparation og bortsolgt men bragtes, efter at Runerne 
vare opdagede, tilbage til Vaabenhuset. Det bevarede 
Stykke (1 Alen 10 T. X 20 T. X 4 T.) er formentlig 
kun den øvre Halvdel af Stenen. Paa Midten af 
Stenen er der et stort Kors. Indskriften gaar fra 
nederst til Venstre ovenom til nederst til Højre, der
efter op ad Korsets Stamme og ud paa dets højre 
Gren samt derfra nedad og op igjen til den venstre 
Korsarm. Der læses: 

• ••• I> H '1-t . + f'1' I R . i, I\+ 'f. . '1 I\ i- . It I 1- . 1' It U I' 

" .. " . " g R [I\ I> I\] It . I' R I '11' . * +!' 17 I . * .f' [' [g I • 

~] '\-1' • · • · ••• It .t . [g] + t' I .t . 
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;) : .... ]Jensa eftir Sven sun sin trenk . ... br(upu)r. 
!frist helgi hal(bi o)nt ..... (pei)ra (b)ekia j -

allsaa: (N. salte Sten) denne efter Svend, Søn 

sin, en god Dreng (;i: en dygtig Mand) ... Broder. 

Deu bcl!igc Krist hjælpe Begges Aander. 

14. Nykirke Slyngningssten. Var indmuret 
ved en Luge i Kirkens øvre Etage og flyttedes 18GD 
ned i V aabenhuset. Der haves kun et Mellemstykke 
(1 Alen 10 T. X 18 til 19 T. X 6 T.); begge Ender 
og den højre Si<le mangle. Stenen har havt megen 
Lighed med Nr. 12, men i Stedet for et Kors er 
Midten bedækket med slyngede Linier. Der læses 
nu kun: 

[I'] I' t: ..... [I' I] 1'. IU '1 .f . 11' ti- ..... H .f I> I 4' Y . 
g R: f.', I> [R J * .f i- '1 . . ... R: . ·H I' =F I>~ [i-] ..... I' l't . 

IH R: .t 
r 

;) : Glo (eller Lo) lit resa sten . . . ana]Ji ok bry_/Jr 
hans. (Krist)r algoj1a(n hialbi siå)lu ]Jera. Det er ikke 

sikkert. at der staar et I' ved Indskriftens Begyndelse 

eller et 'f. efter algoda; ana!ii kan maaske ogsaa læses 

som anaJm, men er forøvrigt ikke forstaaeligt. Paa 

Nutidens Dansk bliver Indskriften: Glo (eller Lo) 

lod rejse Stenen ... anade og hans Brødre. 

Den algode Krist hjælpe deres Sjæle. 

15. Marevad Stenen. Er i Aarene 1840-50 
fonden i "Volmare" Broen ved Marevad, 58dc S. G. 
i Klemensker. Den er nu rejst paa Hasle Kirkegaard. 
Højden er 31 /6 Alen over Jorden, Breden 11/4 Alen, 
Tykkelsen 8 til 18 T. Paa Midten af Stenen er an
bragt cl smukt formet lille Kors, hvorom Indskriften 
slynger sig i en dobbelt, aflang Spirallinie. Ordene 
('l'e adskilte ved smaa Kryds. Der læses: 

.f l't I' .f t' A.. . ~ t 1' . R: t I '1 .f. '11' t I i- . I> .fi . .f . t P'1' I ,.I,_ • 

i,-t'i!'IR:. Y::f!>l'IR:~li-. ~=ti-1'.f. t'l'tl>.fi-. l"l'tl>. 

*l.fl'~I. li I ::t=I'. *.fi-li • .tl'tr. i,.f'1'.f. 'f l*H. 
;) : Aulakr let 1·eisa stein ]1ana eftir Sasnv fo]iursin 
bo11ta gu]Jrtn. Gu]! hialbi siol hmts aak Sata Mihel j 
- altsaa: Aulak lod rejse denne Sten efter 

Saser, Fader sin, en god Bonde. Gud hjælpe 

hans Sjæl og Sankt Mikael. 

1G. Bausas Sten. Har i umindelig Tid hen
ligget udenfor Nylars Kirkes Dør, hvorved den efter
haanden er bleven afslidt og afskallet. Den nederste 
Del mangler; det bevarede Stykke er 3 Alen langt, 
2 1/s Alen bredt, () T. tykt. Øverst er der et lille 
Kors, under hvilket Skriftbaandet bugter sig op og 
ned i tre Buer indenfor hverandre. Der fases: 

r =H l't : ti I\ ..t I i- : R: .f I [ti) 1' I : ti 1' .f I i- : I> ti- .f : 
.f' [f] 1' I R: : g -t I\ ti .f : ti l't .f : ti 1-t : 1' li:. [t] ....... i- : 
l>.fi-: ltl: 1'1i:.l~li-: l't.f[R:]I>: l[=F]R:=Ft11'1't 
-t1': 1'11': f'.f .. 1'1'1: rl'tl>: 1'R:l't1'1i-: *1[.f]l'~I 

*.fi-'1 : =Fi-1' : .f'l'tl' : H1'.f : 'f I l'l .fl' 

;) : Kobu-Svain raisti stain ]!ena aftir Bausa sun sin, 
tr(enk ,qupa)n, ]lan is tribin varp i orostu at ut
lantu. Gu/1 trutin hialbi haits ont auk Sata 1.1ikictl; 
- altsaa : K a ab e -Svend re j s te d en n e Sten e fL er 

Bausa, Søn sin, en god Dreng (;i: dygtig Mand), 

den, som h 1 e v dræbt i Kamp i U cl 1 andet. Gud 

Drotten hjælpe hans Aaud og Sankl Mikael. 

17. Pyramide Stt•nen. Worms og Tlrnrahs 
zA11givelse, ;it Stenen fordum skal have staael paa en 
lløj, kaldet Lundhøj ("Lundehøjenc" syd for Bro
"gaard ~), J1ar ikke kunnet konstateres. Det vides kun, 
at den har ligget i umindelig Tid som Spang over 
en Bæk tæt ved Brogaardsbroen, hvorfra den hcn
irnod 1850 blev fød til Klemens Kirkegaard. Den 
er nu smukt opstillet ved Kirkens nordre Indgang. 
Højden er 41 /s Alen over Jorden, Bredcn 20 til 23 T., 
Tykkelsen indtil 15 T. Den meget smukke og anselige 
Sten har Runer paa alle fire Sider. Lærer Petersen, 
som har undersøgt Stenen over tyve Gange ved vex
lcnde Belysninger, formener, at den bærer to for
skjellige, om end samtidige Indskrifter, af hvilke den 
ene begynder nederst til Højre paa Vestsiden, gaar 
foroven om til Højre og ned ad Sydsiden, derefter 
opad igjen langs Østsidrms venstre Kant og ender 
øverst paa Sydsiden, medens den anden begynder 
nederst til Venstre paa V cstsiden, gaar foroven om 
til Venstre og ned ad Nordsiden, derefter opad igjen 
langs Østsidens højre Kant og ender øverst paa Nord
siden. Der læses : 

a. '1 I ~ [r] R: : I' 11' : R: .f I i, .f : i, [ 1'] I> [ t H] : H' 1' I R: : 

-tl\1>~1.f'R:l : ~=Ht-t : i,[IJ'f.: r1<:1111'R: 

*IH·~1 : 'il::t=~l't: .fl'tl>~l.fli:.i--tR.: I l'l\'1 
-tl'tr: ~R.-tt11i 

b. l'li:. I i, 1' R: : * I .f H I : i, I ::t= I' l't : t '1 & I [ H" 'f. .f R: 

-t" r J : r I\ [I> i, : 'f =t 1> 1 R:J : .f" r : H i-1' .f" 
'firti': 1 1'11'\i,: .frir: ~-tli:..f"tli, 

;) : (a) 8ilfr lit mis!t st/:(ena) eftir Aupbiam bonta 
sin (eller: bonia S"tt11). Kristr hialbi siolu Au]ibiarnar 
i lus aulc brat is. - (b) ]frist hialbi siotu Esbi(ar1wr 
au!,) Gu(f!s-moj1i1) auk Swtta Mikel i lius auk baratis j 
- altsaa (a): Silfr (Sølve) lod rejse den1ie Sten 

efter Audbjørn, Bonde sin (eller: Bondes Søn). 

Krist hjælpe Audbjørns Sjæl i Lys og Para

dis. - (b): Krisl hjælpe Esbjørns Sjæl, og 

Guds Moder og Sankt Mikael, i Lys og Para

dis. Stenen er saaledes rejst for Audbjørn; men 

Esbjørn kan være en tidligere afdød Mand, som man 

ved samme Lejlighed vilde anbefale til højere Varetægt. 

IV. Andre Stene fra Kristentiden med Kors. 

18. Svends Sten. Tre Stykker af denne Sten 
med Længde tilsammen af c. 1 Alen og 20 T., Brede 

I 
1 

I 

I 
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c. 16 T. og Tykkelse ikkun 4 T. fandtes i 1881 ved 
Nedbrydningen af den gamle Klemens Kirke. Der 
mangler flere betydelige Stykker forneden. Stenen 
bærer Indskrift paa begge Sider. Paa Forsiden be
gynder den nederst til Venstre, følger Stenens Rand 
ovenom og ned til Højre, hvorfra den fortsættes i en 
Linie op ad Midten. I Buen under Indskriftens øverste 
Del er anbragt en kunstig Korsfigur. Der læses: 

[RJ-1'1'1[tl]: '1tli-: [l]i-'11 : .flf1'1"-
'11\li- U::.1\1>1\R: '11'1-: t'I\ .... "t': t'l\'1 

,'ff'\l>l"-: 

c: . . . . raisti stin ]!insi aiftir Suin bru]iur sin. 
Cht]! ... (au)k Gtts mu]!ir; - altsaa: (N) rejste 
denne Sten efter Svend, Broder srn. Gud 

(hjælpe hans Sjæl) og Guds Moder. 

Paa Bagsiden gaar Skriften opad. langs den højre 
Side. Der læses : 

..... [l]t: IU'1t[-1' :] Rl\'f-k"-: 1>1'11: .fl\t': 

'11\hl 

;} : . . . lit rista runar ]!isi auk Sueni; - altsaa: 
(N) lod riste Runer disse og Svend (eller: 
ogsaa for Svend; Navnet synes nemlig at staa i 

Hensynsform). 

19. Eykils Sten. Har siddet i Bodils Kirkes 
Taarn, hvorfra den blev nedtagen 1883. Den er kun 
i1 h Alen høj, 16 til 17 T. bred og 5 til 7 T. tyk; 
men der mangler Lidt foroven og et Stykke forneden. 
Skriften begynder nederst til Venstre og følger Stenens 
Kant ovenom og ned til Højre. Paa Midten findes 
et stort Kors (nu temmelig utydeligt). Der læses: 

[l>]l\IUlr' . .fl\I'. ·Hf'l'lr'. [Rl'1t ... ]1'1-
1> I 'I- -t . t f' t I ,.i._ • t IH' I (' . f' -I' I> I\ R . ['1 "] 

;} : ]!urkil auk Alfkil rist(u st)in Pina eftir Eykil 
fa]iur sin; - altsaa: Thorkil og Alfkil rejste 

denne Sten efter Eykil, Fader sin. 

20. Øster'lars Kors~ten. Stod allerede i 
\V orms Tid ved Øslerlars Kirke, hvor den endnu 
staar. Højden er 2113 Alen over Jorden, Breden c. 
21 T. forneden, Tykkelsen 9 til 11 T. Stenen synes 
at være tilhuggen. Skriften gaar fra nederst til Venstre 
ovenom og ned til Højre. I Buen under Skriftens 
øverste Del findes et Kors. Der læses : 

[-I'] I\ I> I' 11' : IU t : ri t I 'I- : .f I\ t I : g I\ I> I\ : I> I' I\ : 

'11\'f. : *"I' : '1'!-.f : 

;} : Au]iktl rit stin auti bit]!u ]iku sun hul sna. 
Det første Ord er sikkert nok Navnet " Au p k i 1 " , 
det andet maa betyde "skrev", det tredie: "Sten" og 
det fjerde: "efter". Men de øvrige Ord ere saa for-

kortede, al Meningen er meget usikker. 

21. Rø Korssten. Laa i Worms Tid i Vaaben
huset, i Janssens Tid endnu "i Kirken" , forsvandt 
senere, men blev i 1841 gjenfunden som Bro over 
en lille Bæk; nu ligger den paa Kirkegaarden op til 
Kirkemuren. Den er i3/4 Alen høj, 1 Alen 2 T. 
bred og 6 til 8 T. tyk. Begge Enderne og næsten 
hele den venstre Side mangle, hvorved en Del af 
Indskriften og det Meste af det indhugne Kors er 
gaaet tabt. Korset har ganske lignet det paa Nr. 20, 
og Indskriften er forkortet ligesom paa hin. Der 
læses nu kun: 

.... [PJ 1> I\ : 1-i 1 i : I\ r : 'Y I\ 1> : "' ' "'-t 

;} : f ]iu sin uk mit]! sina, hvilket rimeligvis skal be
tyde: Fader sin og Mod er sin. (Øverst i Runen 'Y 
er der anbragt en Prik paa hver Side af Midtstaven). 

V. Andre Stene fra Kristentiden uden Kors. 

22. Gyldensaa Stenen. Laa fra gammel Tid 
som Spang over Gyldensaaen ved dens Udløb og 
omtales allerede i en Indberetning af 1624 fra Stedets 
Præst til Worm (i Universitetsbibliotheket). Omtrent 
1840 blev den indlagt i den nye Landevejsbro over 
Gyldensaaen men udtoges derfra 1851 for at hen
føres til Svaneke Kirke, ved hvilken den nu er op
rejst. Den er 41/2 Alen høj over Jorden, 11/s til 
1 Alen bred og indtil 1/2 Alen tyk. Skriften gaar fra 
nederst til Venstre opad og ovenom og derefter nedad 
til Højre. Der læses : 

gM'I l'lt. Rir-I' . .frtl"- . .fl\t'lr'. P-1'1>1\R. 
'1 h r I\ I> ... [I\ I'] . r R I '1 t R . I .f (' g I . '11 -I' I' I\ 

;}; Bufi lit risa aftir Aukil fa]iur sen (eller sin). 
Gu]! auk Kristr ialbi sialu; - altsaa: B uf e Iod 
rejse (Stenen) efter Aukil, Fader srn. Gud 

og Krist hjælpe (hans) Sjæl. 

23. Alfvins Sten. Siges at være fonden 1851 
ved 1 7 de S. G. i Vestermarie. Nu staar den ved 
Vestermarie Kirke. Den er 4 Alen høj, indtil 1 Alen 
10 T. bred, 6 til 8 T. tyk. Skriften begynder nederst 
til Højre, gaar opad og ovenom, dernæst nedad til 
Venstre, svinger saa indefter og gaar endelig opad 
langs Midten. Ordene adskilles ved Kryds. Der læses : 

l>l\R'1tll- . 1\1' . '11\11-. R-1'(1-1tl\. -tgtl"-. 
.f I' f I\ I 'I- • r -ti> I\ R . '11 I- . I\ I' -I' g 1' I ,.i._ • I> I\ R I' -1' [I'] 

gRl\1>1\R'111- . l'l\l>*l-tl'gl . t:l-1'. l>.fl"-.f. 
I\ I' [I' I\ I>] '1 'Y I\ I> I ,.i._ 

;} : ]lurstin uk Suin raistu abtir Alf vin f a]!ur sin uk 
abtir ]iurlak bru]iur sin. Gu]! hialbi ont ]!aira uk 
(Gu]!)s mu]!ir; - altsaa: Thorsten og Svend 
rejste (Stenen) efter Alfvin, Fader sin, og 
efter Thorlak, Broder sin. Gud hjælpe deres 

Aand og Guds Moder. 
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24. Møllcgaards Stenen. Laa ifølge Worm 
som Bro over en Btek ved Møllegaard, hvilken Gaard 
ifølge Thmah sknl være den nuværende Myregaard i 
Anker. I Tlmrahs Tic! var den hlcven hen/lyttet til 
Præstegaarclcns Gaardsplads. I 1824 blev den ifølge 
Nycrnps Beretning overflyttet til Aa Kirke, hvor den 
nu slaar i Vaahcnhuset. Den er 3 Alen 7 T. høj, 
fra 2 1/s Lil 11/ 2 Alen bred og ikkun 4 til 2 T. tyk. 
Skriften g:rnr l'ra nederst til Venstre opad og ovenom 
og 11ed I il Højre; derhos gaar en Skriftlinie (med det 
kristelige Ønske) nedad Sle1wns Midte. Der læses: 

t'[I'\ ~ .+. I'\ i-) t : -t I'\ I' : r [~)I'\ g I 1::1~. i- : ~ + li t I'\ 

lit+li-: H't.+.: lli&l~~i-: f'-t~f\~: lili-

1'1'\~: *IH&I: lilHI'\: [*i-li) 

(* i det sidste Ord synes at være c11 Binderune 
af * og -t). 

;i: O(ujJ1111111)d 1t11k Fmbiorn rr·stn stei11 eftr ls/Jimn 

f'a]J1u· si11. 011} hi((l/Ji siolu (lw11s); -- alts:rn: 

Gudmund og Frøhjørn rejste Stenen efter 

Isbjørn (eller Esbjørn - Asbjørn), Fader sin, 

Gud hjælpe l1ans Sjæl. 

25. (;røde hy S le ue Il. Laa allerede i 'Vorms 
Tid i G rndehy Uro uonlosl l'or :25de S. G. i Aakc·1·. 
Janssen beskrev den endnu som liggende der 181D; 
men vistnok kort derefter er den h]eyeu flyttet til 
1\a Kirke. Toppen mangler, men Si enen er endd:1 
fulde 4 Alen høj; Brcden er 1 i\lc!n 7 T. og Tyk
h•lscn () Lil K T. Skriften gaar fra ncrlersl til V cnstrn 
op imod Toppen og saa ned til Højre. Der la~ses: 

~l\RH1it~ : -tf'll' : ~l\IUl'1i : -1'1'\r: 1rnn: 

~ I Å- : li -t1' I'\ : r I'\ 't' I' : ~ I'\ li I : H' 1' I Å- : ••••. (r] : 

-tf\t' &f\R:l\~Å<.: l'f\~: *Hl: ~t.f-: ~lli.f-

-tf\t': rl'l1i: 't'f\~A..: li-l'~1'R: R:.llit: R.+t: 

;i: Ji111fastr rwk jiurils m1k /J11fi J1ir srdn ku111t /111si 

af'tir I ... f auk lmru/1r. Uu/J lwbi otrt frisa rwk 

U11s 111uj1r. Sarlr rist ret; - altsaa: Tl1urfasl og 

T 11 ur i Is og B n f' c de satte Mindesmærk c r disse 

efter (Jslcirr) og (hans) Broder (eller Brødre). 

Gnd hjælpe (eller have) deres Aandcr og Guds 

Moder. Sart ristede Skriften. 

2G. Tærskel Stenen. Laa irølgc foranførte 
lndhe1·etning af 1624 aJJeredc som Dørtærkel for 
Øslcrmaric Kirkes søndre Vaabcnlms. Den udtoges 
18117 og slaar nu ved Kirken. Højden er 22 /3 Alen, 
Brr~dcn paa Midten 1 Alen 14 T. og Tykkelsen G Lil 
7 T. Rimeligvis mangler Noget forneden. - Skriften 
gaar fra nederst til Venstre ovenom til !tøjre Side og 
dc•reflcr i en indre Bue fra nederst til Højre opad og 
oYer til 1'enstre Side. En Del af Skriften er udslidt. 
Der læses: 

[f~'l-1] .... f\1'. 1'1::fl. ~I'. -trJl'f\tR:. l'+tf'I. 

RtrJ-1' - rJth. tftlÅ.. rJl&[.f-] ... [~] .. R.. rJli-. 

I' IU ti 1 . [li I'\ I') . I H g I . 

;:i: (Arni) aitk Tofi olc Asgutr letit resa sten ef'tir 

Siba (brojJUJ) sin. Krist (sul) tål bi; - allsaa: (Arn c) 

og Tofe og Asgod !ode rejse Stenen efter 

Sihe, (Broder) sin. Krist (hans Sjæl) hjælpe. 

Paa Stenens Bagside er der indhugget et Ornament 

som en stor Blomst. 

27. Støhlinge Stenen. Anføres i Præstens 
Indberetning af lfi24 som siddende oppe i "Støh
Jingen" ;i: Kirhlaarnet, hvor den i 18GH blev irien
fu~den i en Luge. Den udtoges 1R71 og finde~" nu 
i Kirkens nordre Vaabenhus. Den bestaar af lo 
Stykker, mc11 den nederste Del mangler endnu. Højden 
af de bevarede Stykker er 11 /s Alen, Bred en henved 
1 /2 Alen og Tykkelsen () til 7 T. Indskriften er an
br:igt paa begge Smalsideme, to Rækker paa hver. 
Der læses: 

. .. I . -tf\I'. lil&I . -tf\I' [t]:frl . l>tlÅ. 

R+lli1 ..... H'1'1.+.. Yt[t]ll'. ffl>f\Rlili

l'~llitR "". 

;:i: •• i auk ,<,'ibi rruk Tofi /ieir reist ... ef'tir Ketil 
f'1t}111rsin; lfristr ... ; - altsaa: (Arne) og Sibc 

og Tofe de rejste (SI enen) efter Ketil, Fader 

sin. Kris t . . . (Sihe og Tofc synes at være cl(~ 

samme MR•rnl, som r·re rneYnte paa forrige Sl0n Nr. 2fJ). 

28. Ask i Is S t r' n. Om lal es af .Jansscn 181 \) 
som liggende ude11for Husdøren paa :-l J te S. G. i 
V estcrmaric. Himeligvis er den kommen derhen ved 
et i Aarhurnlredcts Begyndelse sket Salg af gamle 
Gravstene fra Kirkeu. Se1wre er den hlcven opstillet 
i Kirkens V nahenlms. Den nederste Del af Stenen, 
maaske Hah·delen, 111augle1·; det bevarede Stykke er 
2 Alen 14 T. højt, J Alcu D T. brerll og kun 4 T. 
tykt. Indskriften danner lo B1H·1· indenfor hinanden, 
begyndernle i begge l3ue1· nederst til Venslre; hvor
ledes Skriftliniernc have staact i Forhold til hinanden 
fornedeu, kan ikke ses. Hnnerne ere tildels uregel
mæssigt dannede; et 1' staar paa Hovedet og det 
Samnw synes en 'eller to Gange al være Tilfældet 
med et J-. Der læses: 

. . . 't' : . g R [I'\ . . . . . -t J I 't' : ~ -t I li .J, I'\ : r I'\ 't' g I' 

I> It li I : . [li) . - " .. I'\ I' : .Ar 1' I A.. : i- li [I'] 11' 

&Rf\~f\Å- : li 11- : 171'\p : *I" .. 

;i: .•• r bru(}r) . (/i)11ir mistu kumbt jiitsi ... (a)11k 

af'tir Jiskit bmjmr sin. Gn/J hi(albi) ... ; - altsaa: 

(N og hans) Brødre de rejste Mindesmær

kerne disse ..... og cft<'r Askil, Broder sin. 

Gud hjælpe .... 

2D. Kilin_s Sten. Laa i sin Tid som Trappe
sten ved 13dc S. G. i Vestermaric nær ved Kirken, 
blev derfra henflyttct Lil at tjene som Bro over et 
VamllHh og bragtes endelig 187G til Kirkegaarden, 
J 1 vor den nu staar. Den er mest.en 2 Alen høj men 
mangler maaske 1 Alen af Toppen; Breden er 11 /4 

' 

• 
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til i1 /a Alen, Tykkelsen er kun 4 T. Skriften er 
anbragt i en Spiral, som begynder nederst til Venstre. 
Der læses: 

1'11' 1'1-..k : R.+ 1'11' I .... "(-1']~1'\R. : '111-·: YI'\~ 

I: 'Y I'~" : =I: '1-1' : *-ti, : 
:i: Kilinr reisti .. (fa)jJur sin. GujJ omkba ont has. 
Det tredie sidste Ord "6mkba" (eller maaske "6mkbi ") 
er uforstaaeligt; maaske har der skullet staa "6mbka" 
eller "6mbki" med J3etydning "ynkes". I saa Fald 
vilde Meningen blive: Kilin rejste (Stenen efter 
... Fa)der sin. Gud ynkes over hans Sjæl. 

VI. Brudstykker, der ikke nærmere kunne 
bestemmes. 

30. Fra Ruts Kirke. Stenen sad højt oppe 
i Kirketaarnets indvendige Sidemur, nedtoges 1877 og 
er nu opstillet paa Kirkegaarden. Den er Midtstykket 
af en Granitblok, 15 X 18 X 16 T. stor. Runerne 
staa i fire Rækker og have maaske dannet en Spiral 
i to Omgange. Der læses kun: 

... R. : l'tt .... t : '11'\ .... I'\~: *·tl'L .. -1'1'\I': l'I\ .... 

Slutningen indeholder aabenbart det sædvanlige 
kristelige Ønske. 

31. Fra Klemens Præstegaard. Stykket er 
kun 12 X 9 X 12 T. stort. Det fandtes for nogle Aar 
siden ved Ombygning af Præstegaardens Lade og 
ligger nu paa Gaardens Havegjærde. Det bærer kun 
de tre Runer . . . R. : * -t ... 

32. Fra Langede By. Stykket fandtes 1869 
i en Gaard i Langede By og er nu hentlyttet til 
Bodils Kirkes Vaabenhus. Størrelsen er 20 X 18 x 
21 /2 T. Det synes at have udgjort en Del af Stenens 
venstre Side. Der findes kun tre Runer derpaa; den 
første synes at være r eller ~; de to andre ere ..k og R. 

VII. Stene af forskjellig Art (tildels ikke 
Gravmæler). 

33. Ærkebiskops Stenen. Fandtes 1881 
ved Nedbrydningen af Klemens Kirkes Klokketaarn. 
Dimensionerne ere: 1 Alen 17 T. X 15 T. X 12 T. 
Skriften danner kun een Linie; om den er fuldstændig, 
eller om der mangler Noget ved dens Slutning, kan 
ikke ses. Der læses: 

saaledes at I' og * i det sidste Ord ere forbundne 
til en Binderune ; altsaa: arkibiskups mairakhii. Det 
første Ord er utvivlsomt " Ær k e biskops " ; om det 
andet Ord skulde være en Udvidelse af "mærkia" ::i: 

" Mærke " og antyde, at Stenen er hugget til Minde 
om Ærkebiskoppens Nærværelse ved Kirkens Indvielse, 
henstilles. 

34. Brunsgaards Stenen. Ligger i Strand
kanten nedenfor Brunsgaard i Nylars Sogn og er først 
bleven bemærket 1880. Det er en uformelig Granit
blok af 2 til 21/2 Alens Udstrækning i alle Retninger. 
Den bærer en Række af ni Runer, nemlig: 

hvor Runen for ~ nærmest er dannet som et Ottetal. 
Indskriften er altsaa: 11 Ketilbarn", hvilket vel kan op
fattes som et Navn: "Ketilbjørn". Stenen har 
maaske været et Mærke for Grænseskjel. 

35. Povls Kirkes Helgenfigur. Synes ikke 
at være omtalt førend af Brunius i hans "Konst
anteckningar under en Resa til! Bornholm År 185 7 ", 
Side 237. • Som Slutsten i Kirkens Korbue er der 
indmuret en tilhuggen Blok af Cementsten, 23 X 6 T" 
paa hvilken der i Basrelief er udhugget en Helgen
figur, rimeligvis Kirkens Skytshelgen Sankt Paulus. I 
Glorien omkring Figurens Hoved er der indhugget en 
Række Runer, der synes at maatte læses som Peaulus 
eller Paaulus. Paa en Tavle, som Figuren holder 
paa Skjødet, er der indhugget : 

::i: Tofi gioer]Ji; - altsaa: To fe gjorde . 

36. Aa Kirkes Døbefont. Omtales først i 
en paa det Kongelige Bibliothek i Manuskript opbevaret 
Bornholms Beskrivelse, forfattet 16 71 af Rasmus 
Pedersen Raufn, Klokker i Aakirkeby, der forøvrigt 
bemærker, at en "Contrafeyer" i 1649 havde indsendt 
et Billede deraf til Kongen. W orm har ikke kjendt 
den, og Thurah har i alt Fald ikke bemærket, at 
Indskriften var Runer. Derefter opdagedes Runerne 
igjen i 1820 af C. J. Thomsen, som i Ant. Ann. IV 
Side 140 og flg. meddelte en udførlig ug af Tegninger 
ledsaget Beskrivelse deraf, hvortil her kan henvises. 
Døbefontens Sider danne i 11 Billeder adskilte ved 
Søjler en bibelsk Billedbog fra Jesu Fødsel til Kors
fæstelsen. Indskriften er anbragt paa de tredelte 
Rundbuer, der forbinde Søjlerne. Runerne ere meget 
smaa ug paa adskillige Steder meget udslidte. Ifølge 
Lærer Petersens Læsning er Indholdet følgende: Dette 
er Sankt Gabriel og siger (han) Sankt Maria, 
at hun skulde Barn føde. De, Elisabeth og 
Maria, hils es. Her hvil es Maria, som ham 
barnfødte, Himlens og Jordens Skaber, som 
os gjenløste. Dette er de tre Konger, (som) 
kom hid og gjorde Offer (til) vor Herre. Her 
ride de bort, de tre Konger, siden de havde 
ofret (Gaver til) vor Herre ... Jøderne toge 
vor Herre og (førte ham) ud og anklagede 
(ellersloge); siden ledte de ham bort derfra 
bunden, og her naglede Jøderne Jesus paa 
Korset . . . (Resten synes ikke at være forstaaelig). 
- Baade Runetegnene og Sproget ere noget forskjel
lige fra de øvrige Runeskrifter paa Bornholm , og da 
selve Stenen derhos ikke er af bornholmsk Oprindelse 
men rimeligvis fra Gulland, er det sandsynligt, at 
Døbefonten ikke er gjort paa Bornholm men indført 
færdig dertil. 
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37. "Bautastenen". Fandtes 1877 paa Øster-· 
marie Kirkegaard tæt ved den under Nr. 8 anførte 
Runesten og er nu opstillet ved Kirkens nordre 
Vaabenhus. Den cr 21 /4 Alen høj, lidt over 1 Alen 
bred, 6 til 8 T. tyk. Den bærer kun eet eneste 
Runetegn, en Binderune, der synes at være sammen
sat af ::f og 1>. Det er maaske et Bomærke sammen
sat af Begyndelsesbogstaverne i et Navn. Den er 
omtalt i P. G. Thbrsens Runeværk II 2 Side 3-4: 

Forsvundne Runestene. 

Den af \V orm omtalte første Runesten i Aakirkeby 
er uden Tvivl den samme, som i den foranførte Ind· 
beretning af 1624 omtales som liggende "udenfor 
Byskriverens Forstuedør". Huset er forsyundet, og 
dets Sted kan ikke paavises. 

Ifølge Bemærkninger af Pastor Balle 1810 og 
Pastor Kofoed 1865 har der udenfor Indgangen til 

Stuehuset i Aaker Præstegaard ligget en Sten med 
Indskriften ~I R_ Ir og nogle enkelte flere Runer. Den 
er bortkommen ved en Omlægning af Brolægningen 
paa Gaardspladsen nogle faa Aar efter 1865. 

Desuden haves der paa mange Steder paa Born
holm Efterretninger om bortkomne Runestene. Saa
danne angives at være nedlagte i Grunden under 
Tegl værket ved Ibs Kirke (havde staaet ved en Høj 
paa Kjøllergaards Grund), under en Smedie ved Lande
Yejen udfor 27 de S. G. i Østermarie (havde staaet 
imellem Bautastenene i Kong Frederik VII.s Lund) og 
under den i 1842 opførte nordre Længe af Kjære
gaard i Rutsker. Ved Rydningen af en Skovplet 
"Gryet" ved Bondegaard i Rø er en Runesten bleven 
nedgravet i Jorden, og ved Anlæget af Bivejen fra 
Østerlars til Rø er en Runesten rimeligvis hleven be
nyttet til Brobygning i Nærheden af Sigtegaards 
Teglværk. 

Tillæg XIV. 

FREDLYSTE MINDESMÆRKER PAA BORNHOLM. 
Affattet for Tiden førend Aar 187:l efter Aktstykker i Arkivet hos Direktionen for de antikvariske 

Mindesmærkers Bevaring, for A:trene 187:1-75 efter en Meddelelse i Aarh. 1877 S. 41 -54 
og for Aarene 187!i-85 efter en af nysnævnte Direktion i 1886 udgiven Fortegnelse. 

A. Stenalders Gravkamre. 

1. Del store Gravkammer i Skoven ved 
Tornegaard, 34te S. G. i Nylars Sogn, Mtr. Nr. 38 
(Tillæg I A 1) er tilligemed den nærmeste Del af 
den omgivende Høj i en Brede af 3 Alen bleven 
fredlyst af Gaardejeren ved en Deklaration, som er 
thinglæst den 5te Maj 1884. 

2. Runddyssen nordost for Arnager paa 
Mtr. Nr. 15 under 11 te S. G. i samme Sogn (Tillæg 
I A 2) er tilligemed den omgivende Høj bleven fred
lyst af Gaardejeren ved en Deklaration, som er thing
læst den 18de Februar 1878. 

3. Det store Gravkammer ved Jættedalen 
vest for 20de S. G. i Aaker Sogn men beliggende 
paa den under 19de S. G. henhørende Lod Mtr. Nr. 
28 b (TiJlæg I A 16) er tilligemed den omgivende 
Rest af en Høj skjænket af Gaardejeren ved Deklara
tion, som er thinglæst den 1 Ode Januar 1884. 

B. Gravhøje. 

1 og 2. To store Gravhøje paa Mtr. Nr. 55 a 
under 1 Ode V. G. i lbsker Sogn (Tillæg 11 A, lbsker 

Nr. 34~35, hvor Angivelsen 12te V. G. er urigtig). 
Fredlyste af Gaardejeren ved Deklaration, thinglæst 
den 6te April 1877. 

3. Den ~Jeget store Høj paa Mtr. Nr. 38 a 
under Aspesgaard, 4de V. G. i Pedersker Sogn 
(Till~g II A, Pedersker Nr. 3). Skjænket af Gaard
ejeren ved Deklaration, thinglæst den 8de Maj 1884. 

4. Faalhøj paa Mtr. Nr. 33 under· 29de S. G. 
i samme Sogn (Tillæg II A, Pedersker Nr. 20). Skjænket 
af Gaardejeren ved Deklaration, thinglæst den 18de 
September 1884. 

5. Den store Høj ved Brogaard, 30te S. G. 
i Aaker Sogn, Mtr. Nr. 39 b 2 (Tillæg II A, Aaker 
Nr. 35). Fredlyst af Gaardejeren ved Deklaration, 
thinglæst den 18de September 1884. 

G og 7. To Høje ved Store Bakkegaard, 
38te S. G. i samme Sogn, Mtr. Nr. 47 (Tillæg II A, 
Aaker Nr .. 3-4). Skjænkede af Gaardejeren ved 
Deklaration, thinglæst den 18de September 1884. 

8. Høj ved Lille Bakkegaard, 40de S. G. 
i samme Sogn, Mtr. Nr. 49 (Tillæg II A, Aaker Nr. 5). 
Skjænket af Gaardejeren ved Deklaration, thinglæst 
den Ulde September 1884. 
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9. Store Bøsthøj paa Mtr. Nr. 57 a under 
Limensgaard, 48de S. G. i samme Sogn (Tillæg Il A, 
Aaker Nr. 36 og II B 19). Fredlyst af Gaardejeren 
ved Deklaration, thinglæst den 6te November 1884. 

C. Bautastene og Stenring. 
1. To spidse Bautastene paa den vestlige Del 

af.Bøgebjerg, henhørende under Lillegaard, 29de 
S. G. i Østerlars Sogn, Mtr. Nr. 34 a, ere fredede ved 
Deklaration •fra Gaardejeren, Lhinglæst den 25de 
Maj 1877. 

2. "Hellig Kvinde", det bekjendte Mindes
mærke dannet af en opretstaaende og en afknækket 
Bautasten samt en aflang Ring af 9 staaende mindre 
Stene, beliggende tæt øst for Gyldensaaens Udløb paa 
Strandmarken imellem Bølshavn og Listed, l\tftr. Nr. 
214 a under 18de V. G. af Østermarie Sogn, er fred
lyst ved Deklaration fra Gaardens Ejer af 26de Ok
tober 1870, thinglæst 4de November 1870. En Fred
lysning synes allerede tidligere al være sket ved en 
Kancelliskrivelse af 1809 eller lidt senere; jfr. Ant. 
Ann. I S. 362. 

3. Bautastenslund en ved 3 6 te S. G. i samme 
Sogn, af Areal 2 til 3 Tdr. Land, er med de deri 
værende Mindesmærker kjøbt af Kong Frederik VII i 
Aaret 1851 ; jfr. Kgl. Reskript af 8de September 1851 
Lil Overdirektoratet for de Kongelige Kunstsamlinger. 
Den tilhører nu Stiftelsen paa Jægerspris og vedlige
holdes af denne. 

4. De to smukke Bautastenene paa Listed 
Frihed tæt øst for Vas Aaens Udløb, Mtr. Nr. 156a, 
ere fredlyste og overdragne til Direktionen for de 
antikvariske Mindesmærkers Bevaring ved en den 
2Gde Oktober 1870 af Formanden i Listed Fiskerleje 
paa Lejets Beboeres Vegne underskreven og den 4de 
November 1870 thinglæst Deklaration. 

5. 1 De fem Stene ved Gris by paa Strandmarken 
nord for Aarsdale i Ibsker Sogn, Mtr. Nr. 137, 
139 Ah, 138 og 139 Ag, ere fredlyste ved en Deklara
tion fra Grundejerne af 26de og 28de Oktober 1870, 
thinglæst den 4de November 1870. 

6. De tre høje Stene paa den daværende 
Exercerplads Frænne Mark i samme Sogn tæt syd 
for Svaneke ere ved Deklaration fra Bornholms Kom
mandantskab af 19de December 1870, thinglæst den 
23de s. M., blevne overdragne til Direktionen for de 
antikvariske Mindesmærkers Bevaring tilligemed en 
Plads med 3 Alens Radius omkring· enhver af Stenene. 

7. Den eneste tilbageværende af de saakaldte 
/fhingstene" sydvest for Ryttergaard i samme 
Sogn paa den søndre Skoles Lod, Mtr. Nr. 133, er 
efter at være bleven gjenrejst bleven fredlyst ved 
Deklaration fra Ibsker Sogneraad, thinglæst den 19de 
November 1875. 

8. Samtlige Bautastene, staaende eller omfaldne, 
i Kratskoven "Gryet" under 16de S. G. i Bodilsker 
Sogn ere ved Kontrakt af 28de Juli 18 7 5, thinglæst 
den 29de s. M., solgte af Gaardens Ejer til Direk
tionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring. 
Tilsyn med Stenenes Bevaring· er paalagt Sandemanden 
og Herredsfogeden. 

9. De 17 Bautastene paa "Hjortebakken" 
under Skovgaard, 1ste S. G. i samme Sogn, ere 
ligeledes kjøbte af Direktionen og Deklaration derom 
thinglæst den 13de Juni 1878. 

10. Stenen "Gamle Haagen" eller "Helled 
Haagen" paa Bodilsker Kommunes Udmark, Mtr. Nr. 
240 a, er tilligemed en Plads af 10 Alen til alle Sider 
bleven fredlyst ved Deklaration fra Sogneraadet af 
19de December 1872, thinglæst den 3die April 1873. 

11. Ved Deklaration thinglæst den 28de Oktober 
18 7 5 har Povlsker Sogneraad fredlyst de to store 
Bautastene paa Povlsker Ko mm un es Udmark, 
Mtr. Nr. 123 b, med de dem omgivende brolagte 
Flader af 35 Alens Brede samt endvidere en tredie 
lignende brolagt Plads sammesteds. 

12. Ifølge Ant. Ann. I S. 362 er der ved en 
Kancelliskrivelse af 1809 eller lidt senere bleven fredet 
"en Bautasten paa slet Mark i Pedersker Sogn, 4 Alen 
høj, ganske isoleret". I en Indberetning af 2den 
Februar 1848 findes det angivet, at denne Sten skal 
findes 200 Alen nordost for Degnegaarden; det maa 
herefter være den største af Bautastenene paa Kirke -
marken sydvest for Kirken. 

13. Den flade Bautasten med mange skaal
formede Fordybninger, staaende ved· den nordre Side 
af Grødeby Aa paa Mtr. Nr. 35 under den 26de 
S. G. af Aaker Sogn, er skjænket af Gaardejeren ved 
Deklaration, thinglæst den 18de September 1884. 

D. Runestene. 
1. V ed Deklaration fra Ejeren af Bro g a ard, 

66de S. G. i Klemensker Sogn, af 26de Juli 1868, 
thinglæst den 7de Oktober s. A., er det Jordstykke i 
en Længde af 20 Alen og en Brede af 10 Alen, 
hvorpaa Bro g a ards stenen er anbragt, bleven stillet 
udelukkende til Raadighed for Direktionen for de 
antikvariske Mindesmærkers Bevaring, dog at de Træer, 
som Direktionen lader hugge der, tilfalde Grundejeren. 
Amtets Vejvæsen har ifølge Amtraadsbeslutning af 1 7 de 
Juni· 1868 overtaget Tilsynet med Stenen og Pladsen. 

2. Ved Deklaration fra Ejeren af Gadebygaard 
i Østermarie Sogn af 2den September 1870, thing
læst den 9de s. M., er det Jordstykke i en Længde af 
20 Alen, hvorpaa Bro husestenen er anbragt, lige
ledes bleven stillet til udelukkende Raadighed for 
Direktionen, dog at de Træer, som Direktionen lader 
hugge der, tilfalde Grundejeren. Tilsynet føres af 
Sandemanden og Herredsfogeden. 

3. " Kongevejs tenen ", der blev gjenfunden 
1876, er bleven kjøbt af Direktionen for de anti
kvariske Mindesmærkers Bevaring og opstillet ved 
Kirken i Allinge. 

De øvrige Runestene ere ikke særlig fredlyste, 
men da de allerfleste af dem ere hensatte i eller ved 
Kirker, er deres Bevaring derved sikret. 

E. Borgpladser. 
Gamleborg og Lilleborg i Almindingen ere 

fredede ved Skrivelse fra Kancelliet til Bornholms 
Amt af 24de Novbr. 1821. Hammershus Ruiner 
ere fredede ved en Kongelig Resolution af 1822. 
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Till~g XV. 

RETTELSER OG TILFØJELSER. 

A. Rettelser. 

V cd Gjennernlæsning af foranstaaende Sider er 
jeg bleven opmærksom paa følgende Fejl: 

Side 5 Linie 3: "Aaret efter" skal være: i Foraaret 
1868. 

Side 21 Linie 10: I Ordet "Srnaahøje" er det første 
Bogstav udfaldet. 

Side 62 Linie 19: Stedet "Albertshald- i Ibsker" bør 
udgaa. 

Side 81 Linie 9: 109-11 skal være: 109-10. 
Side 135 Linie 1 : I Kannikegaard 45 b er der fundet 

3 Glasperler. 
Side 149 Noten: Til opdagede Urnegravpladser i Sorø 

Amt kan maaske føjes en Bakkeskraaning 
ved Borød Flinterup i Lynge Sogn, hvor 
der for en Snes Aar siden skal være fundet 
en Del Lerkrukker fyldte med sort Muld. 
Endvidere bør tilføjes "Krukkeborg Banke", 
en lille Bakke ved det sydvestlige Hjørne 
af Skælskør Dyrehave i den sydligste Spids 
af Boslunde Sogn, hvor der i 1884 er 
fundet en benfyldt Gravkasse med en 
Dobbeltknap af Bronee, og hvor der lige-

ledes tidligere jævnlig skal være fund 
benfyldie Gravkasser og Lerurner. 

Side 189 nederst: "160 hele og mindst 60 Stumper 
af Mønter med arabisk Indskrift" skal 
være: 93 hele og c. 130 Stumper af 
saadanne Mønter. 

Side255, 2denSpalte L.56: .4-37" skal være: 35 
-37. 

Side 257, 2den Spalte L. 48: "12te V. G." skal være: 
10de V. G. 

Side 311 : Kanegaard var ikke 1 Gde men 15de S. G. 
i Knudsker Sogn. 

Side 363, 1 ste Spalte L. 13: "6 Alen" skal være : 
8 Alen. 

Paa det vedhæftede Kort over Bornholm 
er Kane g a ar cl, 15de S. G. i Knudsker Sogn, blev en 
udeladt. Udeladelsen er berettiget og svarer til de 
nærværende Forhold, thi Gaarden er nu bleven ned
brudt og dens .Jorder indlagte under Rabækkegaard, 
Hide S. G., i samme Sogn. Ved den Tid, da jeg 
undersøgte den derværende Gravplads, existerede Kane
gaard imidlertid endnu og laa c. 400 Alen øst for 
Rabækkegaard og omtrent lige saa langt sydsydvest 
for Brandsgaard.• 

-- --------- -----

B. Tilføjelser. 

1. Gravkamrneret i Hallebrønds Høj i Ibsker 
Sogn er bleven udgravet i 1884. Undersøgelsen var 
mig imidlertid ikke bekjendt, da de første Ark af 
denne Bog bleve trykte, men en Meddelelse om Re
sultaterne er dog naaet at komme med i Tillæg I 
Side 248 Noten. 

2. Brandpletter ere fundne paa flere Steder. 
Ved S a Itu n a øst for Kjelse Aaen er der i 1886 i 
en Brandplet fundet to store Broncefibulaer af Type F 3. 

3. Ved GI ase L' g a ard i Øslerlars Sogn tæt syd 
for Bækkegaard er der ved Markarbejde fundet adskillige 
ubrændte Grave fra Mellemjernalderen, der maaske 
kunde have Sammenhæng med den store Gravplads 
ved Bækkegaard. Der er i 188() derfra indsendt en 
stor og bred Lansespids, 121/4 X 23/4 T" to Spinde
stene og noget ukjendeligt Jern. 

4. Paa Mtr. Nr. 123 d sydost for Melsted, 
hvor der tidligere er fremkommet mange Oldsager (se 
foran Side 373-74), er der i 1886 under en uregel-
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mæssig Brolægning, ikkun 4 til 5 T. under Overfladen 
bleven fundet to store skaalformede Spænder, 41/4 X 
21/4 T., begge med Dækplade af gjennembrudt Arbejde 

over Midten af Skallen; Dækpladerne vare inddelte i 
fire Felter med fantastiske Figurer og Omkredsen 
nedenfor Dækpladerne i sex Feller med do. do. 

5. Lousgaard. 

Paa Lousgaards, 15de S. G.s, Grund af Øster· 
lars Sogn, 1I4 Mil sydost for Melsted Fiskerleje og 
c. 1600 Alen fra de sydligste Grave paa den foran 
Side 375-76 omhandlede Gravplads ligger der imellem 
Havet og Strandvejen fra Tornebækkens Udløb vest
efter en gammel Havstok af Sand og Strandstene, 
helt overføgen med Flyvesand. Under det paaføgne 
Sand er der skjult en Mangfoldighed af Begravelser. 
Der er fondet Brandpletter og deri en Broncefibula 
af Type C fra Brandpletternes 2den Afdeling, men 
især forekommer der Grave· fra Mellemjernalderen og 
den yngre Jernalder. Disse Grave erc næsten alle 
dækkede med Brolægninger eller Stendynger, under
tiden af uregelmæssig Form, men som oftest be
grænsede af en Rand af større Sten, for det Meste 
kredsrund eller oval, sjældnere firkantet eller trekantet. 
Overfladen indenfor Randen er i Regelen enten ganske 
flad eller dog kun svagt hvælvet; undtagelsesvis har 
der en enkelt Gang over Gravens Midte• været anbragt 
en lille stenlagt Top. Under Stenlægningens Midte 
findes B~gravelsen, undertiden kun i faa Tommers 
Dybde (i Grave med store skaalformede Spænder), 
men ordentligvis er Dybden 11/4 Alen og kan stige 
til 2 eller endog 3 Alen. Fylden plejer at være Stedets 
naturlige Jordsmon, men af og til har Graven været 
helt fyldt med svære Sten. Nogle faa Gange har 
Begravelsen været omgiven med en Mur af Stene 
nedsatte og sammenpakkede i fast Ler. Under Grav
fylden findes næsten altid et tyndt sort Lag, som 
strækker sig over hele Gravens Bund, og som af og 
til hæver sig ved Siderne og synes at bøje sig tilbage 
henover Midten. Dette Lag er undertiden saa tyndt, 
at det kun kan hidrøre fra et Klæde, men oftere er 
det saa tykt, at det snarere maa anses for at være 
dannet af Læder (en Dyrehud); der er flere Gange 
fundet utvivlsomt Læder paa og omkring Bronce· 
spænderne. Tre Gange (Nr. 20; 32 og 36) er der 
i Stedet for dette tynde sorte Lag fundet et tykt Lag 
af sort Muld med Kulstumper. 

Begravelserne have, i alt Fald paa nogle faa 
Undtagelser nær, været ubrændte. Liget har været 
henlagt under Gravfylden uden nogen Stenkiste eller 
anden særlig Omgivelse med Sten. Hovedet har altid 
ligget nordligt. Tænder ere hyppigt blevne fundne 
og ikke sjældent ogsaa Benpiber, der viste, at Liget 
ordentligvis har bvilet paa Siden, som oftest paa 
den højre Side. Naar der paa Gravens Bund, saa· 
ledes som det er sædvanligt, har ligget et tyndt sort 
Lag, ere Resterne af Skelettet saavelsom Oldsagerne 
blevne fundne paa eller i dette. 

Adskillige af Gravene have indeholdt oprejste 
Stene af 1/2 til 3'4 Alens Længde naaende med Spidsen 
op til eller over Stenlægningen. Endvidere er en spids 
Sten funden nedsat imellem to Grave (Nr. 28 og 29), 

og derhos vides der for ikke lang Tid siden at have 
staaet paa Gravpladsen en mindst 11/2 Alen høj Bauta
sten, som senere er bortkommen ved Grustagning. 

Endelig kan det bemærkes, at der udenfor Randen 
af den tomme Grav Nr. 32 i ganske ringe Dybde 
fandtes Rester af et Skelet kun ledsagede med en 
Kniv, at der i den store Grav Nr. 36 c. 1/2 Alen over 
Oldsaglaget var opbygget en firkantet Stensætning af 
Mandslængde, indeholdende Resterne af et lille Skelet, 
der ligeledes kun var ledsaget med en Kniv, samt at 
der i Graven Nr. 19 ovenover Resterne af et ubrændt 
Lig stod et Lerkar fyldt med brændte Ben. 

Gravpladsen opdagedes i August 1886 af Lærer 
Jørgensen, og i Løbet af de næste Uger bleve de 
efternævnte Grave optagne dels af ham alene, dels af 
ham og mig i Forening. Det undersøgte Stykke be
gynder et Par hundrede Alen vest for Tornebækkens 
Munding og strækker sig derfra imod Vestnordvest i 
en Længde af 120 Alen og i en Brede af indtil 
30 Alen, men der kan ikke være Tvivl om, at der 
endnu findes mange Grave l;made øst og vest for den 
undersøgte Plads. 

De enkelte Grave have, begyndende fra Øst, været 
følgende: 

1. Rund Stenlægning, 6 Alen i Tværmaal. 
3 '4 Alens Dybde fandtes et tyndt mørkt Lag og deri 
midt i Graven med Spidsen imod Sydost et 21 T. 
langt, 11/ 2 T. bredt enægget Sværd med tilbagetrukken 
Od, siddende i en Skede af Træ. Sydligt laa med 
Spidsen imod Syd en svær lancetformet Spydspids, 
11 X 23 /4 T. Nordligt stod en lille grov Krukke, 2 
X 21/4 T. 

2. Stenlægningen næsten trekantet, 31 '4 Alen 
bred i Nordenden, 4 Alen lang derfra til Sydspidsen. 
Ved Rester af et paa højre Side hvilende Skelet 
fandtes et 23 T. langt, 11/2 T. bredt, enægget Sværd 
med tilbagetrukken Od; det laa i en Træskede med 
Spidsen i Sydvest langs ad Laarbenene. I Graven 
stod oprejst en smuk, spids og glat lille Rullesten. 

3. Oval, 5 X 31 /2 Alen. I i1 /2 Alens Dybde 
fandtes Rester af et Skelet og derved midt i Graven 
to skaalformede Spænder 1), 21/2 X 11/s T., hvert især 
i kjendelig Skikkelse af en Krybdyrfigur samt med et 
langs ad Skallens Ryg indskaaret Billede af en Mand 
næsten aldeles som Fig. 344; Manden er afbildet med 
Ryggen opad, men Hovedet synes at ses i Profil; i 
højre Haand holder han et kort Sværd. Ved Spæn· 
derne fandtes 21 Perler, deraf 6 af Mosaik og Resten 
af Glas. 

4. Oval. I 11/ 2 Alens Dybde fandtes nordligt 

1) Samtlige Fibulaer paa denne Gravplads have været af 
Bronce med Jernnaal. 
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Rester af Tænder og ved dem 1 gul Lerperle. For-. 
øvrigt fandtes kun en Kniv. 

5. Oval, 6 X 4 Alen. 11 /2 Alens Dybde laa 
et Skelet hvilende paa Ryggen. Paa Nøglebenene 
sade to skaalformede Spænder, det ene, 3 X 11/ 4 T., 
i tydelig Skikkelse af et Krybdyr med et Kors langs 
ad Ryggen, det andet, 21/4 X 11/4 T., i en Skikkelse, 
hvor Krybdyrfigmen er mindre kjendelig. Forøvrigt 
fandtes en lille Kniv og 22 Perler, deraf 9 af Mosaik 
og Resten af Glas. 

6 og 7. Indeholdt hver kun en lille Kniv. 
Imellem Gravene fandtes en beskadiget Brandplet uden 
Oldsager. 

8. Oval. Nordligt fandtes i 11/4 Alens Dybde 
en firkantet pladeformet Fibula med slyngede Prydelser 
samt en lille næbformet. Omtrent en Alen sydligere 
laa en Haandledsring, dannet af el tyndt, 1 / 2 T. bredt, 
svagt hvælvet Broncebaand, indesluttende en Klump 
sn1ukt vævet Tøj med lange Fryndser, og et Par 

Fig. 405. 1/1. Øreherlok af 
Bronce fra Nr. 28. 

det højre Haandlcd en Hing af Jern. Nordligere 
fandtes 3 skaalformede Spænder, af hvilke det ene, 
25/s X 11/2 T. (Fig. 404), er dannet i Skikkelse som 
en Tudse; om Dyrets Forben slynge sig to Slanger, 
som bide del i Snuden, og om Bagbenene to andre 
Slanger, som bide del i Ryggen; ved Hofterne og 
Skuldrene er der aflange Fordybninger, hvori der sidder 
Levninger af indfattede Plader af Glas eller haard 
Sten af rødbrun Farve (Granater?); de store runde 
Øjne samt en Fordybning midt paa Hyggen synes 
ogsaa at have været indrettede til Optagelse af Glas
eller Stenplader. De to andre Spænder, 15 /s X 1 T., 
ere Magestykker; deres Omrids er ganske ovalt, men 
Krybdyrfiguren er dog endnu kjendelig; paa Ryggen 
bære de et stort Kors. Ved Spænderne fandtes 40 
Perler, deraf 1 fi af Mosaik, 20 af Glas og 3 af Bronce 
foruden 2 perleformede Broncespiraler. 

11. Rund, 41 /2 Alen bred. l 1 Alens Dybde 
fandtes Rester af el paa højre Side hvilende Skelet. 

Fig. 406. 1 /1. Broncebule 
fr:i Nr. 29. 

Fig. 404. 1/1. Broncespænde fra Nr. 10. 

Tommer dybere laa en Spiral-Armring i tre Omgange 
dannet af et lignende Broncebaand, indesluttende en 
Klump fint uldent Tøj vævet i et skjævt rudrel Mønster. 
Ved Siden af Armringen laa en Kniv. Ved Fibulaerne 
fandtes 44 Perler, nemlig 11 af Mosaik, 31 af Glas, 
1 af Rav og 1 af Bronce samt derhos en stor Perle 
af Træ med Rør og Endeplader af Brnnce og paa 
Siderne omgiven med Bronceplader, der hensmuldrede. 

H. Rund, 51/2 Alen bred. Ved Halsen af et 
paa højre Side hvilende Skelet fandtes i 1 Alens Dybde 
3 smaa tynde skaalformede Spænd er, de to, 21/4 X 

11 /4 T., med Spor af en Krybdyrfigur, medens det 
tredie (itu) bar et indskaarel Mandsbillede ligesom 
Fig. 344. Lidt sydligere laa en lille Kniv. Ved Fibu
laerne fandtes 3 7 Perler, deraf 6 af Mosaik, 30 af 
Glas og 1 af Rav. 

10. Rund, 4 Alen bred. PI.i Alens Dybde 
fandtes Resterne af et Skelet hvilende paa venstre 
Side. Ved det venstre Haandled laa en 13roncering 
med imlslaaede lialvmaauefonnede Prydelser og ved 

Mi dl i Graven ~aa lidt Jern (Kniv?) og nordligt et 
grmske lille, ikkun l3 Is T. langt, 3I1 T. bredt skaal
formet Spænde samt 1 ~1 Glasperler. 

· 12. Rund, G Alen bred. Lidt nord for Midten 
fandtes i 1 Alens Dybde el ganske kort enægget 
Sværd eller Daggert med en aflang Brnnceplade paa 
Enden af Grebtu11gen og tæt nedenfor denne Plade 
en tværsgaaendc Nagle med store Broncehoveder paa 
Enderne; nedenfor Fæslel sidder en aflang Brnncering, 
og paa eller ved Klingen fandtes Bronceprydelser, der 
maa have siddet paa Skeden; Bredener kun l1/4 T.; 
Længden kan ikke angives, da et Stykke mangler, 
men har næppe oversteget 12 til 15 T. Ved Sværdet 
laa en lang spids enægget Kniv, en lille Kniv, en 
,Ternsax af sædvanlig Form som Fig. 180, 8114 T. 
lang, indlagt i Træ, samt en Del ukj. Jernstykker og 
endvidere adskillige meget smukke Broncebeslag til et 
Livbelte, nemlig et meget stort forgyldt Spænde, 23/.i 
X 2114 T., omtrent af Form som Fig. 319, med den 
tilhørende firkantede Broneeplade, 21/4 X l3/s T" to 
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fortinnede trekantede Beslag med store Naglehoveder 
i Hjørnerne, tre lange flade Hængedopper, 31/ 4 T., 
ligeledes fortinnede, samt en firkantet med slyngede 
Ornamenter prydet Kapsel til at trække Remmene 

'igjennem, l5/s 'X 11/s T. Endelig fandtes noget ukj. 
Broncebeslag paa Træ samt en firkantet Hvæssesten, 
43;4 T. Midt i Graven, lige over Oldsagerne var en 
flad Sten opstillet paa Kant. 

13. En uregelmæssig Brolægning, hvorunder 
Intet fandtes. 

14. Uregelmæssig flad Stenlægning. Kun 15 T. 
under Overfladen fandtes en firkantet pladeformet 
Fibula med slyngede Prydelser, 13 i4 X 7 /s T., og en 
lille aflang Plade, 11/6 x 1/2 T., prydet med et Fugle
hoved med udstaaende krumt spidst Næb samt bag
paa forsynet med en gjennemhullet Kam til Paa
syning paa Klæderne. Tillige fandtes 48 Perler, næsten 
alle af Glas, foruden 2 perleformede Broncespiraler 
og mindst 13 smaa Bronceringe, der vare indskudte 
imellem Perlerne. Ved Fibulaen laa der vævet Tøj i 
smukt rudret Mønster. 

15. Uregelmæssig flad Stenlægning, hvorunder 
der i 11 I4 Alens Dybde fandtes ubrændte Ben og en 
lille Kniv. 

16.._ Uregelmæssig flad Stenlægning. Midt i 
Graven i t1 /4 Alens Dybde fandtes en lille Kniv og 
et Bidsel af Jern. Vestligere laa en Spiral-Armring, 
dannet af et 7 /12 T. bredt, svagt hvælvet 15roncebaand 
i tre Omgange, samt en Haandledsring af en tynd 
Jernstok. I Spiralringen fandtes Levninger af to 
ubrændte Benpiber (Underarmben). Midt i Graven 
laa en lille Kniv, og nordligt fandtes en stor smuk, 
firkantet pladeformet Fibula, 23/4 X l1/s T., med 
slyngede Prydelser, en mindre do. , t3 / 4 X 3 / 4 T., 
samt en smuk fugleformet Fibula, 21/2 X 5 /s T., om
trent som Fig. 332, nogle smaa Stykker Broncebeslag 
paa Jern og 35 Perler, deraf 6 af Mosaik og 28 
af Glas. 

1 7. Rund, 7 Alen bred. I to Alens Dybde laa 
midt i Graven et lille enægget Sværd med tilbage
trukken Od, 16 X l1I4 T.; det sad i en Træskede. 
Tæt derved fandtes en lille Kniv. 

18. Uregelmæssig flad Stenlægning. I l1!2 Alens 
Dybde fandtes en lille Kniv samt 1 Perle af gult Ler 
og 1 af Rav. 

19. Stor flad Stendynge. Imellem Stenene, 
hvormed Graven var fyldt, stod et grovt Lerkar (knust) 
fyldt med brændte Ben; iblandt Benene fandtes en 
langagtig flad Broncegjenstand og under Karret en 
ganske lignende. (Kunde være de to Halvdele af en 
Niptang men have snarere været to Øreberlokker som 
Fig. 405; nu ere de ganske hensmuldrede). I t314 
Alens Dybde fandtes dernæst det sædvanlige sorte 
Lag og deri et kort bredt enægget Sværd, c. 1 7 X 

2 T., med tilbagetrukken Od og siddende i en Træ
skede. Tæt derved laa en lille Kniv og t1 /4 Alen 
sydligere en Lansespids, 91/2 X 21/s T. 

20. Firkantet flad Stendynge. I 11/2 Alens Dybde 
fandtes et 3 til 4 T. tykt sort Jordlag, stærkt blandet 
med skjørnede Sten og hist og her med Stykker af 
Trækul. Ingen Ben og ingen Oldsager. 

21. Stor flad Stendynge. Ingen Oldsager. 

22. Stor flad Stendynge. I den 21 /2 Alen tykke 
Fyld af svære Sten fandtes 1 Alen fra Overfladen et 
grovt Hængekar af Ler, 5 X 71 /2 T., og tæt derved 
stod et lille kopformet Kar. Hvad der ligger under 
Stenfylden, forblev ukjendt, da Stenene vare for svære 
til at bortskaffes. 

23. Indenfor en oval Mur, 51/2 X 4 Alen, be
staaende af Sten fastpakkede i Ler og omgivne med 
Ler, fandtes i 1 Alens Dybde et Skelet liggende paa 
højre Side. Tæt ved Skelettets Tænder laa to store 
skaalformede Spænder, 41/4 X 3 T., med gjennembrudt 
Dækplade over Midten af Skallen og derpaa 7 op
højede Tapper, ligeledes i gjennembrudt Arbejde; 
nedenfor Dækpladen er der paa begge Spænderne en 
Krans af slyngede Prydelser. Ved Spænderne fandtes 
to flade Bronceknapper, gjennernbrudte med tre Huller, 
samt 41 Perler, hvoriblandt mindst 3 af Bjergkrystal, 
1 af Karneol, 2 af Mosaik, 1 af Bronce og de øvrige 
af Glas (maaske dog nogle af Bjergkrystal). Noget 
sydligere laa en lille Kniv. Over Spænderne og 
Perlerne var der lagt en flad Sten, hvorpaa der var 
oprejst en lille spids og glat Rullesten, 15 T. høj. 

24. Under en lille hvælvet Brolægning fandtes 
et Skelet hvilende paa venstre Side og ved dets Ryg 
en Kniv. 

25. Rund, 5 Alen bred. Lidt sydvest for Midten 
laa i 1 Alens Dybde en smuk lille Spindesten af 
brændt Ler. Noget østligere fandtes sex Nitnag1er af 
Jern samt noget Træ med Broncebeslag (Træskrin ?). 
Nordligt i Graven laa en bred bøjleformet Fibula med 
Knap, 23 / 4 X 1 T., som Fig. 327, prægtig forgyldt 
og belagt med slebne Granater saavel paa Knappen 
som paa Spidsen og Bagpladen, endvidere en stor 
næbformet Fibula og to mindre do., St. af en smuk 
lille Broncekjæde, to Broncenaale med kegleformede 
Hoveder, St.' af et smalt lille Broncebaand, der synes 
at have været fastgjort ved Kjæden, to Bronceberlokker 
til Øreprydelse som Fig. 405 (itu), en Del ukj. St. 
af en lang krummet .Jernstok med Spor af Bronce, 
en Kniv i Træskede samt 152 Perler, nemlig 29 af 
Glas og 123 af rød eller gul Lermasse. 

26. Uregelmæssig flad Stenlægning. Kun 5 T. 
under Overfladen fandtes et stort smukt skaalformet 
Spænde omtnmt som Fig. 367 samt en blaa Glasperle. 

27. Rund. 3 1/2 Alen bred. Midt i Graven fandtes 
i 1 Alens Dybde en knapformet Fibula, t1 /6 T., og 
2 næbformede do. (itu) samt en lille Broncenaal med 
firkantet Hoved og 13 Perler, nemlig 3 af Glas og 
10 af Lermasse. 

28. Rund, 6 Alen bred. Midt i Graven laa i 
11/4 Alens Dybde en lille Kniv og tæt ved denne en 
knapformet Fibula, en stor næbformet, 2 114 T., og en 
ganske lille do., ikkun 11/4 T.; endvidere to Øre
berlokker af Bronce (Fig. 405), 11 /2 T. lange, en 
Broncenaal med kegleformet Hoved, nogle lange smalle 
Broncestrimler, lidt ukj. Jern og 102 Perler, deraf 
kun 2 af Glas, 92 af Lermasse, 1 af Bronce og 7 
rimeligvis af Ben foruden to sammenføjede Rør eller 
Spiraler af Bronce. 

29. Firkantet. I 3/ 4 Alens Dybde fandtes vest
ligt en Spiral-Armring i tre Omgange, dannet af et 
smalt, svagt hvælvet Broncebaand; i Ringen sade 
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Stykker af to Benpiber. Lidt nord for Midten laa en 
Kniv og lidt nordligere en aflang pladeformel l<'ibula 
af gjennernbrucH Arbejde, 11/2 X 11/s T., frmrnleles en 
!talvkug'leformel, foroyen ~aben Bronceskal med en 
udstaaende trekantet, gjennembrudt Hronceplad(~ ved 
den ene Side, 15 /s X l T. (Fig. 40G), samt 13 Perler 
ar Glas og 18 af Lermasse foruden 2 perlefonned(' 
Broncespiraler og c. 20 smaa, Lymle, gjennemborede 
Skiver af Ben, der rnre indskudte imellem Perlerne. 

lnwllern Nr. 28, og 29 var der nedsat en spids " 
Sten, hvis Top ragede et Par Tommer op over Rand-
stenene. l Kanten af Nr. 2\l sade Resterne af en · 
Brandplet. 

:30. Oval. I 1 Alens Dybde fandtes østligt i 
Graven el smukt enægget Sværd i Træskede med 
Spidsen imod Syd; det er 2,{3/4 T. langL (deraf F'æstet 
fl1/2 T.), næsten 2 T. h1·edt: Odden er tilbagetrukken. 
Ved Gt'eberrde11 laa Skr•ldtels Ta:rnfor og, vc•cl Sværdets 
Side en lille Kniv. 

, :11. Rund med store Randsten, 71/2 Alen bred; 
paa Midten laa en lille hvælrnt Forhøjning. Under 
en 2 Alen tyk Fylcl af svrrm~ Sten fandtes et tyncll 
Lag af !tvidt Sand, paa hvilket cler midt i Graven laa 
en lille Kni\• og nogel nordveslligere en bred bøjleformet 
Fibula rn<·d Knap, 23 4 X 1 T., i F'orm som Fig. 327, 
med slebne klare Glasstykker imllagte saavel paa 
KnappPn som paa Spidsen og paa Bagplclden, frem
deles en stor knapformet Fibula, 11 /2 T., paa hvis 
Underside der sidder Tøj med lange Fryndser, en 
lille næhformel Fibula, to Øreherlokker som F'ig. 403, 
en lille Broncenaal med rundt Hoved og G\J Peder. 
nemlig 12 af Glas, ri2 af Lermasse, 2 af Bronce og 
3 formentlig af Ben. Nordost for Perlerne stod et 
knust, sort, blankt Lerkar med ll'e Gange tre Knopper 
paa Udhugningen. 

32. Stor flad Stenlægning med Randstene ved 
den ene Side. I en Dybde af 1114 Alen fandtes et 
6 T. tykt sort Lag med Kulstumper udbredt over hele 
Bunden, men hverken Ben eller Oldsager. Under en 
af Randstenene ved Gravens Nordende sad en Brand
plet indeholdende en Broncefibula af Type C fra 
Brandpletternes 2den Afdeling. 

Udenfor den vestre Rand af Graven fandtes tæt 
under Overfladen Rester af et Skelet med Hovedet i 
Nord uden andre Oldsager end en lille Kniv og noget 
ukjendeligt Jern. 

33. Firkantet. I ikkun 1 /2 Alens Dybde fandtes 
en lille Kniv og 2 Lerpeder. Ellers Intet. 

34. Uregelmæssig flad Stenlægning med størst 
Udstrækning fra Vest til Øst, delt tværsover fra Nord 
til Syd ved en Skillevæg af kantstaaende Stene. I 
den østre Afdeling laa nordvestligt i ikkun 1/2 Alens 
Dybde Rester af Tænder og lidt sydostligere to store 
skaalformede Spænder, 4 X 2 1/4 T., omtrent som F'ig. 
367, samt en smuk lille Broncenøgle omtrent som 
Fig. 380. I Nærheden deraf laa 4 Perler, nemlig 1 
af Glas og 3 af Lermasse, med et Par Tommers 
Mellemrum imellem hver; lidt sydligere laa en lille 
Kniv. I Gravens vestre Afdeling fandtes Intet. 

3ri. Rund, hvælvet, 10 Alen bred. Under 11 /2 

Alen Sten og 1 /2 Alen Sand fandtes nordligt Kjæbern~ 
af en Hesl med alle Tænder; 2 Alen sydligere laa 
nogle enkelle Benpiber af et stort Dyr, rimrligvis af 
Hesteu. Vestligt i Graven laa cl er Hester af et 
Mermeskeskelet me(l Hovedet i Nord. Nogle Tommer 
syd for Hovedet fandtes et smalt og kort enægget 
Sværd samt tæt derved en Kniv; 2 Alen syd for 
Hovedet stod en Skjoldhule af Jern, omtrent h:iJvkugle
formet, dog noget tilspidset paa Midten, men uden Tap. 

3G. Mægtig rnnd lrvælvet Stendynge, 15 Alen 
bred, bdiggende paa GnlYpladsens højeste Punkt. Lidt 
nede i Stendyngen fandtes fra Midten nordefter en 
rektangulær Stensætning af svære kantstaaende Sten, 
og paa Bunden af denne laa østligt Skelettet af et 
Menneske, navnlig et usædvanligt lille Kranium, uden 
:mdre Oldsager end Halvdelen af en overbrudt Kniv. 
Umiddelbart syd for demw Stensætning og i samme 
Dybde som dens Bund laa Hovedel af en Hest og 
saa mange flere Knog'ler af denne, al den maa anses 
for at væn• hlevcn nedlagt hel. Noget dybere viste 
der sig øst for den sydlige Ende af Stt'nsætningen et 
8 til 12 T. tykt Lag af sort Muld blandet imellem 
Slenene paa Gravens Bund. Paa cktte sorte Lag laa 
uhnendle Ben ar et Menneske, der liavcfo været ned
lagt paa Ryggen. Hvor Hcc11clerne ltcwde liggel, faneiles 
to Haandledsringe af Bronce, den etw med Aahning 
midt paa den tykkeste Sidr' og prydet med Bølge
ornamenter, den anden med Aalming paa den tynde 
Side og prydet omtrent som Fig. 3fi0 men noget 
rigere. Ved den ene Haandledsring laa der G Glas
perler. 3 / 4 Alen nordligere fandtes med 16 Tommers 
indbyrdes Afstand to ensdannede smukke og slore 
skaalformede Spænder, :::!7/s X F/s T., med en op
højet Ryglinic langs ad Midten og to ophøjede Knopµcr 
paa hver Side af denne saml med indskaarne slyngede 
Prydelser paa den øvrige Overflade. De fandtes be
dækkede med vævet Tøj og Læder. Midt imellem 
dem laa et stort og pragtfuldl Brystsmykke af forgyldt 
Bronce (Fig. 407), bestaaende af to 41 /2 T. lange, 
flade Fuglefigurer med Krone paa Hovederne og med 
Indlægning af slebne Granater i to Felter paa hver af 
Kroppene; under fugl ene er der anbragt Slanger med 
aabent Gab. Fuglene ere kun forenede ved en Stift 
igjennem Spidserne af begge Næb, saa al Smykket 
har kunnet gjøres bredere eller smallere. Paa Bag
siden er der Spor af opløste ,lemplader og Jernstifter. 
Rimeligvis har der ikke været nogen Naal, men Smykket 
har været anbragt paa Læderplader, der atter have 
været befæstede paa Klæderne ved Syning. (Jfr. det 
kjendelig beslægtede Smykke Fig. 345 fra Bækkegaard 
LS7, Side 384). Under Spænderne og Brystsmykket 
laa en Perlerad i en Bue; Perlerne vare næsten alle 
af indvendig forgyldt eller forsølvet Glas; deres Antal 
i Graven var i Alt kun 55, men de fleste af dem 
vare flerdobbelte. Imellem Stenene nederst i det sorte 
Lag stod en lille flad Lerskaal med sort, blank Over
flade (knust). Derunder viste endelig Undergrnnden 
sig i c. 3 Alens Dybde. 
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Af de foranførte 36 Grave er 1 (Nr. 22) ikke 
bleven tilstrækkelig· undersøgt. 4 Grave have været 
ganske blottede for Oldsager; to af disse (Nr. 20 og 
32) indeholdt et tykt Lag sort Muld med Kulstumper, 
der kuntile tyde paa Ligbrand, men Formodningen 
herom svækkes dog ved, at et ganske lignende Lag 
fandtes i Nr. 36, hvor der var tydelige Levninger af 
et ubrændt Skelet. 4 Grave indeholdt kun Knive og 
Lerkar, 7 vare ved Sværd betegnede som Mandsgrave, 
og 20 vare Kvindegrave. Desuden er der fundet 3 
sekundære Begravelser, nemlig et i Stenfylden over 
Mandsgraven Nr. 19 nedsat Lerkar fyldt med brændte 
Ben ledsagede af nogle Broncestykker, rimeligvis Rester 

af Øreberlokker, et Skelet, ikkun ledsaget af en Kniv, 
fundet udenfor Randen· af den tomme Grav Nr. 32, 
samt et lille Skelet ligeledes kun ledsaget af Resterne 
af en Kniv i Stenfylden over Kvindegraven Nr. 36. 

Samtlige 7 Mandsgrave indeholdt enæggede Sværd 
med tilbagetrukken Od, men kun de tre af Sværdene 
vare over 20 T. lange. Desuden fandtes i Mands
gravene to svære Lansespidser, en Skjoldbule, et pragt
fuldt Sæt Beltebeslag (Nr. 12), sex Knive, en Sax i 
Træhylster, en Hvæssesten, nogle Hesteben og et lille 
Lerkar (Nr. 1 ). 

Om Kvindegravenes Indhold se nedenstaaende 
Oversigt. 

Kvindegrave ved Lousgaard. 

~ "' '"" :• 
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" " " " J " " I 2 

" " " " I " " 
1 21 

4 
" " " " " " " " " " " " " 

1 1 . 
5 

" " " " " " 
2 

" " " " " " 
1 22 

8 
" 

1 
" " 

1 
" " " " 

1 1 
" " 

1 44 Træ perle. 

9 
" " " " " " 

3 
" " " " " " 

1 :37 

10 
" " " " " " 

3 
" " " 

2 
" " 

1 40 2 perleformeJe Broncespiraler. 

11 
" " " " " " 

1 
" " " " " " 

1 15 

14 
" " " " 

1 
" " " 

1 
" " " " " 

48 2 perlef. Spiraler, smaa Ringe. 

Hi 
" " 

1 
" 

2 
" " " " 

1 1 " " 
1 35 Bidsel. 

18 
" " " " " " " " " " " " " 

1 2 

23 
" " " " " " " 

2 
" " " " " 

1 41 2 Knapper. 

25 1 3 
" " " " " " " " " 

2 2 1 152 Spindeskive, KjæJe etc. 

26 
" " " " " " " 

1 
" " " " " " 

1 

27 
" 

2 
" 

1 
" " " " " " " " 1 " 

13 

28 
" 

2 
" 

1 
" " " " " " " 

2 1 1 102 2 Broncerør. 

29 
" " " " " 

1 
" " " 

1 
" " " 

1 31 Broncebule, to perlet'. Spirnier, 
smaa Benskiver. 

31 1 1 
" 

1 
" " " " " " " 

2 1 1 69 Lerkar. 

33 
" " " " " " " " " " " " " 

1 2 

34 
" " " " " 

I 
" " 

I 

2 
" 

I 
" 

I 
" " 

I 
" 

1 4 Broncenøgle. 

36 
" " " " " " " 

2 2 
" 

2 
" " " 

55 Lerkar, Skelet, Hestehen. 

Tilsammen . li 2 I 9 I 1 I 3 I 4 I 1 111 I 7 I 3 I 3 I 6 I 6 I 5 116 1735 li 

1) Nemlig 58 (2) af Mosaik, 16 (1) af malet Glas, 126 (12) af blaat, 73 (13) af grønt, 18 (18) af klart hviJt, 21 (21) 

af indvendig forgyldt, 18 (18) af indvendig forsølvet, 3 (1) af andet gjennemsigtigt Glas, 59 (2) af hvidt uigj., 8 (3) 

af lysgult uigj., 1 (,) af andet uigj. Glas, 171 (2) af gul Lermasse, 136 (3) af rød Jo., 3 (3) af Bjergkrystal, 1 (1) 

af Karneol, 3 (,) af Rav, 9 (1) af Bronce, 10 (") af Ben og 1 (.) af en hviJ Kalksten foruden en Træperle meJ 

Bronceheslag. De i Parenlhes satte Tal udvise Antallet fra Je fire Grave, Nr. 23, 26, 34 og 36, hvori Jer er 

fundet store skaa!formeJe Spænder. 
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Afset fra Forskjellighedcrne i den ydre Form 
stemme Gravene ved Lousgaard i det Hele meget nær 
overens med Gravene ved Bækkegaard (S. 171-74 
og 37G-84). Gravpladsen synes ligesom den ved 
Bækkcgaard at have været i uafbrudt Benyttelse 
igjenncm et længere Tidsrum, men Benyttelsen synes 
al være begyndt noget scnPrc end ved Bækkcgaanl 
og at være l'ortsal noget længere end hist; der findes 

. i Højde med el Hesteskelet i Fylden over en under
liggende rig Kvindegrav), dels de i eller ved adskillige 
Grave oprejste spidse Stene, dels Fundene af el 
Bidsel i en Kvindegrav (Nr. 16; jfr. Melsted Nr. 1G) 
og af en Sax i en Mandsgrav (Nr. 12; jfr. Melsted 
Nr. 17). Endvidere fortjene enkelte meget smukke 
Oldsager al fremhæves, navnlig del pragtfulde Bryst
smykke Fig. 407, de lo brede bøjleformede Spænder 

Fig. 407. 1/1. Brystsmykke af forgyldt Broncc med Granatindlægning fra Nr. 36. 

nemlig forholdsvis færre af de tidlige Fibulaformer og 
forholdsvis flere skaalformede Spænder baade af de 
smaa og navnlig af de store. Bemærkningerne Side 
1 7 4- 7 G om Oldsagemes Sammenhøren og indbyrdes 
Tidsforhold ere fuldelig blevne bekræftede ved Fundene 
ved Lousgaard. 

Som Mærkeligheder kunne anføres dels de sekun
dære Grave, jfr. Nr. 19, 32 og 3G (i hvilken sidste 
et lille fattigt Skelet blev fundet liggende tæt ved og 

med Indlægning af Granater eller Glas, det skaal
formede Spænde i Form af et Krybdyr, Fig. 404, de 
tre do. med Mandsfigurer fra Nr. 3 og 9, den lille 
Fuglefigur til Paasyning fra Nr. 14, Øreberlokkerne 
Fig. 403, det prægtige Beltebeslag fra Mandsgraven 
Nr. 12 etc. etc., hvorhos endelig de mange Stykker 
af smukt vævet Tøj og Fryndser, der ere bevarede 
ved de store Spænder og ved Armringene, ville have 
Interesse som Beviser for Datidens Kunstflid. 
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- Fortinning fra Mellemjernalderen 375. 

"Andre Grave" fra Stenalderen 9. 
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Undersøgelser 296-97. 
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Diademer, se "Halskraver". 
Dohheltknapper 39. 
Dop sko til Sværd- eller Knivskeder 158 Noten, 396. 
Drikkehornsheslag 97-98. 
Dysser fra Stenalderen 5-6, 24 7 -49. 
F i b u 1 aer fra Broncealderen 36-37. 
Fibulaer fra Jernalderen 79-88, 125-28, 143, 

162-66, 180-81. 
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80-82.' 
B, baandformede 82-85. 
C, med smal, tyk Bøjle 82-85. 
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86, 125, 142, 143, 161. 
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H, med langt fremskydende Naaleholder 

87, 127. 
I, smaa ligearmede 87, 142, 1G1. 
K, skiveformede 87, 127. 
L, ringformet, emailleret 143. 
M, brede bøjleformede 162, 417. 
N, næbformede 163, 41 7. 
0, fugleformede 164, 417. 
P, knapformede 164, 41 7. 
Q, pladeformede 164, 417. 
R, drageprydede og skaalformede (ovale) 

127, 165~66, 180, 414, 417. 
S, store ligearmede 181. 
T, trefligede (kløverbladformede) 181. 

Findes næsten kun i Kvindegrave 88. 
Tidsangivelse for Jernalderens Fibulaer 212. 

Fingerringe 37, 94, 125, 167. 
Flintredskaber 10-11. I Broncealdersgrave 41, 

250-51. 
Flodhøjde 1872: 139-40 Noten. 
Fortinning af Broncesager 375 (Melsted 17), 380 

Noten. 
F r e d 1 y s t e Mi n d e s m æ r k e r 41 0-11. 
Futteral af Bronce 132. 
Glaskar 101-02, 1.33. 
Glasperler 39, 90, 131, 169, 184, 417. 
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Centralgrave 16-18, 263. 
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Undersøgelser af Gravhøje 259-62. 
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Gravkasser 17, 21, 29, 32, 145, 280, 288, 367 

-68. 
Gravkister 7-9, Hi-17, 118-20, 249·-uo, 2Ml 

-63. 
Gravurner se "Lerkar, benfyldte". 
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Guldbrakteater 191, 194. 
"Guldgubber" 191, 194. 
Guldperler 88-90, 129, 170. 
Guldsmykker 37, 88-90, 125, 129, 190-D4. 
Haandledsringe 37, 93, 128, 167, 183, 417. 
Haarbaand 93, 128. 
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Haarringe 37. 
Halskraver 37. 
Halsringe 37, 93, 128. 
Hammerhoved 98, 142. 
Hammertegn 93, 193, 194. 
Handelsforbindelser 199-201. 
Harpixmasse 81, 133. 
Helleristninger 51-55, 300-02. 

Deres Beskaffenhed og Forekomst 51-54, 800 
-02. 

Tidsbestemmelse 53-54. 
Øjemed 54-55. 

Hestetænder 160, 179, 184, 416. 
Hunde ben 143, 184. 
Huspladser fra Jernalderen 187, 399--401. 

fra Stenalderen 10. 
Hvæssesten 98, 133, 160, 17!). 
Hægter 94, 129. 
Hægtespænder 167. 
Hængedopper 91-92, 129. 
Hængesmykker 11, 89, 93, 95, 184, 193, 194. 
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Jem alder, Mellem-, 152-76, 187-202, 371-84, 

413-18 (Lousgaard). 
yngre, 176-204, 385-92, 413-i8 

(Lousgaard). 
ældre, 24, 31, 5!)-152, 303-70. Sam

menligning med Forholdene i det øvrige Dan
mark 149-52. 

Jernkjedler 100. 
Jern pc r 1 er 81, 380 (Bækkegaard fi2). 
Knapper 39, 94, 129, 166, 117. Se ogsaa "Dobbelt

knapper". 
Knive af Bronce 36, 77. 

af Jern 75-77, 124, 160, 168, 179. 
halvmaaneformede 36, 75-76. 
halvrunde 75, 124. 
til Høstarbejde 3(), 77. 

Kristne Grave 186-87, 391. 
Kuller over Grave 7, 18-19, 142, 147, 177, :no. 
Kvindesmykker\ Mandsgrave 41, 1G1. 
Kæmpehøje, se "Gravhøje, toppede". 
Langqysser og Langhøje 6. 
Lansespidser, se "Spydspidser". 
Lerkar, benfyldte, 17, 21, 30, 32, 4·0, 144, 280, 

287, 289, 367 -G8, 415. 
' Lerkar, medgivne, i Brandpletter 102-11. 

fra Mellemjernalderen 170, 417. 
i Røser 23-24. 
i Skeletgrave fra den ældre Jern-

alder 133-34, 141. 
medgivne fra den yngre Jernalder 184. 
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Øjemed med Karrenes Nedlæggelse 111. 

Ligbrænding 13, 24, 31, 55, 5!), 146, 154, 176. 
i Danmark udenfor Bornholm 149, 412. 

Liv b e It er, se "Beltebeslag". 
Markfund fra Broncealderen 33-34, 290. 

fra .Jernalderen 187-97, 393-99. 
fra Stenalderen 10. 
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Mejsler 14, 36. 
Mellemjernalderen 152-76, 371-84, 413-18 

(Lousgaard). 
Gravenes Art og Indretning 153-56, 413. 
Livsforhold i Mellemjernalderen 198-202. 
Oldsager 156-74. Oversigt derover 171, 417. 
Tidsforhold imellem Oldsagerne 17 4-76. 

Mosaikperler 90, 129-31, 169, 392, 417. 
Mosaiks kiv.er til Prydelse 129, 166. 
Mosefund fra Broncealderen 33-34, 290. 

fra Jernalderen 148-49, 187. 
, sønderjydske og fynske, Sammenligning 

dermed 151. 
Muldlag i Røser 221 24, 281. 

fra Slutningen af den ældre Jernalder 145, 
368. 

Muslingskaller, Halsbaand deraf, 39, 275. 
Møntfund 188-90, 195-96, 393-99, 412. 
N aale 39, 92-93, 129, 132, 141, 167, 183, 417. 
Niptænger 36, 95-96, 168. 
Nøgler 97, 184, 416. 
0 pr ej s te Stene, se ),Bautastene" og "Stenringe''. 

Oprejste Stene_ i Grave 44, 299, 390 (Bøge
bjerg 7), 413 (Lousgaard). 

Paalstave 36. 
Paasyede Smykker 166, 415, 416. 
Pelsværk 131, 170. 
Pengeringe 39, 132, 1fi7. 
Perler 11, 39, 90, 129-31, 143, 109-70, 184·. 

Oversigt over samtlige Perlefund 392, 417. 
Pilspidser 11, 36, 72. 
Ravperler 11, 39, 131, 169, 184. 
Redekamme 96, 132, 143, 168. 
Religion 58, 208. 
Rettelser og Trykfejl 4-12. 
Ringnaale 141, 183. 
R'ingspænder 183. 
Runestene 202-04, 402-10, 411. 
Røser 18-25, 264-82. 

Deres Beskaffenhed 18-19. 
Forekomst paa Bornholm 20-21, 264-70. 
Forekomst udenfor Bornholm 24. 
Gravgjemmer 21-22, 280-82. 
Oldsager 23-24, 280-82. 
Sekundære Grave 22-23. 
Undersøgelser af Røser 270-80. 

Saxe 95, 160, 168, 414. 
Segler 36, 77. 
Skattefund fra Jernalderen 190-97, 393-\Hl. 

Øjemedet med Skattenes Nedlæggelse Hl6-97. 
Ske 1 et grave fra den ældre Jernalder, se "Ubrændte 

Grave". 
Skibssætninger 25-27. 
Skjoldbuler og Skjoldhaandtag 72-73, 123, 

159-60, 179. 
Skjoldrand 123. 
Skj oldsøm 73, 160. 
Smedeværktøj 98, 142. 
Sognebeskrivelser, arkæologiske, 5. 
Spandformet Prydelse 95. 
Spindeskiver 96-97, 133, 168, 184. 
Spiraler som Smykker 93, 128, 170, 417. 

Sporer 73-74, 124. 
Spydspidser 11, 36, 71-72, 122, 158--59, 179. 
Spænder 94, 124, 160, 182, 183. Se ogsaa "Fi-

bulaer". 
Stenalderen 5-13, 247-51. 

Befolkningsforhold 10--13. 
Dysser og Gravkamre 5-7, 247-49. 
Gravkister 7-9, 249-50. 
Grave under flad Mark 9. 
Langdysser 6. 
Ligbrænding 13, 250. 
Markfund 10. 
Oldsager 7, 9, 11. Deres Forekomst sammen 

med brændte Ben eller med Brom~esager 

250-51. 
Ældre Stenalder 5. 

Stendynger, lange og smalle, 27-28. 
Stenhøje 15-16 Noten. 
S te nkas ser, se "Gravkasser". 
Stenkiler 10-11, 99. 
S te nk ister, se "Gravkister". 
Stenlægninger, ringformede, 28-29, 283--84. 

firkantede, flade, fra den yngre 
Jernalder 177-78, 387. 

Stenrammer fra Broncealderen 29, 286. 
fra Jernalderen 1 Hl, 138, 155, 177, 

386, 389. 
Stenringe af lagte Stene 28-29, 283-84. 

af oprejste Stene 49--50, 299-300. 
af do. fra den yngre Jernalder 177, 388. 

S ten r ø s e r , se "Røser". 
Strandgrave 137-42. 
Sværd, 34, 69-71, 122, 141, 143, 156-58, 179. 

Beslag til Skederne 69, 99. 
Syle 95, 125, 160. 
Symbolske Sværd og Dolke 34. 
Synaale 37, 95. 
Sølvperler, se "Guldperler". 
Sølvsager i Brandpletter 90. 
Sølvsmykker i Skattefund Hl2-93, 393--9D. 
"Thingborde" 50-51. 
Tidsbestemme 1 se for Oldtidens forskjellige Perioder 

209-12. 
Tilføjelser fra Sommeren 188fi: 412-18. 
Toiletapparat 168. 
Trækar 102, 133. 
Trækister 186, 391. 
Træperler 170, 417. 
Træpinde i et Futteral 132. 
Trmskrin 142, 160. 
Tutuli 37. 
Tøj, vævet, 131, 170, 418. 
Ubrændte Grave fra den ældre .Jernalder 117 

-44, 361-67. 
Paa Brandpletspladser 117-37, 361-62. 
Deres Oldsager 121-36. Oversigt derover 134 

-36. 
Tidsbestemmelse 136 - 3 7. 
Ved Strandbredderne 137-42, 362-65. 
Gudhjem Bjerg, Risehøj og Bukkegaard 142-44, 

365-67. 
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"Underjordiske" 63. 
Urner se "Lerkar". Urnegravpladser 287. 
Vaaben 11, 34, 68-75, 122-23, 156-5fl, 179. 
V aabe nkl um per uden Begravelse 146, 370. 
Vifteformet Jern 168. 
Voldgrave 139. 
V o I d s te d e r 401. 
Vægtskaale 160. 
Værdimetal 199-200. 
Væverskytteformet Sten fl8. 
Yngre Jernalder 176--86, 413--18 (Lousgaarrl) .. 

Gravenes Art og Indretning 176-7fl, 413. 
Livsforhold 198-202. 
Oldsager 179-86. Oversigt derover 184-8G. 

!Eldre Jernalder 59-152, 303-70. 

I· "Andre Grave" 144-47. 
Brandpletter 5D-117, 303-61. 
Jordkuller 147, 370. 
Mark- eller Mosefund 148-49. 
Oldsager 69-114, 121-36, 140-44, 147. 
Sammenligning med Forholdene andetsteds 1 Ml 

-52. 
Tidsbestemmelse 209-10. 
Ubrændte Grave 117 -44. 

Ødelæggelse af Oldsager forinden Nedlæggelsen 24, 
42, 65, 121 Noten, 141. 

Øre pryde Iser 41 7 (Lousgaard). 
Øsken er af Bronee 98. 
Øxeblade 11, 3G, 122, 159. 
Øxehamre 11, 179. 

-----.----

STEDSREG ISTER. 
Kun de Steder ere anførte, til hvilke der knytter sig særlig Interesse. 

(Sl. betyder Stenalder; Br. = Broncealder; R. = Røser; Et. = Bautastensplads; Bel pl. = Brandpletter; 

Uhr. Gr.= uhncndte Grave fra clen ældre Jernalder; Ml. J. =Grave fra Mellemjernalderen; 

Y. J. =Grave fra den yngre Jernalder; Rst. =Runesten). 

Aabygaard 260, Br. 
Aa Kirke 409, Rst. 
Aakirkeby Klint 30fl, Bdpl., 386, Y. J. 
Adclshøj 260, Gravhøj; 2!l7, Bt. 
A 1 b erts h ald 307, Bdpl. 
Allinge 51-52 og _301, Helleristn.; 141, 362, 

Strandgrav. 
Allinge Kirke 404, Rst. 
Anes Borg 300, Stenring. 
Anhøj 143, 3GG, Ubr. Gr.? 
Bakkegaard i Rutsker 293, Bt. 
Bakkegaard i Østermarie 307, Bdpl. 
Balsmyr 33-34, 148, Mosefund. 
Baunebakken i Aaker 309, Bdpl. 
Baunegaard 354-55, Bdpl., Ubr. Gr., elc. 
Baunehøj i Nyker 253, Gravhøj; 2D2, Bt. 
Billegrave 2Gl, Gravhøj. 
Bjerge g a ard i Aaker 360, R. og Bdpl. 
Bjergegaard i Vestermarie 272, R.; 292, Bt.; 303, 

Bdpl. 
Bjørnebakkerne 273, R. 
Blykulle Bakker 287, 398. 
Bobbegaard 261, Br. 
Bodils Kirke 404-09, Rst. 
Bolby gaard 395, Sølvfund. 

Bolhøj ved Bosgaard 286, Br.; 359, Bdpl. 
B orgcn i Rø, 401. 
Borge Sø, 398, Møntfund. 
Bornholm, dets Naturforhold og Bebyggelse 1-4. 
Brogaard 404, 411, Rst. 
Brohuse 403, 411, Rst. 
Brunsgaard 409, Rst. 
Bukkegaard 143, 367, Ubr. pr.; 2G2, Br. 
Bække g a ard i Klemenske1· 394, Guldfund. 
Bækkegaard i Østerlars 274, R.; 306, Bdpl.; 175 

og 376-84, Ml. J. 
Bøgebjerg 371, Ml. J.; 389, Y. J., 411. 
Bønnestenene 248, St. 
Bøsthøj 2G2, Br. 411. 
Dalegaard 280, R. 
Dillehøj 304, Bdpl. 
Dovr Aas 310, Bdpl. og Ubr. Gr. 
Duebjerg 260, Br.; 296, Bt.; 304, Bdpl. 
Dyndalen 137 og 322, Bdpl. og Ubr. Gr. 
Ege by 2G,. 280, R. og Skibssætninger. 
Egeshøj 261, Br.; 359, Bdpl. 
Enegaard 393, Sølvfund. 
Enesbjerg 25-26, 272, R. og Skibssætninger. 
Flade Hald 51, Thingbord. 
Frederik VII.s Lund 45, 294, 411, Bt. 
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Gadeby'gaard 275, R. 
Gamleborg i Almindingen 401, 411. 
Gamleborg i Ibsker 401. 
Glasergaard 412, Ml. J. 
Gryet 45, 295, 411, Bt. 
Grødeby 250, St.; 262 og 287, Br.; 296, Bt.; 

302, Helleristning; 355-59, Bdpl. og Ubr. 
Gr., 398, 411. 

Grønnebæ:Kken 10, St. 
Gudhjem 385, Y. J. 
Gudhjem Bjerg 142, 365-66, Gravkuller. 
Gudmingegaaard 371, Ml. J. 
Gyldensgaard 261, Gravhøj. 
Haldene 274, R.; 293, Bt.; 300, Stenringe. 
Hallebrønds Høj 247-48, St. 
Hammershus 402. 
Hammershus, Mose dersteds, 190 og 396, Møntfund. 
Hasle Exercerplads 318-20, Bdpl. og Ubr. Gr. 
Hasle Kirke 406, Rst. 
Hellig Kvinde 49, 295, 411, Bt. og Stenring. 
Hestkløven 277, R. 
Himmelshøj 324-25, Bdpl. 
Hintsegaard 397 og 400, Husplads. 
Hjortebakken i Bodilsker 295, 411, Bt. 
Hjortebjerg paa Hammeren 33, 290, Br. 
Holsegaard 396, Sølvfund. 
Hvilestenen 51. 
Ibsker Højlyng 397, Sølvfund. 
Jætte bro 50, Thingborde; 268, R.; 295, Bt. 
Jættedalen 249, 410, St. 
Kaasbygaard 395, Guldfund. 
Kanegaard 270-71, R.; 311-16, Bdpl.; 412. 
Kannikegaard 328-46, Bdpl., Ubr. Gr., etc. 
Kinhøj 16, 252, Br.; 393. 
Kjæregaard 293 og 297, Bt. 
Klemens Kirke 404-09, Rst. 
Klemensker, 24de S. G., 305, Bdpl. 
Klintehøjen, se "Vestermarie Klint". 
Klippegaard 276, R.; 323-24, Bdpl. 
Knarregaard 274, R.; 306, Bdpl.; 154 og 371, 

Ml. J. 
Knarremose 148, Mosefund . 
• Kongens Udmark" 394, Sølvfund. 
Korsbjerg 249, St.; 288, Br.; 359, Bdpl. 
Kras Mose 33, 290, Br. 
Kulbrandsgade 276, R.; 307, Bdpl. 
Kulhøj i Klemensker 292, Bt.; 359, Bdpl. 
Kulhøj Skov i Bodilsker 269, R., 308, Bdpl. 
Kumlhøj 274, R.; 287, Urner; 293, Bt.; 306, Bdpl. 
Kurebakken ved Kuregaard i Klemensker 305, Bdpl. 

og Ubr. Gr. 
Kurehøj i Østermarie 307, Bdpl. 
Lappegaard 397 og 400, Husplads. 
Lensgaard 371, Ml. J. 
Lilleborg 401, 411. 
Lillevang 363, Strandgrave; 386, Y. J. 
Lillevang, Klipperne syd derfor, 387, Y. J. 
Lisebæk 276, R. 
Loftsgaard i Aaker 309, Bdpl. 
Loftsgaard i Pedersker 286, Br. 
Lousgaard 413-18, Ml. J., Y. J. 
Lyrsby 307, Bdpl. 

Lyrs Skov 307, Bdpl. 
Mand høj 277-79, R.; 326-28, Bdpl. 
Markehøj 292, Btst.; 303, Bdpl.; 361, Ubr. Gr. 
Melsted, Kysten syd derfor, 274, R.; 178, 372--

77 og 413-18, Ml. J. og Y. J. 
Muleby 317, Bdpl. 
Munkegaard i Aaker 250, St. 
Munkegaard i Ibsker 397, Sølvfund. 
Munkegaard i Poulsker 308, Bdpl; 391, kristne 

Grave. 
Møllebakken ved Gudhjem 154 Noten, 372, Ml. J. 
Nexø Strandmark 363-65, Strandgrave. 
Ny 1 ars Kirke 405, Rst. 
Ny kirke 405-06, Rst. 
Nymølle ved Nexø 365, Strandgrave. 
Nørregaard 374, Ml. ,J. 
Pedersker, 20de S. G., 287, Urner. 
Pilegaard i Olsker 320-22, Bdpl. og Ubr. Gr. 
Pilegaard i Pedersker 354-55, Ubr. Gr. etc. 
Povls Kirke 409, Rst. 
Pythus 311, Bdpl. 
Raagelundsgaard 306, Bdpl. 
Rabækkegaard i lbsker 397 og 400, Møntfund, 

Husplads; 401, Voldsted. 
Rabækkegaard i Knudsker, se .Kanegaard". 
Ringborgen i Pedersker 401. 
Risehøj 142-43, 366, Ubr. Gr. 
Rispebjerg 308, Bdpl. 
Robbedale 270, R. 
Roels Dal 271, R.; 291 og 296, Bt.; 29!:!--300, 

Stenringe. 
Rø, 22de S. G., 396, Sølvfund. 
Rømerem ose, se .Knarremose". 
Rømersdal 398, Sølvfund. 
Rønne 291, Bt. 
Rønne Skovplantning 270, R.; 291, Bt. 
Salene 362-63, Strandgrave. 
Saltholmsgaard 397, Guldfund. 
Saltuna 275, R.; 139 og 363, Strandgrave; 388, 

Y. J.; 412, Bdpl. 
Sandegaard i Aaker 398 og 400, Guldfund, Hus-

plads. 
Sandegaard i Bodilsker 308, Bdpl. og Ubr. Gr. 
Sandegaard i Østerlars 376, Ml. J. 
Sandemandsgaard 303, Bdpl. 
Sandhuset, se .Melsted". 
Sandvig 260, Br. 
Sejersgaard 248, St. 
Sigtegaard 390, Y. J. 
Skyttegaard 261, Br. 
Slamrebjerg 295, 297, Bt.; 347-54, Bdpl., Ubr. 

Gr. etc.; 391, kristne Grave. 
Slusegaard 309, Bdpl. 
Smørenge 394 og 400, Guldfund, Husplads. 
Snels Høj 305, Bdpl. 
Snogebæk 249-50, St.; 308, Bdpl. 
Solda tergaard 398, Guldfund. 
Sortegaard 23, 275, R.; 323, Bdpl. 
Sorte Muld 396 og 399, Guldfund, Husplads. 
Stammershald 260, Br.; 294, Bt. 
.stendansen" 300, Stenrini" 
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Stenebjerg 300, Stenring. 
Stenrøret 19 Noten. 
Stensbygaardene 248, St. 
Stenshøj 292, 296, Bt.; 300, Stenring; 31G, Bdpl. 

og Ubr. Gr. 
Store B arg i Rø 401. 
Strandbygaard 259, Br.; 300-301, Helreristningcr. 
Stubbegaard 291, Bt.; 303, Bdpl. 
Svalhøj 34, 260, Br. 
Svaneke Vang 283, Stenring. 
Sylten 397 og 399, Guldfund, Husplads. 
Søndregaard 390, Y. J. 
Tassevejen 306, Bdpl. 
Tejgn 260, Br. 
Tillehøje 252, Br. 
Tornegaard i Nylars 247, 410, St. 
Tornegaard i Pedersker 248, St. 

Torpegaard 272-73, R.; 292, Btst. 
Trommeregaard 274, R. 
Tækkerhuset fiO, Thingborde; 291, Btst.; 2H9, 

Stenring. 
V a li em ark ved Vallegaard 304, Bdpl. 
Vallensgaard 33, 2HO, Br. 
Vestermarie Højlyng 272, R. Se forøvrigt "Ern°s-

bjerg" og "Kongens Udmark". 
Vestermarie Kirke 404-08, Rst. 
Vestermarie Klint 35H, Gravhøj, Bdpl. 
Vestermarie, 24de S. G., 25H, Gravhøj. 
Ypnastad 261, Gravhøj; 275, R. 
Æggebjerg 2H7, Bt.; 318, Bdpl. 
Ørnekullerne ved Hasle 284-86. 
Øst erlars Kirke 407, Rst. 
Østermarie Kirke 408-10, Rst. 

-- --------·>+-&$+<·---
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