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OM DE BORNHOLMSKE BRANDPLETTER, 

BEGRAVELSER FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. 

Af Amtmand E. VEDEL i Rønne. 

Bornholm er i mange Henseender et saare interessant lille 
Land og ikke mindst ved dets store Rigdom af Oldtids
levninger, saavel af saadanne, som ogsaa findes andetsteds 
i Danmark, som af saadanne, der ikke hidtil vides at være 
forekomne paa andre Steder i Riget. 

De ældgamle Levninger fra Steenalderen i Kjokken
moddinger og Kystfund synes ikke at findes paa Bornholm. 
Raat udkløvede Flintredskaber findes overhovedet sjeldent 
paa Øen. Derimod ere slebne eller i alt Fald omhyggeligt 
tilhugne Flintkiler meget hyppige, saa hyppige, at det maa 
vække Forundring, at de forekomme saa ofte i dette Granit
land, hvor Flinten er en Sjeldenhed. Flintkilerne findes 
for det Meste løst paa Jordens Overflade. Der er imidlertid 
endnu bevaret et ikke ringe Antal af Hoie fra Steenalderen 
med Gravkamre og Gravgods af samme Beskaffenhed som 
i det øvrige Danmark. 

BronGealderen er stærkt repræsenteret, og Fund af 
Oldsager fra denne Tidsalder ere meget hyppige. De hid
røre næsten alle fra Grave, de els fra rundtoppede J ordhoie, 
deels fra de nedenfor nævnte Steenhoie og Steenroser, deels 
endelig fra Gravkister af flade Steen eller fra Gravurner, 
nedsatte tæt under Overfladen paa jævn Mark. 

Steenhøiene ere Gravhoie af almindelig Form, dog under
tiden noget fladere end Steenalderens, og bestaae indvendig 

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1870. 1 
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enten ganske af en Dynge af løse Stene eller af en indre 
Kjerne af sædvanlig Jord, omgivet af et tykt Lag af Rulle
steen, medens der udenpaa er lagt en Dækning af Jord i 
-~ til 1 Alens Tykkelse. Steenhøiene indeholde store Grav
urner med brændte Been, ofte mange Urner i een Hø1; 
Metalsager ere derimod meget sjeldne, og jeg kjender hidtil 
kun eet saadant Fund, nemlig et itu brudt Broncesværd fra 
en Steenhøi ved den 15de Selveiergaard i Nylars Sogn. 
Tidsalderen for disse Høie kan derfor endnu ikke ansees 
som aldeles sikker. - Steenrøserne ("Steenknolde" kaldes de 
herovre) ere cirkelrunde, fladthvælvede Dynger af Rulle
steen, enten uden nogensomhelst Dækning eller kun over
trukne med en tynd Græs- eller Lyngskorpe og et Par 
Tommer Jord. Deres Overflade høiner sig kun svagt over 
den omgivende Mark , medens deres Bund pleier at ligge -l 
til 1 Alen dybere end Markens Overflade. De variere i 
Størrelse fra 4 til 20 Alens Tværmaal og ligge ofte tæt 
samlede i stort Antal, undertiden over 40 Stykker i een 
Klynge. De fleste hidrøre vistnok fra Broncealderen; der 
er flere Gange fundet utvivlsomme Broncealders Gjenstande 
i dem, medens der (udenfor Ørnekullerne ved Hasle) ikke 
vides nogensinde at være fundet Jernalders Oldsager i saa
danne Steendynger; men Antallet af betegnende Fund er 
endnu for ringe til, at nogen sikker almindelig Regel kan 
opstilles. For det Meste indeholde de slet ikke Andet end 
store Gravurner med brændte Been, ofte mange i en enkelt 
Røse; undertiden findes der ikke engang en t"rne, men de 
brændte Been ligge blandede med sort Muld og spredte 
Potteskaar i et fladt, tyndt Lag paa Røsens Bund. - Over
gangsformer imellem Steenrøser og Steenhøie forekomme ogsaa, 
og det er vel muligt, at senere Undersøgelser ville føre til 
at forene begge Slags Mindesmærker unde!" een Klasse*). 

*) Om den hyppige Forekomst af Steenhøie og Steenrøser 
( » Steenrør«) i 'Bleking see Worsaae: Blekingske Mindesmærker 
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Fra Jernalderen hidrøre de talrige Begravelser af brændte 
Levninger, Brandpletterne, som nedenfor nærmere skulle 
omhandles. Udenfor Brandpletterne ere Jernalderens Grave 
meget sjeldne. Nogle enkelte Gravhøie have indeholdt 

smukt Oritvguu~ lltt Mellemjernaluereu (Jfr. Aarbøger for 
nordisk Oldkyndighed 1868 S. 135-137) deels ved brændte, 
deels ved ubrændte Lig, og paa flad Mark er der fore
kommet nogle Begravelser af ubrændte Lig med Jernvaaben 
eller Smykker i Jernalderens Stiil, men af saadanne Grave er 
endnu stedse kun et meget ringe Antal bleven bekjendt. 
Derimod forekomme Sager fra Jernalderen ikke sjeldent løse 
paa Jordens Overflade, og af Balsmyr ved Simblegaard i 
Clemensker Sogn samt af K narremosen ved 3die Vornede
gaard i Rutsker Sogn er der fremdraget Jern- og Bronce
gjenstande, der kunde tyde paa lignende Beholdninger af 
Oldsager som de, der ere udgravede i de store sønderjydske 
og fyenske Mosefund (Aarb. 1868 S. 133-34). Et mærke
ligt Sted er den høitliggende Ager "Sorte Mul du under 
1 Ode Vornedegaard i Ibsker Sogn, hvor der tidligere er 
fundet byzantinske Guldmønter og smaae fiirkantede Guld
bracteater, og hvor der saavel forhen som i de seneste 
Aar tillige er oppløiet talrige Spydspidser af Jern; Jorden 
er fuld af marvkløvede Huusdyrbeen og Potteskaar. Ganske 
lignende Forhold findes ved Sandegaard i Aaker Sogn 
samt rimeligviis ogsaa ved 1 Ode Selveiergaard i Vestermarie 
Sogn. Men intet af disse Steder er endnu tilstrækkelig under
søgt. Om Gravene i Dovr Aas (Dueaas) samt i Ørne- eller 
Urnekullerne ved Hasle see nedenfor i Tillæget. 

Endelig har Øen endnu at opvise en stor Mængde 
Mindesmærker af opreiste Stene, deels ringformede eller fiir
kantede Indhegninger, deels de prægtige Bautastene, hvoraf 

fra Hedenold, Kbhvn. 1846, især Side 7 til 12. Derefter 
hidrøre de fleste Steenrøser i Bleking fra Broncealderen, men 
enkelte fra Steenalderen, og temmelig mange fra Jernalderen. 

r 
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desværre de fleste ere forsvundne i de senere Aar. Endnu 
haves dog et Par Hundrede opretstaaende Stene og der
iblandt over et halvt Hundrede med en Hoide af 2~ til 4t 
Alen over Jorden. For det Meste have de været samlede 

i større Grupper uden nogen kJendehg Orden, og paa tiere 
Steder, hvor der nu kun er levnet enkelte Stene eller slet 
ingen, kan det oplyses, at der tidligere har staaet Grupper 
af indtil tredive til fyrretyve. Steenringenes Tidsalder er 
endnu ganske ubekjendt. Om Bautastenene veed man kun 
saa Meget, at adskillige naae ned til den christelige Tid, 
da enkelte bære Runeskrifter med Paakaldelse af Christus 
og Helgener (»San te Miki!«); men paa den anden Side er 
det ogsaa næsten sikkert, at adskillige og maaskee endog, 
saare mange naae tilbage lige til Broncealderen *). 

I Forbindelse hermed kunne endnu nævnes nogle gaade
fulde, flade eller svagt hvælvede bro 1 agte PI ad ser, tilde els 
af betydelig Udstrækning. Snart ere de runde, snart ovale, 
snart lange, smalle og spidse i begge Ender, ganske som 
de svenske Skibssætninger (Enesbjerg i Vestermarie Sogn). 
De ere næsten altid ledsagede af talrige Steenroser og 
synes derfor at være samtidige med disse. 

*) Ved Marevad, 58de Selveiergaard i Clemensker Sogn , stod 
for 30 Aar siden en Bautasteen paa en stor Steenrøse med 
mange Urner, hvori der i sin Tid blev fundet en Broncering, 
der endnu opbevares paa Gaarden. Ved Hoglebjerg, 6lde 
Selveiergaard i samme Sogn, stod for en halv Snees Aar 
siden en Bautasteen paa en lille Høi , ved hvis Sløifning der 
fremkom store Gravurner med brændtP Been samt en Bronce
ring og en Broncenaal. Endvidere stod der for faa Aar 
siden en svær Bautasteen paa en Steenrøse ved 14de Vornede
gaard i samme Sogn; i Røsen, som endnu ikke er ganske 
ødelagt, findes der store, med brændte Been fyldte Urner 
ganske af samme Udseende som Gravurnerne fra Broncealde
ren. Endelig kjender jeg endnu vel omtrent en halv Snees 
Bautastene , der staae paa Steenrøser eller Steenhøie. 
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Pletter af sort Muld 
ringe Afstand fra Overfladen forekomme overmaade hyp

pigt paa Bornholm. I de fleste af dem, som enkeltviis 

fremkomme hist og her ved Grøvtegravning, findes store, 
grove Gravurner, hvori brændte Been have været nedlagte. 
Der er fundet utvivlsomme Oldsager fra Broncealderen 
i saadanne enkeltstaaende Gravurner, og derhos ere selve 
Urnerne næsten altid i deres Udseende overeensstemmende 
med Broncealderens grove Leerkar. 

Undertiden forekomme de sorte Pletter i Skikkelse af 
Steenlag fra 2 til 5 Alens Brede og 6 Tommers til en Alens 
Tykkelse, næsten ganske bestaaende af sammenkastede 
Haandstene med lidt sort eller graalig Muld imellem. I 
disse Steenlag findes der Kulbrokker og mange Stykker af 
grove Leerkar, men Skaarene at disse ligge spredte og hidrøre 
tilmed fra Kar af forskjellig Størrelse og Beskaffenhed. I 
et Steenlag i Dalskrænten nordost for Blykappe Vandmølle, 
3 Alen bredt, indtil 11 Alen tykt, dækket af 11 Alen Over
jord, fandt jeg Skaar af fem forskjellige store Kar, men 
Skaarene laae spredte, og af ingen Sort af dem var der 
tilstrækkeligt mange til at danne endog kun Halvdelen af 
Karret. Leerkarrene have altsaa ikke været nedsatte hele. 
Derimod fandtes ingen andre Oldsager og ingen Been. Det 
er i:;aaledes ingenlunde sikkert, at det overhovedet har været 
en Begravelse. Med det nysnævnte Steenlag stemme ogsaa 
adskillige andre overeens, som jeg har havt Leilighed til at 
undersøge; dog er det muligt, at der i enkelte af dem ogsaa 
fandtes Been. 

Et sammenhængende Lag af sort Muld i over 80 Alens 

Længde og t til 2 Alens Tykkelse tindes i Flyvesandet paa 
Skrænten ved Stranden omtrent ~- Miil nord for Rønne, tæt 

nord for Udløbet af en lille Bæk, kaldet Grønnebæk. Det 
indeholder talrige Skaar af store sorte Leerkar prydede med 
Rækker af Huller, indstukne med Pinde; brændte Been-
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stykker forekomme enkeltviis, ligeledes smaae gule Flintknolde 
og Splinter deraf. Laget er ældre end Brandpletternes Tid, 
da der i Flyvesandet over det er fundet Brandpletter med 
characteristiske Broncefibulaer og Skaar af prydede Leerkar. 

Rimeligviis er det en Levning af en Leir- eller H uusplads 
fra Broncealderen. Et vistnok ganske lignende Lag fandtes 
i en Skrænt nærmere ved Rønne i Aaret 1848; see neden
for i Tillæget, blandt Bemærkningerne om Dovr Aas. 

Smaae Pletter eller Lag af sort eller blaasort Muld findes 
meget jævnlig paa Markerne i en Dybde af 1 til 1 Alen 
under Overfladen. De indeholde tydelige Kul stykker, til
deels endog af en Haands Størrelse, men ikke Been. Paa 
Duebjerg sydost for 14de Vornedegaard i Clemensker Sogn 
fandtes adskillige saadanne omtrent t Alen under Overfladen 

med 1 til 1 t Alens Brede og 1 til 3 Tommers Tykkelse. 
Paa den østre Kirkegaard ved Rønne, hvor der tid
ligere har staaet en stor Gruppe af Bautastene, fore
komme lignende Pletter ogsaa jævnlig, naar der graves nye 

Grave, altid omtrent ~ til 1 Alen under Overfladen, med en 
Brede af 1 til 2 Alen, ganske tynde, indeholdende Smaastene 
og Kul brokker, men ingen kjendelige Spor af Been. Ogsaa 
paa adskillige andre Steder har jeg enkeltviis truffet dem, 

ganske under lignende Forhold. Og endelig forekomme 
sorte Pletter uden Been hyppigt mellem de ægte Brand
pletter paa alle de store Gravpladser. Da de imidlertid 
ikke indeholde Been, tør man neppe ubetinget ansee dem 
for Begravelser; men hvad de saa ere, lader sig vanske

ligt gjætte. 

De egentlige Brandpletter og Gravpladserne. 

De egentlige Brandpletter ere Begravelser for brændte 

Menneskebeen, uden at disse have været nedlagte i en Gravurne 

eller Gravkiste. De ligge i en Dybde af nogle faa Tommer indtil 
omtrent 1 Alen fra Overfladen; en Dybde af en halv Alen 
er omtrent den sædvanlige. Naar Ove1jorden og Dækningen 
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borttages, vise de sig som sorte Pletter, for det Meste 
cirkelrunde med et Tværmaal af ! til l Alen. Undertiden 
ere de mindre, sjeldent større; dog har jeg undersøgt een, 
som havde 3 Alen i Tværmaal (ved Snels Høi) og nogle 
enkelte med I~ eller 2 Alens TvæuuaaJ. D11t11uvlt:llrn:,, 
Tykkelse pleier at være imellem 4 og 10 Tommer, kun 
sjeldent har jeg truffet dem tykkere, men de forekomme 
dog enkeltviis med indtil 18 Tommers Tykkelse. Deres 
Form er i Almindelighed som et kjedeldannet Hul, altsaa 
noget dybere i Midten. Siderne ere for det Meste temmelig 
skarpt begrændsede, dog kan den omliggende Jord under
tiden blande sig noget med Brandplettens Indhold. Kun 
een eneste af de omtrent 600 Brandpletter, der ere blevne 
undersøgte siden Mai Maaned 1868, har været omsat med 
flade Steen paa Siderne; ellers ere Brandpletterne simpel
hen omgivne af den sædvanlige Jordbund. Sees de fra 
Siden, saasom i Skrænten af en Gruusgrav, vise de sig 
som foroven fladt afskaarne, halvrunde eller noget lang
agtige, mere eller mindre skarpt begrændsede sorte Pletter. 
Ovenpaa Brandpletterne ligger ofte og vel for det Meste 
kun den sædvanlige Jord, men det er dog meget alminde
ligt, at de ere dækkede med en Steen; paa enkelte Steder 
i Gravpladserne ere næsten alle Gravene dækkede med 
Steen, paa andre Steder i de samme Gravpladser mangler 
derimod saadan Dækning ved næsten alle Grave. Dæk
stenene ere for det Meste flade og vende den glatteste Side 
nedad; enkeltviis ere dog ogsaa runde eller ovale Stene 
benyttede til Dækning. Undertiden ligger der omkring 
Overkanten af Graven en Ring af Haandstene, hvorpaa den 
store flade Dæksteen hviler. Undertiden ligger der ogsaa 
et Par Tommer Sand imellem Brandpletten og Dækstenen, 
men i Regelen ligger denne umiddelbart paa Gravens sorte 
Muld. Nogle enkelte Gange (f. Ex. Kanegaard A. Nr. 6, 
Markehøi samt Kannikegaard Nr. 20 og 22\ er der fundet 
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to Grave over hinanden, saaledes at der under Bunden af 
den øverste har ligget et Par Tommer sædvanlig Jord og 
derunder en ny Brandplet. 

Brandpletter med Levninger af brændte Been findes 

cnkclLvii~ uvti1 11ele Oeu. Naar rnau fæster Opmærksom
heden derpaa, seer man jævnlig de sorte Pletter tæt under 
Grønsværen snart i Gruusgrave, snart i Skrænterne imod 
Havet eller i de lndskjæringer, som Bækkene have udhulet, 
eller endog i Veigrøfter eller Drainrender. Hyppigen ere 
de ældre Kæmpehøie blevne benyttede til Anbringelse af 
Brandpletter; paa nogle have Toppen og Siderne været tæt 
belagte dermed, ved andre synes Brandpletterne fortrinsviis 
at være blevne anbragte under Randen af Hoiens Fod. 

Men foruden de Brandpletter, som saaledes vise sig 
enkeltviis eller dog kun i mindre Antal, forekomme de paa 
adskillige Steder i større Samlinger, undertiden mange 
hundrede eller endog flere tusinde tæt ved hverandre. Den 
største af disse fælles Gravpladser findes øst for Kannik e -
gaard i Bodilsker Sogn (see Kortet i Tillæget); den er 

constateret i en Længde af 530 Alen og i en Brede af 
over 80 Alen; rimeligviis er den endnu større, da enkelte 

Brandpletter ere fundne over 100 Alen derfra; paa et enkelt 
Sted var Gravpladsen saa tæt belagt med Grave, at der 

fandtes 90 paa 260 O Alen, men paa de fleste Steder vare 
Gravene meget mere spredte. En stor Gravplads har der ogsaa 
været ved Kanegaard i Knudsker Sogn (see ligeledes Kortet 

i Tillæget); den har været over 120 Alen lang og indtil 
35 Alen bred; paa 250 O Alen fandtes henimod 70 Grave 
(deri dog iberegnet nogle uægte Brandpletter uden Been.) 
I alt kjendes for Tiden 19 Gravpladser (foruden de med 
Brandpletter belagte Kæmpehøie) nemlig ved Kanegaard og 
Tornegaard i Knudsker Sogn, Steenshøi, Markehøi og ved 

Ud~jæret i Vestermarie Sogn, Duebjerg, Kuregaardsbakken, 
Æggebjerg, Dillehøi og en Bakke ved 16de Selveiergaard i 
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Clemensker Sogn, Exerceerpladsen syd for Hasle, en Gruus

grav ved Tasseveien samt Snels Høi i Rutsker Sogn, Pile-

gaard i Olsker Sogn, Lyrs Skov i Østermarie Sogn, 
Kannikegaard i Bodilsker Sogn, Frigaard i Povlsker Sogn, 
Boesgaard i Pedersker Sogn og Brogaard i Aaker Sogn. Lig
nende Gravpladser have derhos existeret paa Dovr Aas(Dueaas) 

ved Rønne (see Annaler for nordisk Oldkyndighed 1849 p. 384 
og flg. samt nedenfor i Tillæget), saavelsom imellem Sande
mandsgaard og Vibegaard ligeledes ved Rønne (ifølge en i 
Oldnordisk Museums Archiv bevaret haandskreven Beretning 

af Landindspecteur Lund fra omtrent Aar 1820). Antallet 

af Gravpladser er imidlertid vistnok endnu betydeligt større; 
18 af de fornævnte 19 Pladser ere nemlig først blevne be
kjendte siden Mai Maaned 1868, og fra hele Øster og 
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Sønder Herreder haves hidtil kun Efterretning om fem, 
medens alle de øvrige ligge i den anden Halvdeel af Øen. 

Gravpladserne findes især anbragte paa Toppen og 
Siderne af naturlige Gruusbakker (Steenshøi, .Markehøi, 
Kuregaardsbakken, .Æggebjerg, Dillehøi, Bakken ved 1 bde 
Selveiergaard i Clemensker Sogn, Snels Høi, Pilegaard, 
Frigaard og Brogaard; Duebjerg er en hoi Bakke, om 
end just ikke en Gruusbakke) eller paa Fladen af hoiere 
Land tæt ovenfor en Skrænt (Kanegaard, Tornegaard, 
Hasle, Kannikegaard). Paa Jordens ydre Overflade er der 
forøvrigt Intet, der rober Gravpladsens Tilstedeværelse. 
Dog kan det bemærkes, at der paa Steenshøi har staaet 
en mærkelig Ring af opreiste Stene, paa .Markehoi fire 
smaae Bautastene, paa Bakken ved Pilegaard fem noget 
større og paa Æggebjerg en hoi Bautasteen; paa Kuregaards
bakken stod der en Runesteen (den mindre Runesteen ved 
Clemens Kirke). Hvorvidt disse Stene have staaet i noget 
Forhold til Begravelserne i Brandpletterne, tor vel neppll 
endnu ansees som afgjort, og man maa i saa Henseende 
afvente, at Bautastenenes Oprindelse og Hensigt engang 
overhovedet underkastes en tilstrækkelig omfattende Under
søgelse. At flere af de gamle Gravpladser den Dag idag 
ere ilde berygtede for »Underjordiske« (især Steenshoi, 
.Markehoi, Æggebjerg og Dillehøi) bør vel rettest anse es 
som en Tilfældighed*). 

*) Det kunde dog være, at det ikke var heelt tilfældigt. Et 
Sted, som var helligt i Hedenskabets Dage, maatte nød
vendigviis blive et Opholdssted for Trolde i Christentiden. 
Jeg har fundet en af Gravpladserne (Æggebjerg) blot ved at 
forespørge mig om, hvor de "Underjordisken regjerede stærkest 
der i Egnen. Men paa den anden Side ligger rigtignok 
Brandpletternes Tidsalder saa mange Aarhundreder forud for 
Christendommen, at, deres Tilværelse kunde være glemt alle
rede forinden Hedenskabets 0 phør. 



BORNHOLMSKE BRANDPLETTER. 11 

Overjorden over Brandpletterne paa Gravpladserne er 
Stedets naturlige Jordsmon, af og til noget farvet af sort 
Støv, hvor der ligger en Brandplet under. Enkeltviis findes 
hyppigt i Overjorden smaae Stykker rødbrændt Leer, der 

ogsaa forekomme i selve Gravene, endvidere Skaar af store 
og grove Leerkar, undertiden (Kuregaard, Kannikegaard og 
især ved Udkjæret i Vestermarie Sogn) haarde glasagtige 
Klumper af halvsmeltet Jord og Steen samt endelig af og 

til (Kanegaard og Kannikegaard) enkelte store Been, der 
synes at hidrøre fra Dyr. Flintestene, baade smaae aflange, 
glatte Knolde og smaae Splinter ere ikke sjeldne saavel i 
Overjorden som i selve Gravene, og ved Pilegaard er der 

paa Marken over forstyrrede Brandpletter ogsaa fundet en 
Spydspids af Flint. -· Mærkelige ere de Brolægninger, der 
pletviis forekomme paa Gravpladserne. Paa enhver af de 

større Gravpladser, som jeg har undersøgt i nogen betydelig 
Udstrækning, har jeg hist og her fundet Brolægning enten 
over Gravene eller i Høide med disses Dæksteen. Under
tiden have Dækstenene ligefrem været indfattede i en regel

mæssig, smuk Brolægning at glatte, runde Steen (Lyrs 
Skov), undertiden have de ligget under Steenbroen, men 
for det Meste har der slet ikke været Dæksteen paa de 
Grave, der laae under Brolægning. Af og til ere Gravene 
ganske ophørte, hvor der har viist sig Brolægning, og først 
atter fremtraadte, hvor Brolægningen standsede (Kane
gaard A). Over Steenbroen er Overjorden i Regelen ganske 
tynd; for det Meste er den af samme Beskaffenhed, som 
det omliggende Jordsmon, undertiden noget mørkere, og 
paa et enkelt Sted (Kanegaard C) var saavel Overjorden 
som Steen broens øverste Overflade kulsort, medens Under
fladen af Brostenene ikke var sværtet. B vad Hensigten har 
været med disse Brolægninger er ikke let at tyde. Maaskee 

har den sorte Steenbro ved Kanegaard tjent til Plads for 
Ligbaal, efterat de underliggende Grave vare glemte; muligen 
have andre Brolægninger tjent til Vei for de Besøgende; 
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den smukke Steenbro i Lyrs Skov har maaskee været an
bragt som Prydelse omkring de deri indfattede Dæksteen, 
der saaledes maatte antages i sin Tid at have ligget for 
Dagen uden Overjord. Men en tilfredsstillende Forklaring 

af disse Forhold har jeg endnu ikke kunnet finde. 
Paa to af de større Gravpladser, Kanegaard og Due

bjerg, har der været Grupper af Steenrøser. Ved Kanegaard 
existere nogle af dem endnu ( see Kortet i Tillæget), og Brand
pletterne ligge ind i Mellemrummene imellem dem, tildeels 
endog op til eller ovenpaa deres Randsteen, men derimod ikke 
ind under dem; i de derværende Røser er der kun fundet 
Skaar af grove Leerkar, brændte Beenstumper og en ukjendelig 
Skal af Bronce. Paa Duebjerg vare Røserne aldeles bort
ryddede, inden jeg lærte Stedet at kjende; efter Eierens 
Udsagn havde de indeholdt en Mængde grove Leerkar, hvori 
der var fundet brændte Been og Naale af Bronce. Forøvrigt 
indeholde de af mig undersøgte Brandpletspladser ordentlig
viis ikke andre Grave end netop Brandpletter ::>: Begravelser 
af brændte Been, uden at disse ere nedlagte i en Gravurne. 
Det er imidlertid ovenfor bemærket, at uægte Brandpletter 
::>: sorte Pletter uden kjendelige Been, allevegne forekomme 
mere eller mindre hyppigt paa Gravpladserne; der har 
næsten aldrig viist sig Spor af Oldsager i dem, og i de 

ganske faa Tilfælde, hvor der i dem er fundet en eller 
anden Jerngjenstand, er det muligt, at der virkelig har 
været Beenlevninger tilstede, men at disse, der tidt nok 
kunne være utydelige i de ægte Brandpletter, ere blevne 
oversete. - En Begravelse med brændte Been nedlagte i et 

Leerkar er kun fundet een Gang imellem Brandpletterne, 
nemlig paa Due bjerg; men da der, som nys antydet, har 
ligget Steenroser paa denne Gravplads, er det rimeligt, at 
Gravurnen, der i sit Udseende aldeles ligner Steenrosernes 

grove Urner og ikke Brandpletternes eiendommelige Leerkar, 
enten netop hidrører fra en af de forstyrrede Røser, eller 
at den i Steenrosernes Tid er bleven nedsat i Jorden i 
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"Nærheden af Røserne. - Ved Kannikegaard er der fem 
Gange (Kkgd. A i Slutningen, Nr. ,:)9, 151, 163 og 164) 
midt imellem Brandpletterne fundet Kister af Mandslængde, 
satte af flade Stene og dækkede med Steen plader; de tre 

at· dem have indeholdt tydelige Levninger af ubrændte 
Menneskebeen; i de to er der derimod ikke fundet Been; 
rimeligviis ere 
Tidernes Løb. 

Benene i disse blevne aldeles opløste i 

Endelig er der ved den sydligste Ende af 
det hidtil undersøgte Terrain af Kannikegaards Gravplads 
paa tre Steder nogle faa Alen fra hverandre og i Nær

heden af den steensatte Gravkiste Nr. 164, fundet svære 
Dækstene, hvorunder der hverken viste sig sort Muld eller 
nogen egentlig Gravkiste; paa det ene Sted (165) fandtes 
under Dækstenene fire Leerkar af forskjellig Størrelse, paa 
det andet Sted (167) slet ikke Andet end Markens rødgule 
Gruus, og paa det tredie Sted (168) et middelstort Hanke
kar, fire smukke Glasperler og en lille Jernfibula; Been 

kunde ikke opdages, uagtet der gravedes til en Dybde af 
indtil 2~ Alen; jeg anse er det imidlertid for rimeligt, at 
der under Dækstenene og Gravgodset har ligget ubrændte 
Been, som i Tidernes Løb ere bortsmuldrede*). Paa Dovr
aasen ved Rønne er der fundet ubrændte Skeletter i ringe 

Dybde under Gravgods, der paa lignende Maade var til
dækket med svære Stene; see nedenfor i Tillæget. 

Brandpletternes Indhold. 

Indholdet af selve Brandpletterne er i Regelen en fiin, 
undertiden noget sandblandet sort Muld, som har temmelig 
stærkt Sammenhold og i Sommertiden hærdes til en fast 

*) Efterat nærværende Meddelelser vare givne i Trykken, er 
der i det samme Terrain og noget sydligere fundet baade 
adskillige steensatte Gravkister og mange Dækstene uden 
sort Muld; under disse er der i en Dybde af H til 2 Alen 
fra Overfladen fundet utvivlsornme Levninger af ubrændte 
Been. 
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Masse. I denne Muld ligge de brændte Beenstykker uden 
nogensomhelst Orden, snart i Stykker af et Par Tommers 
Længde, snart i ganske fine Smuler. Benene maae antages 
for at være Menneskebeen. Endeel Prøver af dem fra for
skjellige Urave ere bl evne undersøgte af Pro I'. med. F. SeluuiuL 
i Kjøbenhavn, som erkjendte mange af dem sikkert som 
Menneskebeen, medens intet kunde kjendes at hidrøre fra 
Dyr; de allerfleste vare imidlertid ved Brændingen bl evne 
saaledes ødelagte, at de ikke med Sikkerhed kunde be
stemmes. Endvidere findes Trækul altid rigeligt i Brand
pletterne, men for det Meste kun i smaae Brokker. Jeg 
troer med Vished oftere at have gjenkjendt Kul af Egetræ, 
og engang har jeg fundet en Hasselnød. Enkelte Gange er 
der forekommet Klumper af en sort, blæret Ma~se, som 
ikke var Trækul men snarere syntes at være de forkullede 
Rester af et eller andet dyrisk Stof (f. Ex. Kkgd. 144). 
Næsten i alle Grave findes forbrændte Steen eller Stykker 
og Splinter af Steen, undertiden i saa stor Mængde, at de 
udgjore største Delen af Gravens Indhold. Smaae Flinte
stene eller Splinter deraf bemærkes jevnligt. Fremdeles 
findes ofte smaae Stumper af halvbrændt Leer, endog 
paa de Gravpladser, hvor Jordsmonnet ikkun bcstaaer af 
Sand. Imellem disse forskjellige Gjenstande forekomme 
Oldsagerne, for det Meste uden nogen kjen de lig Orden. 
Jævnlig ligger der imidlertid netop i Brandplettens Overflade 
et Stykke Jern eller et lille Leerkar; hyppigt findes ogsaa 
et Leerkar hensat med Mundingen opad paa Bunden eller i 
Siden af Graven; men ligesaa ofte sees Karrene liggende 
paa Siden eller paaskraa eller med Bunden opad, eller i 
sønderslagne Stumper spredte omkring i Brandpletten. Uden

for Brandpletterne er der med Undtagelse af et Par smukke 
Leerkar ved Pilegaard ikke bleven fundet Oldsager. Ei 
heller pleier man at finde Noget under den sorte Muld, paa 
det nær at store Jernsager, navnlig Sværd og Skjoldbuler, 
undertiden strække sig et Stykke ned i Undergrunden; de 
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ere altsaa bl evne nedlagte i Hullet, førend Brandplettens 
Indhold er bleven fyldt deri, og Jorden er da falden ned 
omkring dem, førend den sorte Muld blev paafyldt. 

Ingenlunde euhver Grav indeholder Oldsager; paa enkelte 
Uravpladser er der neppe i hver tiende Grav fundet Andet 

end Kul og Been samt enkelte spredte Potteskaar; andre 
Pladser ere derimod rige paa Oldsager, fremfor alle Grav
pladsen ved Kannikegaard, som alene har afgivet de syv 
Ottendedele af samtlige Brandpletsfuud, deriblandt alle 
Sagerne af Guld og Sølv samt de allerfleste Broncesager 
og større Leerkar. Ogsaa dersteds er der imidlertid bleven 
gjennernsøgt mangfoldige, maaskee over hundrede Grave, 
uden nogetsomhelst Udbytte. 

Næsten Alt, hvad der findes i Brandpletterne, er stærkt 

forbrændt. Baade Bronce og Jern kan endog vise sig halv
smeltet, og næsten stedse synes den stærke Opvarmning at 
have tilveiebragt en Tilbøielighed til at ruste og irre, som 
i Forbindelse med den forløbne lange Tid og den ringe Be
skyttelse, som Gravene have havt mod Regnvandets og 
Luftens Paavirkning, har bragt de allerfleste Jern- og 
Broncesager i en meget fordærvet og ødelagt Tilstand. 
Skjærende Redskaber, saasom Sværd og Knive, have holdt 

sig bedst, navnlig langt bedre end Spænder og Beltehager. 
Maaskee have hine været gjorte af Staal*I, og disse kun 
af Jern. - Adskillige af Sagerne ere aabenbart ødelagte for

sætligen forinden deres Nedlæggelse. Navnlig gjælder dette 
om Sværdene, der saa at sige alle ere sønderbrudte eller 
bøiede; et Sværd er endog fundet heelt sammenrullet (Kkgd. 
130, Pl. 2 Fig. 4); af et andet fandtes Brudstykker, som 
viste en lignende Sammenrulning; af et tredie fandtes ikkun 
Fæstet, medens hele Klingen manglede. Iblandt Skjold

bulerne er en knust ved et Slag paa Midten; en anden er 

*) En enkelt Kniv er bleven undersøgt af en Smed og befunden 
virkelig at være gjort af Staal; see nedenfor. 
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klemt sammen fra Siden, en tredie er der slaaet Huller i; 
de øvrige synes derimod at have været ubeskadigede. Af 
Spydspidserne er een sammenbøiet; af de øvrige synes ingen 
at være forsætlig ødelagt. De samme Uovereensstemmelser 
vise sig ved 'l'oiletsagerne. De fire foretundne G-uld- eller 
Sølvhalsbaand (Kkgd. 99, 134, 144 og 149) ere alle 
ødelagte; det ene er slaaet fladt, de andre ere forhuggede 
og ufuldstændige. Af Guld- og Sølvperlerne ere nogle hele, 
andre mangle Halvdelen. Af de smukke Gnldberlokker er 
den ene fuldkomment ubeskadiget, den anden har et dybt 
Indtryk paa Siden. Iblandt de mangfoldige Broncefibulaer 
og Beltehager findes der ganske vist adskillige, som kunne 
kjendes at være overbrudte i Oldtiden, men de allerfleste 
synes dog ikke at have lidt anden Skade, end hvad Lig
baalet har foraarsaget. Derimod ere de mange Broncekar 
fra Sydspidsen af Kannikegaards Gravplads (Kkgd. E 144 
til 161) samtlige fundne aldeles sønderhuggede, og af flere 
af dem ere Stykkerne derhos tildeels blevne halvt smeltede 
efter Sønderbugningen. Jernkjedlerne fra Steenshøi og Dille
hoi fandtes begge sønderbrudte, men det kunde ikke med 
Sikkerhed sees, om de vare ødelagte i Oldtiden eller senere. 
Hvad angaaer Leerkarrene, er det va.nskeligt at have en 
bestemt Mening, om de mangfoldige spredte Stykker hid
røre fra forsætlig Vold eller fra tilfældig Beskadigelse paa 
Ligbaalet. At over to hundrede Kar ere fundne hele eller 
dog saaledes, at de maae have været nedsatte hele, tyder 
imidlertid paa, at det ikke har været nogen almindelig 
Regel at slaae dem i Stykker. 

De Oldsager, som ere fundne i Brandpletterne, ere 
deels Jernvaaben, deels Sager henhørende til Klædedragten, 
deels enkelte andre Brugsgjenstande, deels endelig Leerkar 
i stor Mangfoldighed. Alle de fundne Sager ere indsendte 
til det oldnordiske Museum i Kjøbenhavn. 
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Vaaben. 

Af Sværd (Plade I og 2) er der i de seneste Aar fun
det 1 heelt og Rester af 2 andre i Kanten af en Gravhøi paa 

Nylars Klint, 1 i Markehøi, Stykker af 1 ved Pilegåard, 
19 omtrent fuldstændige. foruden Stykker af 9 andre ved 
Kannikegaard, samt maaskee ogsaa en Stump i Æggebjerg. 
Tidligere vides Sværd at være fundne ogsaa i Dillehøi. De 
forhaandenværende Sværd ere med Undtagelse af Sværdet 

fra Pilegaard og tre Sværd fra Kannikegaard (Kkgd. 150, 
152 og 15;)) alle eenæggede med en stærk, flad, fremefter 
krummet Grebtunge, hvis bageste Kant danner en Fortsæt
telse af Sværdets Ryg (PI. I, 1-4 og 2, 3). En Beklædning, 
rimeligviis af Træ, har været anbragt paa Fæstet og fast
holdt ved Nitnagler, hvorhos der paa den øverste Ende af 

Fæstet har siddet et paa Grebtungen fastnittet Jernstykke, 
der har støttet Fæstets Beklædning. Nedenfor Træbeklæd
ningen har der rimeligviis paa de fleste været paanittet en 
lille Jernskinne tvers over Sværdet. Ned ad Klingens 

Sider langs Ryggen sees der paa flere Sværd en fordybet 
Stribe. Sværdene ere forøvrigt meget overeensstemmende i 
deres Form, kun er Længden, Breden og Tykkelsen for

skjellig. Længden (iberegnet Fæstet) varierer fra 25 til 
19 Tommer, Breden fra 2j til H Tomme og Tykkelsen i 
Ryggen fra 2 til 11 Linie. - De tveæggede Sværd fra 
Kkgd. (Pl. 2, 2) have været mægtige Vaaben; Klingerne ere 
omtrent 25 Tommer lange og 1 ~ til 2 Tommer brede; Greb-

' tungerne, der ere anbragte i Fortsættelse af Klingernes 
Midte, ere 4! til 5 T. lange. Det tveæggede Sværd fra 
Pilegaard er lk T. bredt med en 4§ T. lang Grebtunge; en 
Deel af Klingen mangler. De lange Grebtunger minde om 
de !tveæggede Sværd fra Nydam og de øvrige Mosefund og 

have krævet en væsentligt anderledes Indretning af Fæstet 
end de eenæggede Sværds Haandtag (jfr. især Nydam Pl. VI, 

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1870. 2 
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fig. 3-8*). Om Sværdene fra Dovr Aas see den tidligere 

berørte Meddelelse i Annaler for nordisk Oldkyndighed 1849 

samt nedenfor i Tillæget. Jeg har ikke fundet noget Spor 

af Hug paa Æggen af de Sværd fra Brandpletterne, som 

have· været i mine Hænder. - Af Skeder eller Beslag ere 

sikkre Spor ikke fundne; vel synes Pl. H, 1 at være et Midt

beslag og PI. 3, 2 et Randbeslag til en Skede, men de 

ere ikke fundne sammen med Sværd 1jfr. nedenfor S. 32). 
Derimod er der af og til i samme Grave som Sværdene fore

kommet Stykker af Ringe eller flade kløftede Jernstykker, 

der rimeligviis have henhørt til Skedebeslag eller Sværd

remme. Dopsko til Sværd ere hidtil ikke fundne. 

Foruden de anforte Sværd er der ved Kannikegaard 

fundet fire eller fem kortere Viiaben eller Daggerter. En af 

dem er 14 Tommer lang, men der mangler vel 1 ~ Tomme af 

Fæstet; den er 2 J Tomme bred og tveægget (Pl. 2, 1 ). Fæstet er 

anbragt i Fortsættelse af Klingens Midte. To af de andre 

ere henholdsviis 9 og 8 Tommer lange, men der mangler 

vel ogsaa omtrent 1 ~ Tomme af hver af dem; Bred en er 

1 ~ og 1 ~ Tomme. F.n er 8 ~ T. lang og 1 ~ T. bred. Sidst

nævnte tre Vaaben ere eenæggede, og Fæstet er anbragt ved 

Klingens Rygside. Det er muligt, at nogle af dem oprin

deligt have været længere, og at de senere efter en skeet 

Beskadigelse ere blevne tilsle bne til deres nuværende Form. 

Af Spydspidser er der fundet 1 ved Knregaard, 3 i 

Dillehøi og 15 ved Kannikegaard foruden nogle Stumper 

(Pl. 4, 1-- R). De have alle i den nederste Ende en 

rummelig Dølle til Indsættelse af Skaftet, der har været 

fastholdt ved en Nitnagle. De fleste have almindelig Lancet

form uden Modhager med en Længde af 5-10 Tommer og 

en Brede fra 1 til 1 ~ Tomme; flere af disse have en op-

*) Hvor der i disse Optegnelser henvises til Nydam, Vimose 
eller Thorsbjerg, sigtes derved til Prof. Engelhardts udførlige 
og med talrige Billedtavler forsynede Beskrivelser af disse 
.Mosefund. 
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høiet Stribe ned ad Midten af hver Side af Bladet. Sex 
Spydspidser ere forsynede med en stærk Modhage paa hver 
Side af Odden (Pl. 4, 1, 5 og 8); deres Længde varierer 

imellem 3~ og 8 Tommer. Da de i Reglen findes sammen 
meu en almindelig, laucelfurrnel Svyusµitl.~, e1 tl.eL tlrneligl, 
at de have været anvendte til et noget andet Øiemed end 
denne, og det ligger da nærmest at tænke sig de lancet
formede Spidser anbragte paa egentlige Landser til Stød, 
medens Spidserne med Modhager turde have hørt til lettere 

Kastespyd. Endelig haves en Spydspids 11 T. lang, 
temmelig tynd og forsynet med een Modhage ved Spidsen 
\Pl. 4, 4); den har vistnok ogsaa hørt til et Kastespyd. 

Skjoldene have været af Træ med en svær Jernbule 
og et Haandtag i Midten. Der er fundet 2 Buler i Dillehøi 
og I 0 ved Kannikegaard. To af sidstnævnte ere tragtformede 

(Pl. 3, 1:1), henholdsviis 3± og 32 T. hoie og 4 T. brede foruden 
Randstykket, som er omtrent 2 T. bredt til alle Sider; paa 
den ene af dem er Randstykket paa Ydersiden belagt 
med en tynd Bronceplade. De øvrige Buler have alle først 
en cylindrisk og derefter en conisk Form, der løber ud i 

en lang, stærk (men ikke spids) Tap. Høiden er 5 til 6 T. 
hvoraf Tappen udgjor omtrent det Halve (Pl. 3, 16). En af 
dem er imidlertid noget lavere, medens Tappen er forholds

viis længere ( K kgd. 152, PI. 3, 14 -, omtrent som en 
Bule fra Vimose, jfr. Vimose V, fig. 5). Breden af disse 
Buler er ligeledes 4 T. foruden det til Paanitningen paa 
Skjoldet bestemte Randstykke, der er i til 1 T. bredt til 
alle Sider. En Skjoldbule af Bronce eller maaskee en heel 
Broncebelægning til et Skjold findes rimeligviis i Grav
godset Kkgd. 154, men dette er saa sønderhugget, at dets 
oprindelige Former ere ukjendelige. Ogsaa Kkgd. 155 har 
maaskee indeholdt en Skjoldbule af Bronce. Skjold

haandtag ere fundne næsten ved alle Jern bulerne samt ved 
Broncestykkerne i Kkgd. 1fi4; de ere indtil 8~ T. lange 
og ved Enderne indtil 2 T. brede, hvorimod de ved Midten 

2* 



20 BORNHOLMSKE BRANDPLETTER; 

ere sammenklemte til en 
Haanden (PI. 3, 11-12). 

med stærke Nitnagler. 

halvrund Form for at passe i 
V ed Enderne ere de forsynede 

Til Krigsudrustningen høre ogsaa Sporerne (Pl. 4, 13-16). 

To .Par Broncesporer haves fra K.annikegaard. Det ene 
er af den sædvanlige Form for Broncesporer fra den ældre 
Jernalder (Pl. 4, 13 - omtrent som W orsaaes Nordiske 
Oldsager Nr. 356) med en svær Pig heelt af Bronce uden 
Jernspids; de have været nittede fast, rimeligviis paa et 
Stykke Læder, der har været befæstet til Foden. Det 
andet Par har været meget finere og svagere, men Formen 
tillader neppe nogen Tvivl om, at det virkeligen har været 
Sporer. Det er ufuldstændigt og sønderbrudt, men kan dog 
sees at have bestaaet i halvkredsformede Bøiler med udad
bøiede Ender og en Pig paa Midten. Et Par Jernsporer 
er fundet nedlagt i en Skjoldbule i Dillehøi, og 5 Par samt 
3 enkelte haves fra Kannikegaard. Af disse er det ene Par 
omtrent dannet som de førstnævnte Broncesporer; andre have 
korte krumme Bøiler med udadbøiede Ender (Pl. 4, 14 og 15); 

ved de øvrige uugjøre Bøilerne næsten en Halvkreds. Paa 
dem alle er der anbragt en svær, kegleformet, fra } til 
1 l T. lang Pig, der i Regelen sidder i Bøilens Midte, men 
paa en af Sporerne (der fandtes enkelt) ikke just i Midten 
men noget hen til den ene Side. 

Flere Stykker Vaaben findes forholdsviis ofte samlede 
i een Grav, navnlig er det hændet 9 Gange ved Kannike
gaard, at Sværd, Skjoldbule (tildeels med Haandtag) og en 
eller to Spydspidser (en lancetformet og en med Modhager) 
ere fundne sammen, undertiden ledsagede af en Daggart, 
en Kniv eller et Par Sporer. I Graven Kkgd. 150 fandtes 
en fuldstændig Bevæbning: Sværd, Spydspids, do. med 
Modhager (Kastespyd), Daggert, Kniv, Skjoldbule med 
Haandtag og Sporer. Af Jernhuer eller anden Dækning 
for Hovedet er der derimod ikke fundet Spor, og man 
skulde næsten troe, at hvis saadanne havde været benyttede, 
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vilde de ikke have manglet i de Grave, der forøvrigt inde
holde en Mands fulde Bevæbning. Pilespidser ere heller 
ikke fundne. 

Beltehager, Fibulaer, Spænder, Smykker og Guldring. 

Blandt Sager henhørende til Klædedragten 
maae først nævnes de eiendommelige, lange, flade, krum
mede Jernstykker, hvis ene Ende er tilspidset og ombøiet 
til en lille spids Hage, medens den anden, mere afrundede 
Ende enten er ombøiet til en større Hage eller til en 
Øsken, hvori der er anbragt en stor bevægelig Krog (Pl. i3, 
3-6). Hagerne bøie sig indad under Jem stykkets con
cave Side ; findes der derimod en bevægelig Krog, er 
denne altid an bragt saaledes , at den vender udefter 
( see Pl. 3, 4 og 6). En enkelt Gang (Kanegaard A. 6) 
har der i Stedet for en Krog været anbragt i Øskenen en 
bevægelig Sta1Jg med en Knap (PI. 3, 3). Ifølge disse Stykkers 
svagt krummede Form maa man antage, at de have været 
bestemte til at slutte sig til Legemets Runding, og man 
fei!er neppe ved at ansee dem som B e 1 te hager, be
nyttede til at sammenholde et Livbelte. Have de været 
benyttede dertil, maae de imidlertid have været fasthægtede 
umiddelbart i Beltet, der altsaa maa have været af et 
stærkt og seigt Stof, rimeligviis Læder; kun een eneste 
Gang er der fundet en Jernring, hvori Krogen af en saadan 
Beltehage var fasthægtet (Kkgd. Nr. 60). Til at ophænge 
andre Metalgjenstande, saasom Sværd eller Knive, have 
disse Hager ganske vist ikke været brugte, eftersom de kun 
meget sjeldent ere fundne i Grav sammen med saadanne 
Gjenstande. Beltehagerne forekomme overordentlig hyppigt 
paa visse Gravpladser, navnlig ved Kanegaard og i den nord
østlige Dee! af Gravpladsen ved Kannikegaard; ogsaa andet
steds findes de jævnlig. De ere altid af Jern, i Størrelse 
variere de fra 3~ til 9 ~· Tommers Længde foruden den be
vægelige Krog og fra § til 11' Tommes Brede. De ere 
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jævnlig prydede med en fordybet Rille langs hver af den 
convexe Sides Kanter eller med indfilede eller indslagne 
Hak i disse Kanter. En enkelt (Kn. C. 29) er prydet med 
smaae indslagne Cirkeler. 

Endnu hyppigere ere Fibulaer snart af Bronce *) snart 
af Jern (Pl. 7 og Pl. 8, 1-5og8-13). Broncefibulaer fore
komme paa næsten alle Gravpladser, som ere nøiere undersøgte, 
saasom Kannikegaard, Kanegaard, Markehøi, Kuregaard, Hasle, 
Snels Høi, Pilegaard og Boesgaard, samt paa den med Brand 
pletter bedækkede Gravhøi paa Nylars Klint (hvor de dog 
ere fundne ved ubrændte Been - see nedenfor i Tillæget). 
De høre imidlertid allevegne til Sjeldenhederne alene med 
Cndtagelse af Kannikegaards store Gravplads, i hvis nord
vestlige, midterste og sydlige Deel de ere saa hyppige, at 
der er fundet Levninger af næsten hundrede af dem. F'ire 
Broncefibulaer ( l fra Markehøi, 2 fra en Grav ved Kane
gaard - Kn. A. 22 - og 1 fra en anden Grav samme
steds med det nedenfor omtalte Broncesmykke - Kn. C. 31 -) 
have en ganske eiendommelig Form (Pl. >-i, 9-10), idet 

de bes taae af en omtrent I~ Tomme bred, halvkugleformet, 

lidt fladtrykket Bronceskal, paa hvis convexe Side der fin
des en af indridsede Cirkelbuer dannet stjerne- eller kryds
formet Prydelse. V ed hver Side af Halvkuglen findes en lille 
rund Bronceknop med en Cirkelprydelse. Naalen er af Jern 
og enten befæstet til en Spiral af J erntra ad eller dannet af 
en tynd sammenbøiet Stok, som udgaaer fra den ene Bronce
knop og bøier sig tilbage ind under Halvkuglen for at optages 
i en Kro~, der synes at have været anbragt under den anden 
Bronceknop. - De øvrige Broncefibulaer høre næsten alle til 
dem, der kaldes bøileformede, og bestaae af en paa for
skjellige Maader dannet Bøile, hvis ene Ende støtter sig til 

*) Broncesagerne fra Brandpletterne ere ikke analyserede; rimelig
viis bestaaer Metallet af Kobber og Zink og burde derfor vel 
rettest betegnes som »Messing". 



BORNHOLMSKE BRANDPLETTER. 23 

en Broncespiral, hvorfra en Broncenaal udgaaer, medens der 
under den anden Ende ordentligviis er anl>ragt en lodret 
nedadgaaende Plade, hvis Underkant er ombøiet til en Skee, 
hvori Spidsen af N aalen har sit Leie. Længden varierer 

fm 1 lll 3 To111we1. Døilel!Je !ittve wegel fot~kjellig Fu1111. 

Otte dannes de af et fladt, overalt lige bredt, først opad
staaende og derefter fremad- og nedadkrnmmet men imod 
Enden atter noget opadbøiet Broncebaand (baandformede 

F. Pl. 7, 5-6, 12 og 14), i Regelen retvinklet afskaaret for 
Enden og ofte prydet enten med langsløbende Riller, hvori 
der er dannet smaa runde Knopper, eller med indslagne 
enkelte eller dobbelte Kredse. For det Meste ere disse 

baandformede Bøiler tre til fem Gange længere end deres 
Brede, men enkelte ere saa korte og brede, at Længden 
neppe er det Dol>belte af Breden. lTndertiden er Baandet 
smallere paa Midten, derefter atter bredere og endelig af
slnttet med en aflang Runding. - Ved andre Fibulaer er 
Bøilen en krum Stok med et aflangt Gjennemsnit, ordentlig
viis med et Hoved paa Enden og jevnlig med en smuk 
Prydelse af smaae Knopper i en Rille langs ad Ryggen. 
Undertiden er fremdeles Bøilen halvrund ovenpaa og flad 

underneden, i Regelen med en lille Kam tvers over Ryggen. 
Denne Form gaaer atter over til en eiendommelig barok, 
puklet Skikkelse (PI. 7, 2-4), idet der uetop paa det 
Sted, hvor Bøilen krummer sig fremefter, reiser sig en bred 
og høi Kam paatvers og atter ud imod Spidsen sidder en 
lignende Kam, udenfor hvilken Bøilen ender i en rund 
ciseleret Knop eller (sjeldnere) i en til en lille Ring om
bøiet Spids. - Ved tre Fibulaer fra Kannikegaard er der 
(Pl. 7, 13) tvers over den baandformede Bøile anbragt et 
fladt Broncestykke, som næsten giver dem Form af et 
Kors. Ved to andre er Bøilen fladt udslagen og ornbøiet i 
Enden (Pl. 8, 4), saa at der derved er anbragt et Leie 
til Naalen og altsaa den ellers forekommende Skee er 
bortfalden. Endelig har der i den sydligste Deel af Grav-
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pladsen ved Kannikegaard begyndt at vise sig Fibulaer af 
nye Forn1er, som ikke ligne dem, der ellers ere fundne i 
Brandpletterne, men snarere dem, der forekomme i de store 
Mosefund. Saaledes er der i Gravene Nr. 155 og 160 fundet 

Sit.lc:,;tykkc1 til Nyt111rn V fig. 14 ~ri. 8, 13), i N1. 100 eut.lvlt.le1e 
et Sidestykke til Vimose I fig. 30 (Pl. 8, 5), og i Nr. 1G2 en 
desværre meget forbrændt Fibula (Pl. 8, 8), bestaaende af 
en rund Bronceplade i Midten og fire mindre runde Plader 
korsformet udgaaende fra Midtpladen omtrent som Vimose IV 
fig. 3. - Udenfor Kannikegaards Gravplads synes næsten 
samtlige Broncefibulaer fra Brandpletterne at henhøre enten 
til de baandformede (med lige eller afrundet Ende) eller til 
dem, hvor Bøilen har et ovalt Gjennemsnit eller endelig til 
de fornævnte halvkugleformede. De ved Kannikegaard saa 
almindelige puklede Fibulaer findes næsten aldrig andet
steds; kun ved Pilegaard er der fundet et enkelt Brud
stykke deraf. - Fibulaerne forekomme meget ofte parviis, 
undertiden endog tre eller fire i een Grav. 

Fibulaer af Jern ere endnu almindeligere end de af 
Bronce, men da Jernet altid er stærkt forrustet, smuldre 
de allerfleste Jernfibulaer bort ved Optagelsen. Ved Kane
gaar<l, hvor de forekomme meget hyppigt med en Længde af 
indtil 3~ Tommer, have de for det Meste Skikkelse af en næsten 
retvinklet Triangel (Pl. 8, 2), idet Bøilen, der beRtaaer af en 
tynd fiirkantet Jernstok, omtrent ved ~· af sin Længde er 
bøiet fremad i en Vinkel, hvornæst den ved Enden krummer 
sig nedad og tilbage og derved tillige danner et Leie til Opta
gelse af Naalens Spids. Fibulaer dannede af en tynd Jern
stok eller endog ligefrem af J erntraad med den nævnte eien
dommelige Ombøining af Bøilen til Optagelse afNaalen fore
komme ogsaa jevnlig ved Kannikegaard i Gravpladsens nord
østlige De el (Pl. 8, 1, 3 og 11 ). Forøvrigt ere de ved Kan

nikegaard fundne mangfoldige Jernfibulaer for det Meste gjorte 
i Lighed med Broncefibulaerne, snart nærmest svarende til 

de baanclformede'. snart mere ligt de puklede (Pl. 7, 9-10). 
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Ved enkelte er der fundet Broncetraade anbragte i eller 

langs med Spiralen. Adskillige af J ernfibnlaerne vidne om 

en høi Udvikling af Smedehaandværket. 

Spænder forekomme baade fiirkantede og ringformede. 

(Pl. 3, 'i-lU). Al Brum:e !Ja ves h.uu IhudslyHer al eeL l'iug

formet Spænde, eet lille firkantet og endelig et ufuldstæn

digt, der er forsynet med en Plade bagved Bøilen (Kkgd. 1.55 

- Pl. 3, 10 - jfr. Vimose 12 fig. 16). De øvrige Spænder 

ere alle af Jern. Ved de ringformede Jernspænder er 

Tornen for det Meste temmelig svær og forsynet med en 

stor Øsken, som maa have kunnet glide rundt langs ad 

Ringen. Denne synes ikke at have været smeddet sammen 

men blot indrettet saaledes, at Enderne laae tæt over hin

anden; i det Mindste have flere Ringe, der ere gaaede itu 

ved Optagelsen, viist et saadant Forhold. Ringene have 

altsaa kunnet aabnes, hvis Jernet har været nogenlunde 

spæn digt. 

Prydelser af ædelt Meta] er kun fundne i den 

midterste og sydlige Dee] af Gravpladsen ved Kannike

gaard. Hyppigst forekomme kugleformede Perler af 1 til 

henimod 1 Tommes Tværmaal, bestaaende af to tyndt ud

hamrede Metalskaller, prydede med smaae indvendigfra 

uddrerne Knopper og sammenholdte uden Lodning ved 

Hjælp af disse Knopper (jfr. Pl. 8, 6). Hver Kugle er for

synet med to hinanden modstaaende Huller, saa at de 

altsaa maae antages at have været baarne i en Snor. 

Der haves fire og en halv saadan Kugle af Guld samt 

to hele og to halve af en Blanding af Søh- og Guld 

(Kkgd. G2, 70, 80, 98, 99, 118, 13-!, 144 og 149). De ere 
aldrig fundne parviis men kun een i hver Grav, og de maae 

derfor ansees for at have været benyttede enkelte, altsaa 

ikke som Øresmykker. En er fundet s11mmen med to smaae 

dobbeltkegleformede, i begge Ender aabne Perler (jfr. Pl. 8, 6) 

og to andre smaae Prydelser, Alt af sølvblandet Guld 

(Kkgd. 99), og det er da sandsynligt, at disse i Forening 
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med nogle i samme Grav fundne lyseblaae riflede Steen
perler have udgjort et Halssmykke. Iligemaade er en 
anden af Guldkuglerne fundet sammen med en lig
nende langagtig Guldperle og endnu et andet smukt lille 

Gu!Jstykke (Kkgd. 144); veu Guldkuglen tandtes tast
smeltet et lille Stykke blaat Glas; rimeligviis have vi 
ogsaa her Resterne af et oprindeligt af fem Guldstykker og 
derimellem anbragte Glas - eller Steenperler bestaaende 
Halssmykke. En Kugle af sølvblandet Guld er fundet 
sammen med Rester!_le af to langagtige Guldperler (Kkgd. 
149), og Halvdelen af en lignende Kugle fandtes sammen 
med en langagtig Guldperle i Kkgd. 134; det er rimeligt, 
at ogsaa disse ere Levninger af lignende Halssmykker, 
hvoraf det Øvrige er bortkommet. Det Samme turde 
maaskee gjælde om en lille langagtig Guldperle , der er 
fundet alene (Kkgd. 111 ), og maaskee ligeledes om de 
enkeltviis fundne kugleformede Guldperler. - De præg
tigste af alle de fundne Smykker ere imidlertid to sær
deles smukke Guldberlokker ( Kannikegaard 86 og 134) 
med Øsken foroven og draabeformede Dopper forneden 
(PI. 8, 7), ~æsten nøiagtigt svarende til Afbildningen i 
Worsaaes Nordiske Oldsager Nr. 378. De ere begge 
fundne uden noget Magestykke i samme Grav og ere saa
ledes rimeligviis ikke Øreprydelser; derimod ere de begge 
Gange fundne sammen med en Guldkugle, den ene Gang tillige 

med en langagtig Guldperle, altsaa med formeentlige Lev
ninger af Halsbaand, og kunne vel derfor snarest antages 
at have været et Smykke, som har været ophængt paa 
Halsen eller Brystet under den i Midten af Halsbaandet 
anbragte Guldkugle. - Endelig er der i fornævnte Grav 

Nr. 144 fundet et lille, desværre meget ødelagt Stykke af 
en smuk flad Fletning at' fine Guldtraade; hvad det op
rindelig har været anvendt til, lader sig nu ikke erkjende. 

En lille spiralbøiet Guldstang af Vægt i Lod er 
fundet i en Gravkiste paa Gravpladsen ved Kannikegaard 
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(Kkgd. li'>!). Den er imidlertid ikke flint forarbeidet og 
bør derfor neppe ansees for at have været benyttet som 
Smykke men har snarere været en lille Pengering, hvoraf 
der kunde afhugges Stykker for at bruges som Betalings

middel. 
Et meget mærkeligt Fund af Broncesmykker haves 

fra en Grav ved Kauegaard (Kn. C. 31 ). I denne fandtes 
syv indtil 1 ~ Tomme lange, hule Broncespiraler, omtrent 
t Tomme i Tværmaal; Stykkerne synes ikke at have været 
sammenhængende, og de have formodentlig været trukne paa 
en Snor og brugte som Halsbaand. Fremdeles optoges 
her en af de ovenfor berørte halvkugleformede Bronce
fibulaer samt endvidere en besynderlig Bronceknap, 1 T. 
i Tværmaal, prydet med tre smaa Vorter og siddende 
paa en kort tyk Stilk, som var fastgjort paa en fem
kantet Bronceplade, der atter var anbragt paa Bronce
og Jernstykker. Og endelig fandtes i samme Grav et 
Hængesmykke af Bronce (Pl. 9, 12) bestaaende af en 

temmelig svær, l l Tomme bred, paa Oversiden med to 
høie Dopper prydet Ring med en deri hængende flad Stok, • hvorpaa der var anbragt en Skyder. 

Perler af Glas eller Steen eller farvet 
Brændtleer ere ikke sjeldne ved Kannikegaard; et Par 
Stykker ere ogsaa fundne i Mulden indeni et Leerkar fra 
Steenshøi. Gjennemsigtige mørkeblaae smaae Glasperler 
have været benyttede til Perlebaand afvexlende med gule 
Perler og ere ved Baalets Hede blevne sammensmeltede 
'med disse til sammenhængende Ulasstænger (Kkgd. 38 og 
42). De gule Perler synes at bestaae af klart hvidt Glas 
med en Guldbelægning indYendig i Gjennemboringen (jfr. 

Thorsbjerg Side 22 og Tavle IV fig. 24). De riflede, lyse
blaae, uigjennemsigtige Perler, som ledsagede Guldsagerne i 

Kkgd. Nr. 99, bestaae af en smeltet graa Steenmasse, der 
er farvet paa Overfladen. Et Par mørkerøde Perler af 
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haardtbrændt Leer ere prydede med indlagte gnle Pletter, i 
hvis Midte der sidder en mindre sort Prik (Pl. 8, 6 den 
yderste Figur til Venstre). - Mange Perler ere heelt smel
tede paa Baalet , saa at kun en uformelig Glas - eller 

Steenmasse er b!even tilbage. 

Knive. 

Af Jernknive (Pl. 5) haves en stor Mængde i for
skjellige Skikkelser. De fleste ere af sædvanlig Knivform, 
altid eenæggede, temmelig tynde, spidse og undertiden lidt 
tilbagekrummede ved Spidsen (Pl. 5, 3- 5). Grebtungen er 
i Regelen temmelig kort, undertiden anbragt i Forlængelse 
af Ryggen, undertiden nærmere Midtlinien af Bladet eller 
lige midt for dette. Længden varierer fra 3 til 61 Tomme, 
Grebtungen iberegnet, og Breden fra ,I til k Tomme. En 
ganske lille Kniv, der sidder i en Jem skede, er kun 2 T. 
lang. En af de spidse Knive med usædvanlig lang (3 T.) 
Grebtunge har en lille Bronceplade paa Enden af Greb
tungen og en anden tvers over Tungen, netop hvor Bladet 

begynder (Kk!ld. 147). Den underligt sammenboiede Kniv 
Pl. 5, 9 (Kkgd. 162) har en Bronceknap paa Grebtungen. 
Et Stykke af en Kniv fra Kannikegaard er bleven under
søgt hos en herværende Smed og befandtes at bestaae af 
en Masse, som ved Hærdning opnaaede en saadan Haard
hed, at den ikke kunde angribes af en Fiil; den var altsaa 
af Staal. 

Meget eiendommelige ere de halvrunde Knive (Pl. 5, 6), 
dannede af en halvcirkelformet 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. Af 
disse besynderlige Redskaber, hvis Form utvivlsomt er en 

Arv fra Broncealderen ( see en Tegning i Nordisk Tidsskrift 

for Oldkyndighed III S. 334, jfr. ogsaa Worsaae Nr. 160), 
er der fundet 5 ved Kannikegaard, 1 ved Snels Høi og 1 
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ved Hasle. Deres Tværmaal er fra 3 til 4 Tommer; to af 
dem ere gjennemborede med et rundt Hul under Udsnittet 
i Ryggen. De have aabenbart været bestemte til at skjære 
med, rimeligviis til haarde eller seige Gjenstande, der kunde 
taale et stærkt Tryk og skulde skjæres efter en ret Linie. 
Muligviis har det været V ærktøi benyttet til Tilskjæring af 
Læderremme eller Skindklæder. 

Ligesaa besynderlige ere de halvmaaneformede Knive 
(Pl. 5, 7-8), skarpe paa den udvendige Krumning, spidse i 
den ene Ende og ved den anden Ende løbende ud i et 
Skaft, som altid ender med en Øsken eller Ring. Bladets 
Brede er fra ~ til k Tomme og Tværmaalet af det ydre 
Krumning fra 2 til 3 Tommer; Skafterne ere i Regelen 
lidt længere. Der er fonden 1 af dem i Lyrs Skov, 1 ved 
Hasle og 2 hele samt Brudstykker af 3 andre ved Kannike
gaard. Paa to af dem er Skaftet snoet eller vredet 
(Pl. 5, 8). Deres Bestemmelse maa vistnok have været den 
samme som de halvrunde Knives. Mærkeligt er det, at de 
altid ere indrettede til at ophænges (maaskr.e ved Beltet ), 
ligesom ogsaa to af de halvrunde Knive nd<;,n Skaft, som 
01-en anført, have et Hul, hvorved de kunde ophænges. 

Et Stykke af en meget stor krum Kniv (Pl. 5, 2) er 
fundet ved Kannikegaard (Kkgd. E i Slutningen); Greb
tungen er ombøiet til en Spids, som har kunnet slaaes ind 
i et Træskaft; Bladet, hvoraf kun 31 Tomme er bevaret, 
er skarpt paa den indvendige Side af Krumningen. Det er 
sandsynligt, at vi her have et Brudstykke af en Høstkniv 

eller lille Lee, svarende til Worsaae Nr. 490 samt omtrent 
til Vimose S. 26 fig. 26 saavelsom til tvende gamle Lee
blade, der i den senere Tid ere jordfundne her paa Bornholm. 

Endelig er der i Kannikegaard Nr. 160 (vistnok en 
Kvindegrav) fundet et Broncestykke 3k Tomme langt, der 
aldeles har Form som de spidse Jernknive. Om det virkelig 
har været en Kniv, tør jeg ikke afgjøre. 
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Andre Redskaber. 
En fuldstændig men ved Optagelsen itu brudt Sax af 

Jern (Pl. 5, 1) er fundet ved Kannikegaard (Kkgd. 86). 
Den bestaaer af to 7 t Tomme lange Grene, hvis nedre 
Halvdeel er udslaaet til brede, skarpe og spidse Kmvsblade, 
medens de ved den anden Ende ere forenede i en krum 
Bøile. Formen er altsaa som vore nærværende Uldsaxe 
eller omtrent sum Afbildningen hos Worsaae Nr. 363. 
Brudstykker af to lignende Saxe ere ogsaa fundne ved 
Kannikegaard. 

Til Syapparater maae endvidere henregnes Prene og Nip
tænger. Af Prene (Pl. 4, 10) er der rimeligviis fundet ad
skillige, men de ere gaaede itu ved Optagningen og bortkastede 
som ukjendeligt Jern. De to, som ere i Behold, ere fiir
kantede i den ene Ende og trinde og spidse i den anden. 

Niptænger af Jern (PI. 4, 11-12) haves i tre eensartede 
Exemplarer fra Kannikegaard. Bøilen foroven er omtrent~ T. 
bred, men Grenene, som ere tynde og flade, udvide sig for
neden til begge Sider, saa at de paa den Linie, hvor de 
mødes, have ,en Brede af 1 ~ til 1 ~ Tomme. Længden er 
kun lt Tomme. Sammesteds er ogsaa fundet en Green af 
en anderledes dannet Niptang, 3 Tommer lang, ~ Tomme 
bred forneden, men ganske smal og fiirkantet foroven. Fra 
Dillehøi haves et 2 Tommer bredt Stykke af Underkanten 
af en Niptang af samme Slags som de førstnævnte. 

Et lille Brudstykke af en smuk Redekam af Been er 
fundet ved Pilegaard. Det er prydet med smaae Cirkeler 
samt med flere Bordter af Zigagstreger. 

Store Jern n øg 1 er ere jævnlig forekomne ved Kannike
gaard, undertiden parviis (Pl. 6, 1-3). De synes især 
at hidrøre fra Kvindegrave. Sex fuldstændige Exemplarer 
haves og Brudstykker af i det Mindste 6 andre. Længden 
er 6 til 7 Tommer. Nøglekammen er kun en Krumbøining 
af Stokken, omtrent som ved en Dirk eller som Afbildnin
gen hos Worsaae Nr. 465. I den modsatte Ende have 
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samtlige Nøgler en Øsken, hvori der er anbragt en Ring. 
Paa denne Ring er der to Gange fundet hængende en los 
Øsken, hvis Ender ere forbundne med en :l'litnagle, saaledes 
at det kan skjønnes, at Øskenen har været fastgjort paa en 

Hem eller en lignende tynd Gjenstand. 
Et lille Hammerhoved (Pl. 4, 9), 2~ Tomme langt og 

i Tomme bredt, er ogsaa fundet ved Kannikegaard. Jeg 
var ikke selv tilstede, da det fandtes, men det tilstilledes 
mig i en stor Sending af Fund fra Brandpletterne, og dets 
Udseende vidner ogsaa om, at det længe har ligget i Jorden. 
Jeg an seer det derfor som virkeligen hidrørende fra en 
Brandplet. 

Tre hule Broncedopsko (Pl. 9, 7-9), ved den ene 
Ende aabne og forsynede med en Nitnagle, ved den anden 
Ende lukkede, ere fundne i Gravene Nr. 153, 154 og 161 
ved Kannikegaard. Den ene af dem (Kkgd. 154, Pl. 7, 7) 
bærer ved den lukkede Ende en Prydelse i Skikkelse af et 
Oxehoved med Horn. (Jfr. hermed den vedtøiede Af
bildning af et i en Gravhoi paa Drammelstrup Mark ved 
Grenaa fundet lignende Hoved). I Henhold til Afbildningen i 

Worsaaes nordiske Oldsager 
Nr. 319 maae disse Dopsko 
vistnok ansees for at have 
tjent som Prydelse for den 
spidse Ende af Drikkehorn. 
Hermed stemmer det ogsaa, 
at der sammen med dem er 

fundet krumme Randbeslag af Bronce samt forskjellige 
andre Broncestykker, som kunne have tjent til Beslag paa 
Hornene eller som Kjæde til Forbindelse imellem Rand
beslaget og Dopskoen (Pl. 9, 10, jvf. W orsaaes nysnævnte 
Afbildning). I Gravgodset Kkgd. 146 og 148 findes lige

ledes Stykker af en Kjede (Pl. 9, 11) og et Randbeslag, 
som muligen have hørt til Drikkehorn. 

I Forbindelse hermed kunne nævnes nogle besynderlige 
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indtil 6! Tommer lange Jerngjenstande, i den ene Ende 
trinde og tilspidsede og i den anden Ende flade med et Par 
retvinklede Bøininger (Pl. 3, 1 - jfr. ovenfor S. 18). De 
have en nmiskjendelig Lighed med Midtbeslag til Sværd

skeder, jfr. f. Ex. Vi mose Pl. VIII fig. 60-59; men de 
Grave, hvori de ere fundne (Kkgd. 148 154, og 161), inde
holde ikke Sværd men derimod Stykker af Drikkehorn og 
Broncekar samt maaskee Skjoldbuler. 

Iblandt de tvivlsomme Gjenstande maae endvidere an
ar.føres nogle kløftede Stykker af Bronce eller Jern 
(Pl. 9, 1-6). I den ene Ende ere de alle spaltede til 
et Par smalle Plader, der ere forbundne med en Nitnagle, 
saa at det er kjendeligt, at en tynd Gjenstand har været 
fastgjort derved. Paa den anden Ende ere nogle af Bronce
stokkene forsynede med et rigt udarbeidet Hoved, der seer 
ud, som det var dreiet. En har blot en simpel Knop paa 
Enden. En bestaaer kun i en flad Broncestang med et lille 
sangtakket Fremspring paa Midten af hver Side (PI 9, 2). 
Af J ernstokkene er en fiirkantet, tilspidset i den ene Ende 
og forsynet med en lille Knop ved denne; andre ere flade, 
og ved den ikke kløftede Ende gjennemborede med et 
rundt Hul (Pl. 9, 4). Lignende kløftede Gjenstande ere 
forekomne de store Mosefund (Thorsbjerg X V fig. 

33--48, Nydam XIV fig. 6-11 og Vimose XV fig. 17 -
27) og ere der ansete for at være Hængedopper til Pry
delse for Enderne af Remme. Det er rimeligt, at dette 
ogsaa kan gjælde for de fleste af dem, der ere fundne 
i Brandpletterne, men de smukke, indtil 3f Tomme lange 
Broncestokke med fiint ndarbeidede Hoveder synes mig 
ikke ret at kunne tydes paa denne Maade. Jeg kan imid
lertid ikke give nogen anden Forklaring af dem og skal kun 
tilføie, at de altid ere fundne enkeltviis, og at adskillige 

af dem utvivlsomt hidrøre fra Kvindegrave*). Ifølge Med" 

*) Af Bronce med prydet Hoved: Kkdg. 75,81,85,86, C. i Slutn·" 115. 
med simpel Knop: Kkgd. 155. 
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delelse fra Museet skal der paa en af Broncestokkene 
(Pl. 9, 1) være fundet en Skruegænge, rimeligviis det første 

Spor af Skruer i Norden. 
Ligesaa gaadefulde ere de vinkelbøjede Jernstokke 

(Pl. G, 4), <ler LesLaae af el lu<llll 8 Tu111111er laugL Jem, hvis 
ene Ende er boiet til Siden i ret Vinkel og tilspidset, 
medens den anden Ende er bøiet til den modRatte Side og 
tildannet som en trind, temmelig svær Tap, omtrent som 
et Dorhængsel. De ere jævnligt forekomne ved Kannike
gaard og adskillige Gange i Forening med Nøgler, altsaa 
formeentlig i Kvindegrave. 

Ei heller veed jeg nogen Forklaring for en ret smukt 
forarbeidet, smal, oval Jernring, der er aaben i den ene 
Side. Den er omtrent dannet som en Armring. 

Nogle mærkelige Brikker af Been (Pl. 6, 10 og 12) ere 
forekomne baade ved Kanegaard (C. 20), ved Hasle og fire 
Gange ved Kannikegaard (Nr. 26, 50, 70 og 133). De ere 
dannede som et Kugleafsnit og bestaae af Ledeuden af en 
Knokkel, hvis naturlige Runding er benyttet, undtagen for
oven og forneden, hvor Brikken er glat afskaaren. De ere 
alle gjennemborede i Midten, og omkring Gjennemboringen 
er der paa de fleste af dem foroven anbragt en enkelt og 
paa Underfladen en dobbelt eller tredobbelt Krands af smaae 
Huller, der ikke gaae igjennem Beenmassen. Breden af 
Brikkerne er foroven } til i Tomme og forneden 1 l til 
1 :! T.; iioiden er omtrent ·~ Tomme. - Hermed kunne 
maaskee sammenstilles nogle gjennemborede store Perler af 
brændt Leer (Pl. 6, 8-9) fra Kannikegaard (Kkgd. 13 og 

Af Bronce, flad: Kkgd. 74. 
Af Jern, fiirkantet: Kkgd. 100. 

flad: Kkgd. 156. 
do. med Hul ved den ikke kløftede Ende: Kkgd.146,162. 

Blandt disse Grave ere kjendeligen: 
Kvindegrave: Kkgd. 74, 86, 156, 162. 
i~fandsgrave: Kkgd. 100, 146. 

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1870. 3 
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42), omtrent en Tomme høie og en Tomme brede, samt 
nogle ligeledes gjennemborede Skiver af brændt Leer eller 
Sandsteen. En Leerskive fra Kkgd. 52 (Pl. 6, 7) er ~ T. 
tyk, q T. bred og indskaaret i Randen med en rundt

løLeuue Rille ganske sum Skiveu i eu T1iuse Det e1 muligt, 

at baade disse Gjenstande og ligeledes Beenbrikkerne have 
været Skiver til Haandtene. 

Metalkar. 

Foruden et J ernkar, som 1 srn Tid er fundet i Dovr 
Aas, og hvis Rester gjemmes i Museet for nordiske Old
sager, er der i Brandpletterne fundet to store Jern~jedler, 

den ene i Steenshøi, den anden i Dillehøi. Begge fandtes 
sønderbrudte i mange Stykker, men da de allerede forinden 
ruin Tilstedekomst vare meget forstyrrede af Andre, lader 

det sig nu ikke oplyse, om Sønderbrydningen er skeet i 
Oldtiden eller senere. Jeg er nærmest tilbøielig til at troe, 
at de først ere brudte itu, eftrrat Jernet var forrustet og 
skjørnet, altsaa ikke i Oldtiden. Kjedelen i Steenshøi stod 

paa Toppene af tre eller fire opretstaaende Steen, der vare 
nedgravede i Bakkens Sand; ovenpaa Kiedelen var der 
ligeledes anbragt en Steen, som synes efterhaanden at være 
sunken ned i Karret. Der optoges en svær, omtrent 18 Tommer 
bred Jernring, som havde dannet Randen ovenom Kjedelen, 
et Par svære Jernhanke og mange Stykker af Siderne til
ligemed en Mængde Broncestykker, hvormed Siderne havde 
været belagte indvendigt. Imellem de knuste Levninger af 
Kjedelen fandtes Kul og brændte Been; det var imidlertid 
ikke tydeligt, om disse havde været nedlagte i Kjedelen, 
eller om denne havde været nedsat i den sorte kul- og 
beenblandede Muld. - Af Kjedelen i Dillehøi var en Deel 
tidligere borttaget og kunde ikke atter skaffes tilstede. 

Ogsaa her fandtes en Mundingsring over 1 Tomme tyk og 
20 Tommer i Tværrnaal; den var dannet af en svær sammen

bøiet Jernplade, og i den Rende, som blev aaben imellem 
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Pladens nedad og indad bøiede Kanter, vare Sidernes Jern
plader indstukne og fastgjorte. Tæt under Mundingsringen 
var der paa hver Side en Øsken, hvori der var anbragt en 
t Tomme tyk, 5 Tommer bred Jernring. Kjedelens Sider 
vare omtrent k 'l'omme tykke, og hele den indre Huulning 
fra omtrent 3± Tomme under Munding~ringen var belagt 
med Broncebeklædning. Efter Finderens Sigende havde 
Kjedelen staaet paa en "Stilk" , der atter havde staaet 
paa en "Skaal" (altsaa en Fod som paa en Pocal), men 
disse Dele vare bortkomne. Imellem Kjedelens Levninger 
fandt jeg samme Blanding af sort Muld og Beenstumper, 
som ellers indeholdes i Brandpletterne, og udenom Kjedelens 
ene Side, som endnu stod urørt, viste sig ganske den samme 
sortr. Masse. Den samme Mand, som havde fundet Jern
kjedelen i Dillehøi, havde sammesteds tidligere fundet to 
andre Kjedler, den ene af "Kobbeffl og den anden af 
"Messingu; han havde imidlertid brugt dem til Reparationer 
af Bliktøi i sit Huus, og jeg fik kun reddet nogle smaae 
Stykker guul Bronce af den sidstnævnte. 

Foruden disse Kar samt et Broncekar, der skal være 
fundet paa Gravpladsen ved Pilegaard, ere adskillige Bronce

kar fundne ved Kannikegaard, deels i Gravpladsens midterste 
Parti, (Kkgd. 84) hvor der optoges en Mængde af Ir op
løste Bronceskaller, deels i den sydligste Spids, hvor de 
fra Nr. 144 til 161 forekomme særdeles hyppigt. De her 
fundne Kar ere imidlertid samtlige aldeles sønderhuggede, 
saa at Formen af Karrene ikke er kjendelig. Det er endog 
rimeligt, at nogle af de paagjældnede Broncestykker (især 
Kkgd. 154) slet ikke have været Kar men Skjoldbuler eller 
Skjoldbelægninger. Andre have sikkrere Kjendetegn, navn
lig Hanker eller Hankedopper med Ringe i. Men Øde
læggelsen er desværre saa fuldstændig, at intet Videre kan 
erfares af de store Hobe af Metalstykker. 

3* 
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Leerkar (Pl. 9-12). 
Meget charakteristiske for Brandpletterne og i mange 

Henseender meget interessante ere de talrige Leerkar. Naar 
der ellers findes Leerkar i Begravelser med brændte Been, 

ere de altid temmelig store, idet et Rumfang af 4 til 6 Pægle 
synes at være det mindste, som er anseet fornødent til at 
rumme et Menneskes brændte Levninger; ofte ere de mange 
Gange større. Ved Brandpletterne, hvor Hensigten med 
Karrene ikke har været deri at gjemme de brændte Been, 
har Rumfanget kunnet være ganske lille, og i Virkeligheden 
ere de fleste Leerkar fra Brandpletterne meget smaae med 
et Rumfang fra en Pægl indtil neppe en Kubiktomme. De, 
som ere større, ere endda lette at kjende; Urnerne fra 
andre Begravelser af brændte Been ere næsten altid, saa 
vidt jeg har seet dem, af raat og grovt Arbeide, tykke i 
Siderne, graasorte af Farve og plumpe i Formen. Der kan 
nu ganske vist iblandt de smaae Brandpletskar ogsaa jævn
lig sees plumpt og slet brændt Arbeide; men de større Kar 
fra Brandpletterne ere næsten altid fortrinligt gjorte, tynde 
i Siderne, stærkt brændte og som Følge deraf oftest lyse af 
Farve samt for største Delen dannede i smuk og smagfuld Form 
med charakteristiske Stregeprydeiser. Leerkarrene afgive 
derfor et af de tydeligste og sikkreste Midler til at erkjende, 
om en Begravelse, som man ikke har havt Leilighed til 
selv at undersøge, bør ansees for at have henhørt til Brand
pletterne eller ikke. Herved er det imidlertid ingenlunde 
udelukket, at jo Stykker af grove Kar kunne findes i 
Brandpletterne; tvertimod findes de der hyppigt, men 
altid kun i enkelte Skaar og Stumper, der ligge spredte 
omkring, og som tilsammen ikke vilde udgjøre mere end 
en lille Brøkdeel af det paagjældende Kars oprindelige 
Runding. 

Leerkar ere fundne i alle Gravpladser, der ere blevne 
nogenlunde undersøgte, dog ingenlunde i enhver Grav. Ofte 
kan man aabne mange efter hinanden uden at finde tlt 
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eneste; i de første 30 Grave ved Kanegaard fandtes saa
ledes foruden nogle spredte Skaar kun eet heelt Kar og 
Halvdelen af et andet. Paa andre Steder forekomme de 
næsten i hver Grav og undertiden parviis eller endog indtil 
6 til '/ i een Grav. Flere Gange troer Jeg at have be
mærket en vis Regelmæssighed, navnlig er der oftere i 
samme Grav fundet fire Kar af forskjellig Størrelse, nemlig 
et meget stort, fleerøret Kar, en høi Vase med eller uden 
Hank, en middelstor Hankepotte og et lille Kar af omtrent 
en Pægls Rumfang; undertiden have disse Kar ikke alle været 
hele, men de forefundne Brudstykker have viist, at de alle havde 
været tilstede ved Ligfærden; undertiden mangler det store 
Kar, saa at der kun findes en høi Vase, en middelstor Hanke
potte og et lille Kar; sommetider er der to Smaakar. - Hvor 
en Grav har indeholdt et af de meget store Ka.r, ere de 
mindre undertiden fundne nedsatte i dette. Forøvrigt staae 
Karrene hyppigt paa Bunden- eller ved en Side i Graven 
med Mundingen opad, men hyppigt findes de ogsaa, som 
allerede ovenfor berørt, liggende paa Siden eller paaskraa 
eller endog med Bunden opad paa et eller andet Sted i 
Brandplettens Masse uden nogensomhelst Regel. Undertiden 
er ogsaa et lilie Kar elier Halvdelen af et saadant fundet 
lige midt paa Overfladen af Brandpletten. - De fleste af 
Karrene ere komne hele ned i Graven, men saare mange 
have dog allerede været itu, inden Begravelsen foregik; de 
findes da i enkelte Stykker spredte hist og her omkring i 
Brandpletten, undertiden i saadant Antal, at vel det Meste 
af Karret kunde sammensættes deraf, men hyppigere saa
ledes, at kun faa eller vel endog kun et enkelt Skaar er 
kommet med i Graven. Mange Kar, der ere komne hele i 
Graven, ere senere knuste af den overliggende Jords Tryk 
og falde i Stykker, saasnart man forsøger at optage dem. 

Indholdet af Leerkarrene, hvad enten de staae opreiste 
paa Gravens Bund, eller de ligge uordentligt andetsteds i 
Graven, synes aldrig at have været andet end den om-
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givende Muld med de deri forøvrigt indblandede Gjenstande. 
Kun en enkelt Gang er der fundet en større Ryghvirvel, 
tilmed maaskee af et Dyr, liggende i et lille Kar, og lige
ledes er der fundet en langagtig Guldperle (Kkgd. 111) eller 

nogle smaae Ulasperler ( Steenshøi) i Mulden i Karrene, 
men dette synes at maatte ansees som Tilfældigheder. 
Brændte Beenstumper findes ganske vist hyppigt. i Karrenes 
Indhold, men ikke hyppigere end udenfor samme og ikke 
nedlagte i en samlet Klump paa Karrets Bund, men tvert
imod altid uordentligt blandede imellem Mulden, saaledes 
at det synes, som om den beenblandede Muld udenfor Karret 
simpelthen er trængt ind igjennem Karrets Munding. Den 
paa Gravpladsen paa Duebjerg i en Klump sort Muld fundne 

grove .Urne fyldt med brændte Been hidrører, som allerede 
ovenfor bemærket, overhovedet neppe fra Brandpletternes 

men fra Steenrosernes Tidsalder. 
Hyppigst forekomme i Brandpletterne Smaakar fra ~ 

Tommes Hoide og q Tommers Brede indtil 3~ Tommers 
Høide og 4 Tommers Brede. Indenfor disse Grændser findes 

de i alle Størrelser og i en Mangfoldighed af Former. De 
fleste have sædvanlig Potteform (efter Sorterups *) Terminologi 

ere disse indbefattede under de "kopformede") ;i: en vid 
Eng, smallere Munding og ordentligviis en endnu smallere 
Bund (Pl. 10, 1-3, 6~ 7, 11). Udhugningen har ofte en skarp 

Kant, men hyppigere ere Smaakarrene rundbugede. Mundings
randen er næsten altid udadbøiet. Hvor der er Hank, er 
den stærkt udstaaende (Pl. 10, 6-7) og gaaer fra Mundingens 
udadbøiede Rand ned til Udhugningen. En egentlig Fod 
have disse Kar aldrig, men Sideq:1e gaae enten med en 
stump Vinkel eller endog med en ganske jevn Runding over 
i Bunden. Af Prydelser forekomme temmelig hyppigt rundt-

*) Jfr. om Leerkarrene i det Hele en Afhandling af Sorterup 
i Annaler for nordisk Oldkyndighed for 1844-45, S. 317 
og flg. med dertil hørende Billedtavler. 
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løbende Streger ovenfor Udbugningen eller flere dybere 
rundtløbende Furer sammesteds (Sydspidsen af Grav
ningerne ved Kannikegaard); nogle enkelte Smaakar have 
over Udbngningens .Kant en smuk Bordt af radiale Stre
ger nedenfor et Par rundtløbende eller en Afvexling af 
radiale og concentriske Streger; et ganske enkelt rund
buget lille Kar har en bred Bordt af Zigzagstreger og der
imellem smaae indtrykkede Cirkelprydeiser. Endelig er eet 
lille Kar prydet med smaae Knopper paa Siderne (Pl. 9, 14). 

De smukkeste af alle Smaakarrene ere imidlertid de, der 
ere prydede med ophøiede, afrundede, verticale Striber (Pl. 
10, 11), omtrent som en overskaaren Melon. Striberne 
paa disse Kar dække Karrenes Sider heelt lige fra Halsen 
til tæt ovenfor Bunden og ere for det Meste begrændsede 
foroven og forneden af et Par rundtløbende Streger. De 
ere alle rundbugede; nogle havde en lille Hank, andre 
ingen. l<'lere af dem have været forarbeidede med fortrinlig 
Omhu og Smagfuldhed. Foruden nogle spredte Brudstykker, 
der ere forekomne i to Grave ved Kannikegaard samt een 
Gang ved Pilegaard, er der fundet fire fuldstændige Kar af 
denne Art ved Kannikegaard. Af to, som fandtes i samme 
Grav, Kkgd. 57, var det ene 4 T. høit og 4~ T. bredt, og 
henhørte saaledes egentlig til de middelstore Kars Klasse; 
det andet var 3~ T. høit og 4 T. bredt. Begge disse smukke 
Kar saavelsom et tredie af samme Art ere imidlertid gaaede 
itu ved Optagningen, og der haves nu kun eet heelt Kar 
af denne Art, nemlig et lille hankeløst Kar 2! T. høit og 
3i T. bredt. _, ,\ndre Smaakar ere nkopformedeu med smal 
Bund, bred Bug og lige saa vid eller dog næsten lige 
saa vid Munding. Af disse have nogle enkelte et Slags 
Fodstykke, nemlig en flad, paa Siderne lodret afskaaren 
Erikke, der danner en Vinkel med Bugen. Hvor der er 

Hank, er den stor og gaaer fra Mundingen til langt ned 
Bugen. - Sjeldnere ere de nskaalformede« Kar a: lave Kar 
med bred Bug og en endnu bredere Munding. Til denne 
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Art hører det mindste af alle de fundne Kar, ikkun ~ T. 
hoit og 1 f, T. bredt i Overkanten (Kn. C. 5). De skaal
formede Kar have ingen Hank. - Hyppigere forekomme 
»Urtepotteformedeu ::>: cylindriske eller oqivendt kegleformede 

Smaakar (Krukker, Pl. 10, 8-9) med lige eller ganske 
svagt udbugede Sider, snart med, snart uden udadboiet 
Mundingsrand. Hank have de aldrig og ei heller nogen 
særlig Fod. Kun et eneste af disse Kar har været prydet, 
nemlig med raat indridsede Skraastreger (Kn. B 4). Et 
Kar af denne Klasse 1Kn. A 65) er ikkun 1 T. hoit og 2l T. 
bredt foroven. - Ikkun eet lille Kar har nBægerforma 
(Pl. 10, 12); det er en meget flad Skaal, der staaer paa en 
indkneben Stilk, som atter udvider sig forneden (Kkgd. 8). 
- I Forbindelse hermed skal endelig nævnes en smuk Pocal 
af Leer (Pl. 10, 10, Kkgd. 112), 4 T. høi og 4! T. bred, be
staaende af en kopformet Overdeel, som er jævnt tilspidset 
nedad til en cylindrisk Stilk, der kun svagt udvider sig 
forneden til en Fod. Den er prydet med ophoiede verticale 
Striber ligesom de foran nævnte verticalstribede Smaakar. 
Af en anden ganske lignende Pocal er der fundet spredte 
Brudstykker. 

Medens Smaakarrene ere saa overmaade forskjellige i 
Form og Rumfang, synes der at gjælde langt fastere Regler 
med Hensyn til de Kar, som have en Hoide af 4 Tommer 
eller derover. Paa ganske enkelte Undtagelser nær kunne 
de henføres til tre Klasser: middelstore Haukekar, store 
fleerorede Kar og høie Vaser med eller uden Hank. 

De middelstore Hankepotter (Pl. 10, 4-5 og 13-1~ ere alle 
næsten lige store og eensdannede. Hoiden er 4 til 4~ Tommer 
og Breden i5 til 6 Tommer ved Udhugningens Kant. Mundingen 
er vid og udadbøiet; nedenfor en kort Hals under Mundingen 
vider Karret sig stærkt ud og bøier derpaa med en skarp 

Kant atter indad og nedad; Bunden er forholdsviis smal og 
har ingen særlig Fod. De have alle en Hank, som er 
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temmelig lille og gaaer fra Mundingens Rand ned til Cd
bugningens Kant. De ere ofte prydede paa Stykket imellem 
Halsen og Udbugningskanten, men aldrig paa Bugen. Pry
delserne ere deels rundtløbende Furer, deels en Bordt enten 

at Zigzagstreger eller af radiale Streger eller endelig af 
en eiendommelig Sammenstilling af afvexlende radiale og 
concentriske Streger indfattet foroven af et Par rundtløbende 
Linier. 

Meget store Leerkar (Pl. 11 og 12) ere enkeltviis forekomne 
ved Pilegaard, paa Duebjerg og ved den 16de Selveiergaard 
i Clemensker Sogn, men de allerfleste ere fundne ved Kannike
gaard. I det nordlige Parti af denne Gravplads (A og B 
paa Kortet) er der imidlertid ikke fremkommet noget eneste; 
de begynde først i Midtpartiet med Nr. 68 og tiltage' der

næst stadigen i Hyppighed, efterhaanden som Gravningerne 
skride fremad imod Syd. Der er vel i Alt ved Kannike

gaard fundet en Snees Exemplarer, men de gaae altid 
itu ved Optagelsen, og da der først i den seneste Tid er 
fundet Midler til at sammensætte de mangfoldige Brud
stykker, for saa vidt de have kunnet optages ved Grav
ningen, er der kun bevaret fire, og tilmed ufuldstændige 
Exemplarer. Formen er ordentligviis omtrent som de middel
store Hankepotter, altsaa omtrent som Pl. 11, 1. Enkelt
viis forekomme de med en høi Overdeel som Pl. 11, 2, 
og et meget smukt Kar fra Pilegaard synes endog at have 
været rundbuget. De have altid flere Ører, for det Meste 

vistnok tre (Pl. 11, l); fem Ører forekomme ogsaa (Pl. 11, 2), 
og det mægtige Kar, der er afbildet Pl. 12, har havt to 
Rækker med fem i hver, altsaa i Alt ti Ører. Ørerne ere 

altid smaae og svage; sjeldent ere de større, end at man 
netop kan stikke en Finger igjennem dem, og ofte er 
Gjennemboringen kun et Par Linier vid. Da Ørerne ere 

saa skrøbelige, at de ikke have kunnet bære Karret, navnlig 
naar dette har været fyldt, maae de anse es for ikke at 
have tjent til noget practisk Øiemed men kun til Prydelse. 
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Paa Overdelen imellem Udbugningskanten og den vide 
Mundingsrand ere Karrene i Regelen prydede med een eller 
flere ophøiede rundtløbende Striber, hvorpaa Ørerne ere be

fæstede, samt med forskjellige Stregeprydeiser saasom Bordter 
at Zigzagstreger eller radiale Streger eller en Sammensætning 

af radiale og rundtløbende Streger eller dybere rundtløbende 
Furer; i den sydligste Dee! af Gravpladsen ved Kannikegaard 
bliver den sidstnævnte Prydelse den almindeligste. Størrelsen 

af Karrene er meget betydelig; Karret paa Plade 12 er 
l5 Tommer høit og 17} T. bredt ved Udbugningskanten; 
det PI 11, 2 afbildede er 13~ Tommer høit og 16 T. 
bredt; det er forøvrigt nok muligt, at disse to ere de største 
af alle de hidtil udgravede Kar; det førstnævnte er fundet 
i en· sædvanlig Brandplet, ( Kkgd. E i Slutningen), det 
sidstnævnte under en svær Dæksteen uden sort Muld 1Kkgd. 
165). Flere af de store Kar have været baade smukke i 
Formen og fortrinligt brændte samt af lys Farve; de be
varede Kar ere imidlertid, som næsten alle Leerkar fra 
Sydenden af Gravpladsen ved Kannikegaard, temmelig mørke 
i Farven. 

En Mellemstørrelse imellem Hankepotterne og de store 
Kar er forekommet nogle Gange ved Kannikegaard. Det 
var Kar af 5 til 8 Tommers Høide og 7 til 9 Tommers 
Brede, af Form næsten som Hankepotterne, men i Stedet 
for Hank forsynede med flere ganske smaae Ører, hvori 
der enten kun var en Aabning af et Par Liniers Vidde eller 
endog slet ingen Aabning. Ovenfor Udbugningskanten vare 
de prydede med de sædvanlige Stregebordter. De ere alle 
gaaede itu, og kun af eet har Størstedelen kunnet bevares; 
det har tre Ører, og foruden Bord ten over Udbugningskanten 

har det paa Bugen nogle krumlinede Stregeprydeiser. Et af 
disse Kar (Kkgd. E i Slutningen) var under Bunden forsynet 

med tre korte Fødder. 
De høie Leervaser (Pl. 9, 13 og 15) ere smukke Kar. Ved 

næsten alle har Udbugningens Kant siddet under Halvdelen 
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af Karrets Høide, og Overdelen har været høi og forholdsviis 
smal, otte stærkt indsnævret lidt ovenfor Udbugningskanten, 
hvorved der er dannet en høi, smal Hals. De fleste af dem 
have havt en lang, med verticale Striber prydet Hank fra 

Mundingen til Udbugningskanten, men disse Hankekander, 
der for det Meste bare smukke 
Stregeprydeiser omkring Over
delen, ere alle gaaede itu med 
Undtagelse af en eneste, som 
ingenlunde hører til de smuk

keste. Den er 71 T. høi og 
6 T. bred (PI. 9, 13). Af dem 
der ere gaaede itu, er en ud
maalt til 8 Tommers Hoide og 

6~ T. Brede. Hanken af en af 
de itugaaede 1Kkgd. J 44! er gjen
nemboret paa langs med en fin 
Rende, der aabner sig indad i 
Karrets Bug ( see den hos-
staaende Afbildning), som om 

den kunde have tjent til at hælde noget Flydende ud fra en 
klumpet eller lilandet Masse. - 'Af Vaserne uden Hank 
( nflaskedanneden Kar) haves tre i Behold; det ene har en 
ophøiet rundtløbende Stribe omtrent ved Midten af Over
delen, det andet har en lignende ophøiet Stribe og der
under en Bordt af Skraastreger, det tredie (PI. 9, 15) har 
en bred Bordt af Zigzagstreger tæt ovenfor Udhugningens 
Kant. Deres Høide er henholdsviis 6~, 6 og 7 Tommer, 

Breden er 6, 6 og 6± T. 
Af et smukt nbojanformet" Kar med smal udadbøiet 

Munding og kugleformet Bug haves kun et Brudstykke. Det 
synes at have været 6 til 8 T. hoit. Nedenfor den korte 

Hals var der en bred Prydelse af Zigzagstreger og derimel

lem indtrykkede Cirkeler og Prikker (Kkgd. B). 
Om de grove Leerkar, der hyppigt, men altid kun 
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i spredte Brudstykker, forekomme i Brandpletterne, er der 
ikke Meget at sige. Det er tykke, grove Skaar af mørke
graa Farve med en Krumning, der antyder et stort Omfang. 
Der findes aldrig nogen Prydelse paa dem. 

Hvad angaaer 1''abricat1onen at Karrene, skal det kun 
bemærkes, at Leermassen for det Meste er fiin og det 
iblandede Sand ligeledes fiint; hvide eller gnle Glimmerblade 
forekomme hyppigt i Massen og vise, at denne hidrører fra 
opløst (bornholmsk) Granit. Enkeltviis findes imidlertid 
Kar, hvor Leret har været slet renset, og hvor temmelig 
store Steen ere blevne siddende deri. Ved Pilegaard er 
der fundet Stykker af smukke Kar med et hvidt Overtræk, 
der synes at være (bornholmsk) Porcellainsleer; maaskee 
bestaaer Massen heelt igjennem af saadant hvidt Leer. ~ 

Formningen er for det Meste omhyggelig, undertiden endog 
fortrinlig, medens der dog imellem saa mangfoldige Kar 
ogsaa forekommer enkelte, navnlig iblandt de meget smaae, 
hvor Formningen viser en aldeles uøvet Haand. De fleste 
ere saa nøiagtigt runde, og mange tillige saa elegante i 

Formerne, at det næsten synes utroligt, at de skulde være 
gjorte uden Dreieskive. Jeg har for at fa ae dette Punct 
opklaret formaaet en herværende Terracottafabricant til at 
underkaste de fundne Kar en noie Undersøgelse, men Re
sultatet heraf blev, at af omtrent 50 Kar viste kun to til
syneladende Spor af Dreining, og selv disse havde tillige 
Tegn, der tydede paa Formning med Haanden. De saa 
hyppigt forekommende rundtløbende Streger vise altid en 
Unøiagtighed, som vilde være umulig, hvis de vare anbragte 
ved Indtryk i et nogenlunde hurtigt omløbende Kar. Sand
synligviis ere Brandpletternes Kar forarbeidede ganske paa 
samme Maade, som Jydepotterne endnu stedse fabrikeres i 
Vardeegnen, hvor Piger, som fra Barndommen af op læres 

dertil, erhverve en forbausende Færdighed i at danne endog 
meget store Kar af en Klump Leer, som de anbringe paa 
deres Skjød, og som de til en vis Grad kunne give en 
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rundtgaaende Dreining alene ved at bevæge Benene. De 
verticaltstribede Kar ere efter Fabricantens Erklæring gjorte 
paa en særegen Maade, idet der er anvendt et Tryk eller 
Modtryk inden fra; Striberne ere nemlig tydeligt kjendelige 

ogsaa paa den mdvend1ge Side. - Overfladen er paa mange 
af Brandpletskarrene og navnlig paa de fleste større Kar 
udmærket glat, hvilket synes at være bevirket ved den 
samme Fremgangsmaade, som endnu benyttes i Vardeegnen, 
nemlig ved Glitning med en flad og glat Steen. Man kan 
jævnlig finde, at Smaastene, som have siddet i Leermassens 
Overflade, ved Glitningen ere bl evne trykkede ned i Leret. 

- Glasur har neppe været anvendt; kun eet eller to Kar 
synes at bære Spor deraf, men selv disse Spor ere tvivl
somme. - Brændingen er for det Meste fortrinlig, og navn
lig de større Kar pleie at være meget haarde. Den gode 

Brænding har givet de fleste Kar en lys guulagtig eller 
graalig Farve, men ligesom de fleste dog have enkelte 
morkegraae Pletter, saaledes gives der ogsaa adskillige Kar, 
der over hele Overfladen ere mørkegraae. Ved den sydlige 
Ende af Gravpladsen ved Kannikegaard ere næsten alle 
Karrene mørkfarvede. 

Til hvilket Brug disse mangfolgige Leerkar ere blevne 
forfærdigede, er ikke let at angive. At de ikke ere gjorte 
til deri at gjemme de Afdødes Been, er klart nok, naar 
hensees baade til deres ofte saa aldeles ubetydelige Rum
fang og til, at Benene i Gravene i Virkeligheden ikke ere 
nedlagte i dem. De fleste have vistnok været Kar til huus
ligt Brug, og Smaakarrene have vel især været Drikkekar; 
Pocalen fra Kannikegaard (Kkgd. 112) kan navnlig neppe 
være gjort til noget andet Brug, og de i adskillige Grave 
fore komne Rester af Drikkehorn vise ogsaa hen til, at netop 
Drikkekar pleiede at nedlægges i Gravene. Nogle af Smaa

karrene (f. Ex. Kn. A. 65 og C. 5 samt Kkgd. 53, 80, 109 
og 110) ere imidlertid saa ubetydelige, at de ikke synes at 
have været skikkede til noget practisk Brug overhovedet, 
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og de maae vel derfor tænkes enten at have tjent som 
Legetøi for Børn (lignende Legetøi af Leer findes jævnligt i 
Børnegrave i Grækenland! eller maaskee snarere at være 
blevne forfærdigede alene i et symbolsk Øiemed til Brug 

ved Ligtærden. - Hvortor Leerkarrene ere komne med i 
Gravene, er et andet Spørgsmaal. De kunne ikke have 
været benyttede til at hensætte Spisevarer til den Afdøde i 

Graven; thi i saa Fald vilde man ikke finde dem liggende 
paa Siden eller heelt omvendte, og ei heller vilde man saa 
finde halve Kar eller endog kun enkelte spredte Brudstykker. 

De Forhold, hvorunder mange Leerkar findes, vise hen til, 
at de have været med paa Ligbaalet, og at de, efterat 
Baalet var udbrændt, ere blevne feiede sammen med de 

øvrige Rester af Kul, Been, Aske o. s. v. og med disse 
uden nogen videre Orden fyldte i Gravhullet. Herved er 
det imidlertid ikke udelukket, at meget ofte Kar eller 
Stykker af Kar 1.K n. A. 21 i kunne være bl evne optagne af 
Baalets Levninger og med Omhu henstillede i Graven, eller 
at enkelte andre Kar maaskee slet ikke have været an bragte 
paa Baalet men kun paa anden Maade benyttede ved Lig
færden. Enten kan man da tænke sig, at Karrene have 
indeholdt Offergaver ved Ligfærden, og de flere Gange, 
navnlig i Kkgd. 144, fundne Klumper af en forbrændt Masse, 
der synes at have været et dyrisk Stof, tyde ganske vist 
hen paa Offringer ved Ligbaalet, eller maaskee have Karrene 
ikkun simpelhen hørt til den Afdødes daglige Brugsgjen
stande og ere derfor blevne medgivne ham paa Baalet lige
som Sværd, Spyd, Knive eller andre Ting, som han havde 
havt til personlig Brug. 

Ligbaalene. 

Overhovedet rnaae vi vistnok antage, at de allerfleste 

i Brandpletterne indeholdte Sager have været med paa Lig
baalet, for saa vidt de ikke ere blevne indblandede i Asken 
ved Sarnmenfeiningen af Levningerne. Paa denne sidste 
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Maade ere vistnok de talrige Stene og Steensplinter samt 
den ofte stærke Indblanding af Sand og Gruus saavelsom 
endelig ogsaa de halvbrændte Leerklumper komne med i 
den sorte Muld. Hvorledes Sammenhængen er med de 
u1H]tj1 liueu fu1 eh.urnue SlaUer af Jem ug !Jalv smeltede Steen, 
veed jeg ikke; de pleie blot at findes i Overjorden paa 
Gravpladserne, og kun paa eet Sted (ved Udkjæret i Vester
marie Sogn) ere de fundne i selve Brandpletterne. 

Ligbaalene have ganske vist ikke altid og maaskee ikke 
engang i Regelen været anbragte paa eller ved selve Grav
pladserne. Kun ved Kanegaard (Kn. C. 6 til 13) har jeg 
fundet en sværtet Brolægning, der bærer Spor af Ild oven
fra og saaledes synes at have været anvendt til Brænde
plads. De mange løse Smaasteen i Brandpletterne tyde 
derimod paa, at Brændingen ikke er foregaaet paa en dertil 
særlig indrettet (og altsaa tilstrækkelig brolagt) Plads. Ilige
maade vidne de halvbrændte Leerklumper om, at Lig~ 

brændingen ofte har fundet Sted paa en Plads, hvor Grunden 
var Leer, og ikke paa den Gruusjord, hvor Gravpladsen er 
beliggende. Paa den anden Side skal det imidlertid ikke 
nægtes, at paa enkelte Steder (især ved Hasle) indeholde 
Brandpletterne en saa stor Mængde Gruus netop af samme 
Beskaffenhed som Overjorden, at det er sandsynligt, at 
Ligbaalet har været reist der i Nærheden. Men for det 
Meste ere Ligene vistnok blevne brændte ved Hjemmet og ' 
kun Baalets Rester baarne hen til det endelige Hvilested 
paa den fælles Gravplads. 

Mands- og Kvindegrave. 

Ordentligviis indeholder en Brandplet vistnok ikkun 
Levningerne af eet Lig, og findes der flere Gjenstande i 
Graven, vil man i Regelen derfor uden Betænkelighed kunne 
slutte, at de have været benyttede af samme Person. Und
tagelser ere jo vistnok mulige, men de Rester af flere Lig, 
som sknlde være anbragte i samme Grav, maae da være 
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nedlagte der paa samme Tid og altsaa hidrøre fra Personer, 
der omtrent samtidigen ere omkomne. Naar nemlig en 
Brandplet senere skulde være bleven aabnet for deri at 

nedlægge Levningerne af et nyt Lig, vilde det sjeldent have 

kunnet undgaaes, aL Nugel ar <leu i,;au<le<le ug lø8e Ju1<l, 
der paa saa mange Gravpladser omgiver Brandpletterne, 
skred ned langs Siderne af det aabnede Grav hul, og man 
vilde i saa Fald ved Undersøgelserne finde en Stribe af 

Sand i det Mindste i Kanten af Graven indskudt i den sorte 
Muld paa det Sted, hvor den ældre og den nyere Begravelse 
stødte sammen. 

Tør man nu herefter fastholde det som Regel, at hver 
Brandplet kun indeholder Resterne af eet Lig og af een 
Persons Gravgods, da kan man ved at gjennemgaae de i 
Tillæget indeholdte Fortegnelser over Indholdet af de enkelte 
Grave paa nogle Gravpladser endvidere komme til ganske 
interessante Resultater om, hvilke Grave der have været 
Mands- eller Kvindegrave, og derigjennem tillige om, hvilke 
Gjenstande der have været benyttede af Mænd og hvilke af 

Kvinder. Gaaer man f. Ex. ud fra, at Gravene Nr. 70, 74 
og 86 ved Kannikegaard med Guld- og Glasperler have 
været Kvindegrave, saa maae ogsaa de prydede Been
brikker, de store, smukke Hængedopper af Bronce og Jern
saxene have henhørt til Kvindegods. Guldperlerne i Gra
vene Nr. 98 og 118 vise hen til, at de store Jern
nøgler ogsaa have tilhørt Kvinder. Glasperlen i Nr. 52 
antyder det Samme med Hensyn til den underlige Leerskive 
med en Rille i Randen. Fornævnte Grave vise tillige, at 
Broncefibulaer have ved Kannikegaard været et aldeles sæd
vanligt Kvindesmykke, og at spidse Knive (som henhørende 
til Syapparater) ligeledes have hørt til Kvindernes Brugs

gjenstande etc. etc. Der klæber imidlertid den Mangel ved 

disse Slutninger, at samme Slags Gjenstande kunne have 
været brugte baade af Mænd og Kvinder, og Resultaterne 
ere derfor ingenlunde ganske sikkre. Navnlig tør man vel 
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neppe paastaae, at samtlige Grave, hvori der findes Bronce-· 
fibulaer, skulde være Kvindegrave, om der end ikke hidtil 
foreligger noget eneste Exempel paa, at en Brandplet, der 
ved Vaaben eller Sporer var betegnet som Mandsgrav, til
lige har indeholdt en Broncefibula. 

Brandpletterne vare Datidens sædvanlige Gravsteder. 

Det er rimeligt, at alle Samfundets Klasser have i den 
paagjældende Tidsperiode fundet deres Grave i Brandpletterne. 
Paa den ene Side har denne Begravelsesmaade været saa 
yderlig simpel, at den i Tider, da Brændselet var værdiløst, 
ikke har kunnet overstige selv den fattigste Mands Formue, 
og paa den anden Side er det klart, at en Person, der 
kunde tage en Berlok af fortrinligt Guldsmedarbeide og be
tydelig Metalværdi med sig i Graven, ogsaa vilde have havt 
Raad til at faae sig en Vrne til Ligkiste eller endog en 
Høi til Mindesmærke over de smuldrede Been. Man kan 
ikke betvivle, at det i hiin Tidsalder har været Folks Villie 

netop at begraves paa denne eiendommelige Maade, uden 
Hensyn til om de havde Midler til en anden og bekoste
ligere Jordefærd. Dette bestyrkes ogsaa ved, at de Old
sager, som findes i Brandpletterne, og som altsaa maae 
have været sædvanlige Brugsgjenstande i Datiden, ikke mig 
vitterligt hidtil ere fundne i andre Grave paa Bornholm end 
netop i Brandpletterne eller i de paa Gravpladserne enkelt
viis forekommende steensatte Grave med ubrændte Been, 
samt i de gaadefulde Ørnekuller ved Hasle, hvorom neden
for i Til!æget. Vare Brandpletsbegravelserne kun benyttede 
af de ringere Folkeklasser, da maatte der rundt omkring 
paa Øen være fundet Grave, hvori de Rigere havde faaet 
deres Hvilesteder, og man vilde da sikkerligen ogsaa der 
have fundet Broncefibulaer og andet betegnende Gravgods. 
Afseet fra den antydede enkelte tvivlsomme Localitet og 
med alt Forbehold om, at muligen Trælle eller aldeles Ube
midlede, hvem slet intet Gravgods, ikke engang et lille 

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1870. 4 



50 BORNHOLMSKE BRANDPLETTER. 

Leerkar, kunde medgives, maaskee ere bl evne begravede 
paa en endnu simplere og hidtil ganske uopdaget Maade, 
samt endelig ligeledes med Forbehold om, at En eller Anden 
af personlig Tilboielighed eller anden hidtil ukjendt Grund 

kan have valgt sig en tra den almindelige Hegel atvigeude 
Ligfærd (de steensatte Grave ved Kannikegaard og paa 
Dovr Aas), tor man altsaa ansee det som en temmelig 
sikker Sætning, at alle øvrige Personer i Brandpletternes 
Tidsalder have fundet Hvile for deres Levninger netop i Brand
pletterne og da især paa de store fælles Gravpladser. 

Brandpletternes Tidsalder. 

Om i Virkeligheden alle .Brandpletter paa Bornholm 
hore til samme Tidsalder, lader sig selvfølgelig ikke med 
fuld Sikkerhed afgjore, saa længe der endnu findes Tu
sinder af Brandpletter, der ikke ere undersøgte, men efter 
det Materiale, som foreligger, er man ikke berettiget til at 
henføre dem til væsentligt forskjellige Perioder, om der end 
rimeligviis er forløbet et langt Tidsrum fra Begyndelsen 
indtil Slutningen af denne Begravelsesmaade, og om det end 

rnaatte kunne findes,. at Smag og Redskaber have varieret 
noget i Løbet af den paagjældende lange Tid. 

Det er især Kannikegaards store Gravplads, som i 
denne Henseende er oplysende, idet den i sin lange Række 
af Grave indeholder en saa særdeles Rigdom af characte
ristiske Oldsager. Nu er det paafaldende, at der er be
tydelige Forskjelligheder imellem enkelte Partier af Grav
pladsen. Det lange nordøstlige Parti langs Bakkeranden i 
Havens Østside 1A) danner en Gruppe for sig. Det vest
ligere Parti i Haven (B), Terrainet øst for Bygningerne (C) 

og de nordligste 60 Alen i den beplantede Mark (D) have 
fælles l<~iendommeligheder. Og endelig kommer der atter 

meget Nyt frem i den 90 Alen lange Sydspids af Grav
ningerne. (See Kortet Side 66.) Det nordøstlige Terrain 

er i det Hele langt fattigere end de øvrige Partier, men 
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paa den anden Side indeholder det visse Gjenstande langt 
større Antal, end de andre Dele af Gravpladsen. Saaledes 
er der i de der undersøgte 46 Grave, hvori der over
hovedet er fundet Oldsager, forekommet 14 Beltehager, 
medens der I !:I'/ Urave i Midtpartiet kun er fundet 4 
eller 5 og i de 25 Grave i det sydligste Parti slet ingen. 
I det nordostlige Parti er der i de nævnte 46 Grave fun
det 24 Smaakar (0: af indtil 3t Tommes Høide) eller 
Stykker af saadanne, deraf ikkun 2 med Bank, og ikke eet 
eneste større Kar (afse et fra Skaar af grove Potter), 
medens der i de øvrige Dele af Gravpladsen er fundet lige 
saa mange større Kar som Smaakar og igjen vel næsten halvt 
saa mange Smaakar med Hank som uden Hank*). I det 
nordøstlige Terrain blev der foruden nogle Jernfibulaer af 
sædvanlig Form med en under Bøilen anbragt ombøiet Plade 
til Optagelse af N aalen fundet adskillige af den for Kane
gaards Gravplads saa characteristiske Form, hvor Boilen 
bestaaer af en tynd Jernstok, som ved Spidsen er boiet 
nedad og tilbage, saa at den derved selv danner et Leie 
for Naalen; i den øvrige Dee! af Kannikegaards Gravplads 
ere disse Jernfibulaer kun forekomne meget sjeldent og tilmed 
kun i det nærmest ved Haven liggende Terrain. De egent
lige »trekantede« Fibulaer frrt Kanegaard (Pl. 8, 2) med et 
retvinklet Knæ paa Bøilen findes ved Kannikegaard slet 
ikke udenfor det nordøstlige Hjørne (og selv der ere de 
sjeldne ). Derimod har det nordøstlige Parti kun afgivet een 
eneste Broncefibula (medens der er fundet henimod hundrede 
i den øvrige Gravplads), endvidere ikkun Spor af eet 
Sværd, samt endelig ingen Gjenstande af Guld og ikke 
engang nogen Gjenstand af Bronce undtagen den anførte 
eneste Fibula. Disse gjennemgribende Forskjelligheder kunne 

*) Tallene kunne ikke nøie angives, da der efterhaanden som 
Gravningen skred frem sydefter, blev bortkastet en stor 
Mængde spredte Skaar og itugaaede Kar, uden at de bleve 
noterede. 

4" 
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ikke være tilfældige. Man kunde~tænke sig, at der her 
forelaae en Forskjel ikke i Tid men i Velstand; og det var 
jo ikke umuligt, at de fattige Folk kun'de have begravet 
deres Døde paa et særeget Sted. Men paa den anden 
Side synes det ikke rimeligt, at Fattigfolk netop skulde 
have benyttet en eiendommelig og tilmed temmelig kunstig 
Form af Jernfibulaer, eller at der skulde have været en 
saadan Forskjel i Prisen for en Kop uden Hank og en Kop 
med Hank, at de sidste kun undtagelsesviis skulde have 
været benyttede af den fattigere Befolkning. Mig synes det 
rettest at antage, at der her foreligger en Forskjel i Tid, 
og at Tiden saavel har modificeret de almindelige Brugs
gjenstandes Form og Art som ogsaa maaskee havt nogen 
Indflydelse paa, om der burde medgives den Døde mere 
eller mindre Gravgods. Antages en Tidsforskjel, da maa 
det fattigere nordøstlige Parti sikkerligen ansees som det 
ældste; thi det vilde være besynderligt, hvis de saa mang
foldige forskjellige Sager og Former, som de rigere Partier 
af Gravpladsen udvise, ikke skulde være i det Mindste 
enkeltviis repræsenterede paa hiint Sted, naar saadanne 
Gjenstande ved den paagjældende Tid virkeligen havde været 
kjendte og almindeligen benyttede. Dette passer ogsaa godt 
til de locale Forhold. Den Bæk, som begrændser Grav
pladsens Nordspids, danner nemlig just her en temmelig 
høi Ø, som fortrinligen har egnet sig baade til Byggeplads 
og til Forsvar. Har denne Ø været Stedet, hvor Be
folkningens Boliger stode, er det naturligt, at man først 
begyndte at begrave de Døde paa det nærmeste Sted der
ved, altsaa netop tæt syd for Bækken. 

Iligemaade har Gravpladsens Sydspids (E. Nr. 144 til 
168) en særegen Characteer; de eenæggede Sværd afløses 
af lange tveæggede, de hidtil sædvanlige baandformede og 
puklede Broncefibulaer forsvinde næsten ganske, og i Stedet 
for dem vise sig nye Former, som have nøie Overeens
stemmelse med Fibulaer fra Vimose og Nydam; ogsaa en 
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Skjoldbule og et Broncespænde vise Former, der afvige fra 
de sædvanlige Brandpletsfund og nærme sig til Vimose; itu
huggede Broncekar og Beslag til Drikkehorn blive over
maade hyppige; de store Leerkar tiltage baade i Antal og 
i Størrelse; Prydelse med dybe rundtløbende .!:<'urer om 
Overdelen bliver den almindelige Udsmykning baade paa 
større og smaae Leerkar, og Karrenes Farve bliver i Regelen 
mørkere; endelig blive steensatte Gravkister med ubrændte 
Been hyppigere, og svære Dækstene uden sort Muld og 
brændte Been vise sig gjentagne Gange. Saa betydelige 
Afvigelser fra det ellers Sædvanlige kunne ei heller være 
tilfældige, og man kan vistnok uden Betænkelighed antage, 
at der her atter foreligger en Tidsforskjel. Naar nu det 
nordøstlige Parti maa ansees som ældre end Midtpartiet, 
lader det sig efter de stedlige Forhold ikke godt forudsætte, 
at ogsaa Sydspidsen skulde være ældre end Midtpartiet; 
man maatte jo tilmed under en saadan Forudsætning vente 
at finde de for det nordøstlige Parti characteristiske Old
sager, navnlig Beltehagerne, jævnlig i Sydpartiet og omvendt 
at finde nogle af de for Sydpartiet characteristiske Sager 
ogsaa i det nordøstlige Parti. Men dette er ingenlunde 
skeet i Virkeligheden. Man kan saaledes neppe komme til 
andet Hesultat, end at Sydspidsen maa være yngst. 

Er det nu herefter sandsynligt, at der maa statueres 
en Tidsforskjel imellem det nordøstlige, det midterste og 
det sydligste Terrain af Kannikegaards Gravplads, saa rnaa 
det dog paa den anden Side bestemt fastholdes, at der 
uagtet de paapegede Forskjelligheder er en saa iøinefaldende 
Overeensstemmelse imellem Gravpladsens enkelte Partier, at 
der ikke kan være Tale om at henføre dem til væsentlig 
forskjellige Culturafsnit. Ikke blot er den eiendommelige 
Gravskik med faa Undtagelser uforandret den samme, men 
derhos beholde Oldsagerne i det Hele ganske den samme 
Characteer, om end enkelte Former og Gjenstande efter
haanden afløses af andre. 
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Sammenlignes de øvrige Gravpladser med Kannikegaards, 
da maa det først fremhæves, at de alle vise en tydelig 
Overeensstemmelse med et eller andet Parti af denne. Paa 
nogle ganske faa Undtagelser nær (de halvkugleform ede 
Broncefibulaer fra Kanegaard og Markehøi, de i en enkelt 
Grav ved Kanegaard fundne andre mærkelige Broncesmykker, 
J ernkjedlerne fra Steenshøi og Dillehøi, samt et Stykke af 
en Redekam fra Pilegaard) ere overhovedet de i de øvrige 
Gravpladser forekomne Gjenstande samtlige gjenfundne ved 
Kannikegaard. Men paa den anden Side maa det ogsaa 
erkjendes, at adskillige af de øvrige Gravpladser have ind
byrdes Forskjelligheder, idet nogle nærmest svare til det 
ældre og andre til de yngre Partier ved Kannikegaard. 
Navnlig er det mærkeligt, hvor nøie Gravpladsen ved Kane
gaard svarer til det nordøstlige Parti ved Kannikegaard; 
den samme Overflotlighed af Beltehager, de samme Jern
fibulaer med tilbagebøiet Spids, de samme hankeløse Smaa
kar og den samme Mangel paa større Kar, samt endelig 
den samme_ Fattigdom paa Broncesager viser sig paa begge 
Steder. Kanegaards Gravplads har endog den særegne 
Characteer endnu stærkere udpræget end det nordøstlige 
Parti ved Kannikegaard. Alle Jernfibulaer ved Kanegaard 
have nemlig den eiendommelige Form med tilbagebøiet Spids, 
og næsten alle ere trekantede, alle Smaakarrene ere hanke
løse, Glasperler findes ikke, ei heller Vaaben eller Kuive, 
hvorhos de forefundne tre Broncefibulaer alle have den eien
dommelige Halvkugleform, som slet ikke forekommer ved 
Kannikegaard. Ogsaa Duebjerg svarer til det nordøstlige 
Parti ved Kannikegaard, for saa vidt som der iblandt de 
faa dersteds opgravede Gjenstande er forekommet en tre
kantet Jernfibula og tre Beltehager. Ere nu disse Sager 
characteristiske for de ældste Brandpletsgrave ved Kannike
gaard, da maae ogsaa Kanegaards og Due bjergs Gravpladser 
ansees for at have været benyttede i den ældste Periode af 
Brandpletternes Tid. Dette stemmer paa en mærkelig Maade 
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med, at netop paa disse to Gravpladser have Brandpletterne 
ligget blandede med Steenrøser. Og den Tanke paatrænger 
sig da, at naar vi her have truffet Steder, hvor det samme 
Terrain har været helliget til Gravplads i Steenrøsernes Tid 
og 1 Brandpletternes ældste Dage, altsaa 1 Broncealderen · 
og i den ældste Jernalder, saa ha ve vi her en Berøring 
imellem disse to Tidsaldere, saaledes at Gravpladsernes 
Benyttelse er bleven fortsat fra den ene til den anden, og 
vel endog saaledes, at Grunden til deres Benyttelse i Jern
alderen netop maa søges i, at de have været benyttede i 
den umiddelbart forudgaaende Broncealder og været hellige 
og dyrebare Steder for dennes Folk. 

De øvrige Gravpladser, som nogenlunde ere undersøgte, 
synes at ligge imellem de ældre og yngre Partier ved 
Kannikegaard eller vel snarere at have været benyttede 
baade i den ældre og i den nyere (midterste) Periode af 
Brandpletstiden. Selv Due bjerg udviser Oldsager, der ved 
Kannikegaard henhøre til de midterste Grave, nemlig Stykker 
af store Kar og Hankekander. Pilegaard synes at være en 
rig Plads, der svarer til de yngre Partier ved Kannikegaard. 
Derimod synes Markehøi og Lyrs Skov nærmest at slutte sig 
til Kanegaard og det ældste Parti ved Kannikegaard. 

Vil man forsøge i Aarstal at udtrykke den Tid, i 
hvilken Brandpletterne ere nedlagte, da vil det være af In
teresse at lægge Mærke til, at adskillige af de Oldsager, 
som forekomme i Brandpletterne og tilmed ogsaa i disses 
ældste Periode, synes at bære Præg af romersk Paavirkning. 
Fibulaerne saavel af Bronce som af Jern ere næsten alle bøile
formede ligesom de romerske, og iblandt Leerkarrene fore
kommer der ligeledes Former, der minde om romerske Mønstre, 
navnlig den lille bægerfonnede Skaal (Kkgd. 8, Pl. 10, 12), de 
verticalstribede Kar 1PI. 10, 11) samt de høie Hankekander (Pl. 
9, 13). Hvis nu disse Overeensstemmelser ere mere end en Til
fældighed og de virkeligen ere Vidnesbyrd om romersk Ind
flydelse, da føre de os til at sætte Brandpletternes Be-
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gyndelse Tiderne omkring Christi Fødsel. Antages den 

romerske Paavirkning at være bragt til Norden ved Ind
vandring af en ny Folkestamme, der i et tidligere Hjem 
havde været Romernes Naboer, vilde det være muligt, at 

D1 a1H] µlt'lteI uei; Degy uuebe kuuue ~~Lte~ til uugd fut 0111 i1iti 
Fødsel, dog ikke meget, da Romerstatens Udvidelse til 
Egne, hvorfra en Indvandring til Norden overhovedet kunde 
være tænkelig, ikke skete førend i de sidste Tider før 
Christas. Vil man derimod ikke søge Grunden til den 
romerske Paavirkning i en saa overordentlig og i og for sig 
ubeviislig Begivenhed som en Indvandring af et nyt Folk*) 

*) Er det ovei·hovedet sikkert, at Danmarks Befolkning i Jern
alderen var en indvandret, fra Broncealclerens Folk forskjellig 
Stamme? Positive Beviser for en saadan Indvandring mangle 
formeentlig ganske, paa det nær at de gamle Sagn stadigen 
forudsætte en Indvandring fra Østerland. Grunden, hvorfor 
en Indvandring af et nyt Folk ved Jernalderens Begyndelse 
antages, turde vel overhovedet især være den, at Forskjellen 
imellem Broncealderens og Jernalderens Efterladenskaber er 
saa stor og Overgangen synes saa brat, at man ikke har 
turdet ansee en jevn Udvikling fra det ene Standpunct til 
det andet for at være mulig. Forskjellighederne bestaae især 
i Forekomsten af Jern, Sølv, Zinkbronce og Glas, af Bogstav
skrivt, af nye Former og Prydelser med Præg af romersk 
P11avirk11ing samt maaskee af nye Huusdyr saavelsom i Be
nyttelsen af nye Gravskikke. Ogsaa er det bemærket, at 
Fæsterne paa Broncesværdene ere saa korte, at det Folk, 
som har brugt dem, maatte have havt meget smaae Hænder. 

Den formodede Indvandring kunde nu tænkes at være fore
gaaet saaledes, at et Folk, som havde været Romernes N a
boer, har paa een Gang bragt Raavel den romerske Paa
virkning som Jernalderens øvrige Særegenheder herhid. Ind
vandringen kunde da være udgaaet enten fra det sydlige 
Tydskland eller fra Egnene ved det sorte Hav; og umuligt 
var det ikke, at et der bosat Folk efter nogen Tids Nabo
skab med Romerne havde fundet sig foranlediget til at vandre 
nordpaa og havde banet sig en Vei tværs igjennem alle de 
mellemliggende stridbare Folk. Men rimeligt er dette ikke, 
thi et Folk, der havde Kraft til at trænge frem fra Romer
grændsen til Østersøen, vilde vistnok ogsaa have kunnet til-
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men derimod antagP Paavirkningen at være foregaaet paa 

sædvanlig Maade ved Handelsforbindelser med Nabofolkene 

og disses fjernere Naboer, da maa man rykke Brandpletter-

kærnJJe ,fg eu ria<l:, i Næ1he<leu al sil Li<lligere E!Jern I 8y<leu 
og vilde ordentligviis have foretrukket at forblive i Syden frem
for at søge de raae og kolde Egne ved Østersøen. 

Vil man ikke antage, at det indvandrende Folk netop 
har boet ved Romernes Grændser, men hellere at det har 
været et bagved boende }'olk, som havde erholdt den romerske 
Paavirkning ikke ved directe Berøring med Romerne, men 
ved Handelsforbindelser igjennem de mellemliggende Folk, da 
bliver ganske vist en saadan Indvandring rimeligere. Men 
antages det først, at Paavirkningen tilstrækkeligen kunde ud
brede sig til ~jernere boende ~'olk igjennem Handelsforbindelser, 
da bortfalder dermed Grunden til for denne Paavirknings Skyld 
at supponere en Indvandring til Norden; thi da Romerne ved 
Christi Tid trængte frem i Rhinegnene og Mellemtydskland 
og derefter beholdt deres Fodfæste der i flere Aarhundreder, 
var Afstanden fra Danmark ikke større, end at der ad Havet 
og de store nordtydske Floder samt korte Forbindelsesveie 
over Land maatte kunne drives en stadig Handel imellem 
Norden og Romernes Undergivne eller nærmeste Naboer, en 
Handel, om hvilken de talrige Gjenstande af virkelig romersk 
Tilvirkning, der ere opsamlede saavel i de store Mosefund 
som andetsteds i Danmark, noksom bære Vidnesbyrd. 

Vil man endelig antage, at Jernalderens Folk ikke selv 
medbragte den romerske Paavirkning ved sin Indvandring, men 
at dP,t var indvandret i en tidligere Periode og først i sme 
nye nordlige Boliger blev paavirket af Romernes Kultur, 
da er der vistnok heller ikke Noget, som gjør et saadant 
Forhold umuligt. Men indrømmes det først, at den i Mose
fundene saa umiskjendelige Paavirkning af romer:,k Smag 
havde kunnet finde Indgang hos }'olket, medens det boede i 
Danmark , saa synes det ei heller at kunne betegnes som 
utroligt, at et her boende Folk samtidigen eller tidligere ved 
Handelsforbindelser med sine Naboer og med disses fjernere 
Naboer baade imod Syd og henad imod Østerland har efter
haanden kunnet lære at kjende saavel de nye Metaller som 
den østerlandske Bogstavskrivt. Og dermed bortfalder da 
Nødvendigheden af overhovedet at antage en Indvandring for 
at forklare Jernalderens Tilblivelse i Norden. 

At Overgangen synes saa brat, kan simpelthen forklares 
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nes Begyndelse noget længere ned i Tiden. Først ved Ohristi 
Fødsels Tider fik Romerne Fodfæste i de nordlige Rhinegne 

ved Ufuldstændigheden af vore Undersøgelser; en Periode af 
to eller tre Menneskealdre kan ofte være tilstrækkelig til en 
meget stor Forandring i et Folks Sædvaner, Redskaber, 
Smykker og Smag (f. Ex. Hestens Indførelse i America, Jern
redskabernes Benyttelse hos Ny-Seelænderne og de nordame
ricanske Indianere, jfr. ogsaa den umaadelige Indførsel af 
europæiske Fabrikvarer i de sidste Decennier til Mellemasien, 
China og Japan); men i en Afstand af henimod et Par Aar
tusinder svinder et halvt eller et heelt Aarhundrede ind til et 
kort Tidsrum, navnlig naar Undersøgelserne endnu stedse kun 
ere fragmentariske og usammenhængende, Som den ældre 
Jernalders Oldsager foreligge os, er det vel de nye Stoffer og 
Former, der give dem deres meest iøinefaldende Præg; men 
netop Brandpletterne udvise tillige adskillige Former og Prydel
ser, som have deres Sidestykker i Broncealderen, og som stærkt 
hentyde til, at de ere en Arv fra denne (see nærmere neden
for Side 61-62). Fra en underkuet og trælbunden samt i 
det Hele lavere staaende Race vilde man imidlertid vistnok 
ikke optage Smag og Prydelser, men i alt Fald kun enkelte 
Redskaber, som anbefalede sig ved practisk Hensigtsmæssighed. 

Hvad angaaer Gravskikkenes Forandring, er det vanske
ligt at udtale sig med synderlig Bestemthed, saa længe den 
ældre Jernalders Grave ere saa særdeles lidet bekjendte uden
for Bornholm. I Bleking synes Begravelserne i Jernalderen 
tildeels at findes i Steenroser ( "Steenrør" - · W orsaaes Ble
kingske Mindesmærker S. 9 og 10), altsaa netop at have samme 
Skikkelse, som de der sædvanlige Begravelser fra Bronce
alderen. Her paa Bornholm er der vel (bortseet fra Ørne
kullerne ved Hasle) endnu ikke mig vitterligt fundet Jernsager 
i Steen røser, men det er, som allerede ovenfor berørt, et 
uomtvisteligt Factum, at Brandpletterne ved Kanegaard saa
velsom paa Duebjerg tildeels netop ere anbragte paa samme 
Terrain som ældre Gravpladser med Steenroser. Man vilde 
ganske vist ikke vælge saadanne Steder til GravpladsPr, naar 
det Folk, hvis Slægt hvilede i Røserne, var Seierherrernes 
Trælle (og vel tilmed af en anden Religion), hvorimod denne 
Forening af nligeartede Begravelser var ganske naturlig, naar 
der i Brandpletterne nedlagdes Benene af Sønner og Døttre 
af de Gamle, der havde fundet Hvile under Røsernes Steenhobe. 

Andre Overeensstemmelser imellem Jern- og Broncealderen 
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og en Deel af Mellemtydskland, og tages der Hensyn til, 
at Afstanden derfra til Bornholm endda var saa betydelig, 
at nogen Tid maatte hengaae, inden de romerske For-

ville yderligere kunne paapeges. Her skal blot endnu kun 
henvises til, hvorledes den krigeriske Offerskik , der har efter
ladt os de store Mosefund, ogsaa synes allerede at have 
hersket i Broncealderen (see en Afhandling af Worsaae i 
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1866), samt at der i Mosen 
Balsmyr paa Bornholm saavelsom i flere Gravhøie endog er 
fundet Jernsager i Forbindelse med Vaaben utvivlsomt hen
hørende til Broucealderen. Ogsaa kan det bemærkes, at i 
det Mindste tre Bautastene her paa Bornholm vides paa for
skjellige Steder at have staaet paa Begravelser, som maae 
antages for at have hidrørt fra Broncealderen. Og endelig 
er det uomtvisteligt, at, den eiendommelige Skik forsætligen 
at ødelægge de den Afdøde i Graven medgivne Gjenstande 
har gjort sig gjældende lige saa fuldt i Broncealderen som i 
Jernalderens ældste Tidsrum her paa Bornholm. 

Hvad angaaer de korte Fæster paa Broncesværdene, maa 
det for det Første bemærkes , at Anvendelsen af disse Sværd 
ingenlunde er ganske sikker; et Hensyn til Klingernes Skrøbe
lighed har oftere været anført som Grund til at antage, at 
de kun have været anvendte til Stik og ikke til Hug. Men 
hertil kommer endnu, at ogsaa den ældre Jernalders Mænd 
synes at have havt mindre Hænder end Nutidens Mænd; 
Fæsterne af de i Brandpletterne fundne eenæggede Sværd ere 
ingenlunde store, og Skjoldbulernes indre Tværmaal (knap 
4 Tommer) er saa ringe, at Haanden af en nogenlunde svært
bygget Mand nutildags ikke bekvemt kan faae Plads i dem. 
Ogsaa Bøilerne paa de forefundne Sporer tyde tildeels paa en 
mindre Legemsbygning end nutildags. 

Tilbage blive da kun Oldskrifternes Sagn om Asernes 
Indvandring fra Østerland. Men naar Opdagelsen af den 
ældre Jernalder allerede rykkede denne Indvandring tilbage 
til omtrent otte hundrede Aar, førend Vøluspaa og Ileims
kringla bleve nedskrevne, kan der neppe være noget Af
gjørende til Hinder for endnu at rykke den tilbage til Bronce
alderens Begyndelse. Sagnene beholde alligevel Ret, thi om 
end Indvandringen saaledes henskydes til en endnu fjernere 
Fortid, saa har dog vor Slægts Vugge visseligen engang 
staaet i Asiens Land i Nærheden af de i Vedaerne besungne 
græsrige Dale. 
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billeder derfra kunde trænge herop, vil det, under Forud
sætning af at en romersk Paavirkning virkelig maatte have 
været tilstede fra Brandplet sti dens Begyndelse, være rirne
ligst at sætte Slutningen af det første Aarhundrede efter 

Cltrzslz .Fødsel som det lidhgsle 11dspunct, fra hvilket Brarid
pletterne kunne hidrøre. 

Nogle Aarhundreder senere begyndte den romerske Smag, 
som havde udstrakt sin Indflydelse til Danmark, at vige 
for en kjendeligen forandret Stiil. I Stedet for de tidligere 
Prydelser med lige Streger eller Cirkellinier traadte phan
tastiske Snirkler og Slyngninger med hyppig Anvendelse af 
Drage- eller Dyrehoveder. Tillige skiftede Fibulaerne Form 
og bleve større og bredere. Ved Hjælp af romerske og 
byzantinske Mønter, der ere fundne sammen med Oldsagerne, 
kan man med nogenlunde Sikkerhed ansætte Forandringen 
til henimod Aar fiOO efter Christus. Denne Mellemjernalde
rens Stiil er ingenlunde ukjendt paa Bornholm, skjøndt An
tallet af derhenhørende Fund ikke er meget stort. Tør det 

nu antages, at denne Stiil i samme Tidsrum, da den her
skede i det øvrige Danmark, ogsaa har været den almin

delig herskende paa Bornholm, da maae de hidtil kjendte 
Brandpletter samtlige være ældre; thi der findes i dem 
intet Spor af Mellemjernalderens Særegenheder. Rimeligviis 

ere Brandpletterne endog allerede ophørte noget tidligere. Vi 
kjende fra de store sønderjydske og fyenske Mosefund et 
rigt Forraad af Oldsager, hvis Tidsalder nogenlunde kan 
bestemmes ved de der forefundne romerske Mønter, saa
ledes at det kan skjønnes, at de i det Mindste tildet>ls ere 
nedlagte allerede i Løbet af det fjerde Aarhundrede efter 

Christus. Nu begynde netop de Brandpletter, som vi ifølge 
Undersøgelsernes nærværende Standpunct rnaae ansee som 
de alleryngste, nemlig de fra de sydligste Gravninger ved 

Kannikegaard, at frembyde Former og Gjenstande, som ikke 
findes i de øvrige Brandpletter, men som ere characteri
stiske for Mosefundene (tveæggede Sværd, tre Arter af Fi-
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bulaer, et Spænde, et Lee blad og en Skjoldbule). Det 
maa herefter antages, at netop kun disse yngste Brand
pletter naae ned til Mosefundenes Tid, og vi maae derfor 
ansee Udgangen af fornævnte Aarhundrede, altsaa Aar 400 

efter Christus /'ar omtrent at være det seneste 1'idspunct for de 

hidtil kjendte Brandpletters Nedlæggelse. 

Sammenligning med andre danske Oldsagsfund. 

Idet Brandpletternes Tid saaledes tildeels falder sam
men med, hvad der ellers henregnes til den ældre Jern
alder, er det naturligt, at der er en vis Lighed imellem 
Brandpletsfnndene og andre Oldsagfond fra den ældre Jern
alder. Det er nys berørt, at de formeentlig yngste Brand
pletter ved Kannikegaard vise mærkelige Overeensstem
melser med de store Mosefund. Ogsaa de øvrige Brand
pletter vise enkelte saadannne Overeensstemmelser; navnlig 
have Spydspidserne allevegnefra, baade de lancetformede og 
de med en eller to Modhager, deres Sidestykker i Vimose
fundet. De eenæggede Sværd ligne ligeledes mange Sværd 
fra Vimose, dog ikke fuldkomment. Ogsaa Skjoldbulerne 
have væsentlig Lighed med Fundene i Vimose, men dog 
heller ikke fuldstændigt. Sammenholdes Brandpletsfundene 
med Afbildningerne fra den ældre Jernalder i W orsaaes 
Nordiske Oldsager, da gjenfindes Dopskoene til Drikkehorn 
i W. N. 319, de svære Broncesporer fra Kannikegaard i 
W. Nr. 356, Jernsaxene i W. Nr. 363, Redekammen i W. 
Nr. 365, Guldstykkerne til Halsbaand i W. Nr. 369, de 
smukke, store Guldberlok.ker i W. Nr. 378, Alt dog med 
nogle enkelte Afvigelser. Prydelser med indslagne Cirkeler 
ere almindelige i hele den ældre Jem alder. 

Det skal imidlertid ikke lades uberørt, at Afdelingen for 
Broncealderen i samme Værk ogsaa frembyder adskillige Lig
heder, saaledes have de halvrunde Knive deres nærmeste Side-
stykke i W. Nr. 160. (Jfr. Aarb. f. nord. Oldk. 1866, S. :ns 
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og Nordisk Tidsskr. for Oldk. 3 S. 334). Niptængerne svare 
baade til W. Nr. 271 og 273, Knopprydelserne paa Guld
perlerne gjenfindes paa W. Nr. 278 jfr. Nr. 203, 204, 206 
og 257, Cirkelprydelserne ere næsten ligesaa almindelige i 
Hruucealderen sum i den ældre Jernalder Jlr. W . .Nr. 11:!, 
116, 126, 172, 173, 199, 207, 231, 232, 235, 271, 272, 
278, 280 og 283 b. Hovederne paa nogle af de store 
Hængedopper fra Kannikegaard have en fiin saugtakket Pry
delse svarende til W. 113, 170, 217, 2lb og 226, Stregerne 
paa Hankene af de hoie Leerkander og enkelte middelstore 
Potter minde stærkt om Prydelserne paa W. Nr. 109 og 
110, og de saa særdeles hyppige Zigzagprydeiser paa Leer
karrene gjenfindes med en ringe Forandring paa W. 238, 
239, 28fi og 292. 

Eiendommelige for Brandpletterne ere endelig adskillige 
Redskaber og Gjenstande, navnlig Beltehagerne, de halv
kugleform ede Fibulaer, de halvmaaneformede Knive, de 
prydede Beenbrikker og de allerfleste af Leerkarrene. 

Selve Begravelsesmaaden vides hidtil ikke at være fun
det andetsteds i noget betydeligt Omfang. Det vilde imid
lertid være hoist besynderligt, om en saadan Gravskik i et 
saa langt Tidsrum skulde have været indskrænket alene til 
denne lille Ø, og det tor derfor vistnok ventes, at lignende 
Begravelser ville findes ogsaa i det øvrige Danmark eller i 
alt Fald paa de nærliggende Kyster af Skaane og Bleking 
(jfr. forskjellige Antydninger i Worsaaes Blekingske Mindes
mærker S. 11 og 12). Saavidt vides, har man i det øvrige 
Danmark overhovedet endnu ikke fundet den ældre Jern
alders Grave i en saadan Mængde, som blot nogenlunde 
vilde svare til Befolkningens Antal og Tidsrummets Varig
hed. Skulde det da ikke være rimeligt, at man vil kunne 
finde dem, naar man søger efter de uanseelige sorte Pletter 

i Skrænterne af Gruusgravene og navnlig henvender Op
mærksomheden paa ethvert Sted, hvor der maatte være 
fundet et I i II e Leerkar fra Oldtiden. 
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Bidrag til Bornholms Historie. 
For Bornholms gamle Historie afgive Brandpletterne 

just ikke mange Oplysninger. Naar det imidlertid herovre 
er en paa yderst svage Grunde bygget, men temmelig ud

bredt Tro, at Bornholm i gamle Dage først skulde være 
bleven bebygget af Blekingsboere fra Nord og af Tydskere 
fra Syd, da vise Brandpletterne, at denne i og for sig lidet 
rimelige Hypothese maa være urigtig, idet Brandpletterne 
ere ganske eens paa Sydlandet og paa Nordlandet, og altsaa 
Skikkene vare eens allerede i en saa tidlig Tid. Ønsker 

man Argumentet ført længere tilbage, da ville Steenrøserne, 
Broncealdershøiene og Steenaldershoiene levere lignende Be
viser for, at Bornholms Befolkning baade paa Nord- og 
Sydlandet har været af en allevegne eensartet Beskaffenhed 

i et Tidsrum, der gaaer langt længere tilbage, end noget 
Sagn kan række. 

Forøvrigt vise Gravpladserne, at Øen i hin fjerne Tid, 
da Brandpletterne nedlagdes, allerede var bebygget ikke 
blot ved Kysterne, men næsten lige saa langt op i Landet, 
som Opdyrkningen nu strækker sig. Gravpladsen ved Kure

gaard ligger næsten lige langt fra Øens Vestside og fra 
Nordostsiden samt neppe 2000 Alen fra Lyngheden; Marke
hoi ligger i samme Afstand fra Lyngen, og den lille Grav
plads i Nærheden af Udkjæret i Vestermarie Sogn er endnu 

stedse beliggende næsten lige ved den yderste Grændse af 
den dyrkede Jord. 

Underligt er det, at der ved Kannikegaard kan være 
en saa mærkværdigt stor Gravplads; imod Øst var der endnu 
for neppe en Menneskealder siden en ubeboelig sumpet 
Strækning, og udenfor denne ligger en ode Steenhede, der 
beskylles af Havet; mod Sydost møder man ligeledes Moser 

og øde Land; imod Vest er der et stort Terrain, der paa 
Grund af Jordens Ufrugtbarhed endnu stedse næsten er 
ubeboet, og kun imod Nord og Sydvest er der godt befol

kede Egne. Indenfor en Fjerdingveis Afstand i lige Linie 
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fra Kannikegaard til alle Sider findes der den Dag idag 
ikkun 17 Gaarde, og i tidligere Tider har der altsaa rime
ligviis overhovedet ikke været flere end 17 Agerbrug og 17 
selvstændige Familier af Landbrugere. Det er ligefrem 
utroligt, at der netop paa dette Sted skulde kunne være 
dannet den største og rigeste Gravplads paa hele Øen, hvis 
der ikke paa Stedet fandtes en større og tilmed en usæd
vanligt velhavende Befolkning, som altsaa maatte have havt 
andre Indtægtskilder end Landbruget. Man ledes herved 
næsten med Nødvendighed hen til, at der ved Kannikegaard 
i hine Tider maa have boet en talrig Kjøbstadbefolkning. 
Tager man fremdeles i Betragtning, at der umiddelbart fra 
Foden af den Skraaning, hvor Gravpladsen ligger, strækker 
sig imod Nordost først et Lavland med dyndet Leerbund, 
tildeels hvilende paa glatte Strandste~n, og derefter dybe 
Tørvemoser, som gaae over til en endnu forhaandenværende 
Indsø, den saakaldte Ferske Sø syd for Nexø, hvilken atter 
kun ved lange Dynger af opkastede Strandsteen er adskilt 
fra Havet, saa paatrænger sig den Tanke, at der i Oldtiden, 
forinden Tørven udfyldte Moserne, og forinden Bølgerne op
kastede Volde af Rullesteen imellem Moserne og Havet, 
maa have været en seilbar Fjord næsten lige op til Grav
pladsen, maaskee den eneste trygge Havn paa hele Østsiden 
af Øen*). Hvis denne Havn endnu existerede paa Brand
pletternes Tid, da er det rimeligt, at der netop ved dens 
inderste Ende, hvor derhos en Bæk tilfører fornødent Drikke
vand, og hvor Bækkens Arme omslutte en til Beboelse og 

*) Foruden Mosestrækningerne op imod Kannikegaard findes der 
paa hele Øens Østside i alt Fald ikkun eet eneste Sted, 
hvor der i Oldtiden kan have været en Fjord, nemlig Tørve
mosen Hundsemyre nordvest for Snogebæk. Den inderste 
Vig af denne strækker sig imidlertid netop ogsaa saa nær 
henimod Kannikegaard, at den, hvis den var seilbar i Brand
pletternes Tid, ligeledes kan have været benyttet til Havn 
for de Skibe, hvis Eiere boede ved den store Gravplads. 
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til Forsvar vel skikket Ø, maa have ligget en efter Da
tidens Forhold betydelig By. Og Kannikegaards Gravplads 
viser da formeentlig endnu Stedet, hvor Byens gamle Sø
farende og Handelsmænd have fundet deres Hvilested ved 

Fjordens Bred. 
Har Fjorden været seilbar i senere Aarhundreder end 

Brandpletternes Tid, da vil ogsaa Byen have beholdt sin 
Plads ved dens inderste Vig, og det turde i saa Fald 
maaskee endog være muligt at gjenfinde dens Navn i 
skriftlige Optegnelser om Nordboernes Samkvem med Kyst
landene hiinsides Østersøen. Denne Tanke griber imidlertid 

langt ud over Brandpletterne og være derfor overladt til 
Drøftelse af Andre og Kyndigere. 

TILLÆG 

til foranstaaende Meddelelser om Brandpletterne. 

DE ENKELTE GRAVPLADSER. 

I. Kannikegaard 

i Bodilsker Sogn, t Miil sydvest for Nexø. 
Gravpladsen ligger langs Randen af en Skraaning, som 

sænker sig ned i det lave Land imod Øst. Den begynder 
ved den sydlige Arm af en Bæk, som løber igjennem Gaar
dens Have, strækker sig dernæst igjennem Havens østlige 
Deel og videre imod Syd østen om Gaardens Bygninger og 
langt ud i en Mark, som nu er indtaget til Beplantning 
med Naaletræer. Den er constateret i en Længde af 530 
Alen fra Graven Nr. 4G lidt Syd for den fornævnte Bæk 

indtil Nr. 168 i Plantagen, men det er rimeligt, at den 
strækker sig endnu længere sydpaa, ligesom ogsaa enkelte 
Brandpletter ere fundne nordetter paa den af Bækkens 

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 11'70. 5 
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Arme omsluttede 0. Breden var i Havens sydlige Deel 
over 80 Alen og østen for Bygningerne var den omtrent 60 Alen; 
hvor stor Breden er 
ved Gravpladsens syd

lige Dee! i den be-
plantede Mark , er 
endnu ikke tilstrække

lig undersøgt. Øst og 
sydost for Bygningerne 
var et Stykke af om
trent 120 Alens Længde 
deels forstyrret ved 
tidligere Gravninger 
(Kartoffelkuler, Gruus

grav og deslige) deels 
optaget af Bygninger, 
Vei og Steendynger; 
Resten er nu udgravet 
ved Undersøgelserne. 

Derimod henligge 
Haven endnu store 
Stykker til Oplysning 
for fremtidige Cnder

sogere, og i den be
plantede Mark, hvor 
Gravningerne burde fø

res til Ende, forinden 
Planterne voxe til, er 

endnu vel neppe Halv
delen af Arbeidet ud-
ført. See i det Hele 
det hosstaaende Kort. 

Jordbunden er i 

hele Terrainet skarpt, 

rødguult Sand. 
-· · 
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Bdgravningerne. 

Steensat Kiste. 
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I nedenstaaende Fortegnelse. ere de Gjenstande, der 

ere fundne i samme Grav, sammeustillede under eet Num

mer. De Grave, som ikke have indeholdt Oldsager, ere 

ganske udeladte, og ved l1ndersøgelserne udenfor Haven er 

der ei heller taget Hensyn til Grave, hYori der kun fandtes 

Stykker af Leerkar, ukjendeligt Jern aller Andet, som ikke 

fortjente at opbevares. Hvor jeg ikke har været sikker 

paa, at Gjenstande, som angaves at hidrøre fra samme 

Grav, virkelig vare fundne sammen, ere de anførte ved 

Slutningen af Afsnittet uden noget særligt Nummer. Det 

Samme gjælder om mange Gjenstande, som ere fundne en

keltviis uden at være ledsagede af andre Oldsager i samme 

Grav. Efterhaanden som Udgravningerne ere skredne frem, 

er altsaa Antallet af de med Nummer anførte Grave blevet 

forholdsviis mindre. Antallet af de undersøgte Grave er i 

det Hele mere end dobbelt saa stort som Tallet af dem, 

der nedenfor ere opførte med særligt Nummer. 

Kun en mindre Dee] af Gravene er undersøgt i min 

Nærværelse; de fleste ere udgravne under Tilsyn og Ledelse 

af Gaardens Eier, Proprietair G. Johnson, hvis vehillige og 

kraftige Bistand det overhovedet skyldes, at denne vigtige 

Gravplads har kunnet undersøg<'s i et saa betydeligt Om

fang, som skeet er. 

Gravningerne ere i det Hele skredne fremad fra Nord 

imod Syd. Ganske nøie er denne Regel vel ingenlunde fulgt, 

men Formodningen vil dog være for, at Grave med nær

liggende Nummere ere fundne i hinandens Nærhed, og at 

de høiere Nummere høre til de sydligere Grave. 

A. Østsiden af Haven. 

Indhold foruden Kul, Been og Steen. 

l. Jernfibula. 

2, 3, 4. Spredte Stykker af grove Leerkar. 

6. lille Leerkar. 
5* 
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6. spids Kniv, halvrund do" lille Leerkar. 
7. lille Leerkar. 
8. Beltehage, lille bægerformet Leerkar paa Fod (1-2" 

høit, 3}" bredt). 
9. lille Leerkar. 

10. ukjencleligt Jern, lille Leerkar. 
11. lille Leerkar. 
12. lille Leerkar. 
13. Beltehage, Leerperle, lille Leerkar. 
14. Jernniptang. 
15. J ernfilmla, spredte Stykker af et grovt Leerkar. 
16. Klump halvbrændt Leer. 
17. Broncefibula med smal Bøile og et Hoved paa Spidsen 

af Døilen. 
18. Beltehage. 
19. Beltehage. 
20. ingen Oldsager; under Graven laae et tyndt Lag Sand 

og derunder en ny Grav, hvori en Beltehage og Stykker 
af et lille Leerkar. 

21. Beltehage, St. af to smaae og et grovt Leerkar. 
22. halvmaaneformet Kniv med Skaft; under Graven laae 

et tyndt Lag Sand og derunder en ny Grav, hvori 
ingen Oldsager. 

23. ukjendeligt Jern, spredte St. af et lille Leerkar. 
24. smuk Leerkop (3 X 3f') *). 
25. to Jernfibulaer, spids Kniv, brændt Leerklump. 
26. prydet Beenbrikkc, ukjcndeligt Jern, lille Leerkar, St. 

af et grovt do. 
27. Jernpreen, brændt Leerklump. 

*) Hvor J\faalangivelser af Leer kar ere forbundne med et X, 
betyder det første Tal Karrets Høide, det andet Karrets 
Brede paa dets bredeste Sted, altsaa i Regelen ved Udhug
ningens Kant. Anføres to Tal ved et Sværd eller anden 
lang Gjenstand, betyder det første Tal Længden og det andet 
Bred en. 
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28. Jernfibula, lille Leerkar (2i X 3f'). 
29. Beltehage, Jernfibula, St. af et lille Haukekar. 
30. St. af et grovt Leerkar. 
31. Beltehage, Jernfibula. 
32. Beltehage. 
33. Stykker af et grovt Leerkar. 

34. lille Hankekar (2! X 3"). 
35. to Jernfibulaer, brændt Leerklump. 
36. Stykker af et grovt Leerkar. 
37. Brændt Leerklump. 
38. lille Række af sammensmeltede blaae og gule Glas

perler, lille Leerkar (2 X 2f'), St. af et grovt do. 
39. Beltehage, spredte St. af et lille Leerkar. 
40. Beltehage, spids Kniv (kun 2f' lang i Bladet), lille 

Leerkar. 
41. spredte Stykker af et lille Leerkar. 
42. sammensmeltet Række af blaae og gule Glasperler, 

Leerperle, St. af et lille Leerkar. 
43. forbrændte Stykker af et Sværd, lille Krukke (1} X 2t''). 
44. Beltehage, to Jernfibulaer, halvmaaneformet Kniv. 
45. Beltehage, Niptang. 
46. (i Gravpladsens nordligste Ende) Beltehage, hvis Plade 

ikke er krummet, men vinkelboiet. 
I forskjellige Grave desuden: en Beltehage, Stykker af 

do., Niptang, spids Kniv, ukjendeligt Jern. Omtrent midt 
i Terrainet er der fundet en steensat Gravkiste af Mands
længde, men den var forstyrret, inden jeg kom tilstede; 
Oldsager fan dies ikke deri. 

B. I Haven vest for A. 

I forskjellige Grave er der fundet: 
Fire næsten fuldstændige Sværd, Brudstykker af to do" 

to korte do. eller Daggerter, Stykker af en do., Stykker 
af to Spydspidser, tre spidse Knive, en halvrund do., 
en halvmaaneformet do. med vredet Skaft, St. af en Sax, 
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St. af en lang Niptang, St. af tre baandformede Bronce
fibulaer, St. af to do. med smal Bøile og et Hoved 
P.aa Enden af denne, to ringformede Jernspænder, fire smaae 
Leerkar (det ene med indtrykkede Cirkelprydeiser), et større 

kugleformet Leerkar med smal Aabning og indtrykkede Cir
kelprydeiser (gik itu). 

C. Syd for Haven, øst for Bygningerne. 

47. Baandformet Broncefibula. 
48. puklet Broncefibula, St. af en do. 

49. lille Hankekar (2 X 2±"). 
50. prydet Beenbrikke, spids Kniv. 
51. puklet Broncefibula, St. af Jernfibulaer. 
Ed. blaa Glasperle, ukjendeligt Jem, Leerskive med en 

Rille i Randen. 

53. to puklede Broncefibulaer, lille Leerkop ( 1 ~ X 2~"). 

54. Stykker af Broncefibula, ukjendeligt Jem, lille Leer-

kar (2 X 2J"). 
55. hal nnaaneformet Kniv, J ernfibnla. 
56. forsmeltet, baandformet Broncefibula, spids (\niv. 
57. Jernfibula, to meget smukke Leerkar med ophøiede 

Striber nedad Siderne (henholdsviis 3} X 4" og 4 

X 4f', gik begge itu ved Optagningen). 
58. Sværd (22 X 1 ~"),.St. af en lang Kniv. 
59. baandformet Broncefibula, Jernfibula, ukj. Jern, lille 

Leerkar (2t X 3~"). 

60. ukjendeligt Jern, gjennemboret lille Sandsteensskive. 
61. baandformet Broncefibula, St. af do. 

62. en halv Guldperle, to smukke puklede Broncefibulaer. 
63. et Par tynde Broncesporer. 
64. spids Kniv. 
65. ringformet Jernspænde, St. af halvcylindrisk Jernbe

slag, spids Kniv. 
66. tre Jernfibulaer, ringf. Jernspænde, St. af Beltehage 

hægtet i en Jernring. 
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67. lille Leerkar med smuk Bordt af radiale Streger 

(3 X 4"). 
68. to store Leerkar (omtrent 10 X 14" - itu) staaende ved 

Siden af hinanden, fyldte med mindre Kar, deriblandt 

en Hankekande(~ X 6f' - itu), samt Skaar af Leerkar. 
69. Samnienbøiet Sværd (25~ X 2"), Spydspids med 

Modhager (7"), Skjoldbule (5 X 4"), Haandtag til 
Skjold (7 }''), Beltehage, lille og middelstort Leerkar 
(gik itu). 

70. Rund Perle af Guldblik ( ~"), prydet Beenbrikke, 
Broncefibula, to forsmeltede Glasperler, spids Kniv, 
lille Leerkar (2~ X 3f'). 

71. Broncefi bula, St. af to do" ukj. Jern, lille Leerkar 

(2~ X 3"). 
72. Broncefibula, St. af do., Jernfibula, ringf. Jernspænde, 

spids Kniv, brændt Leerklump. 
73. to baandf. Broncefibulaer. 
7 4. flad, i Enden kløftet Broncestok (3" - Hænge dop?), 

to røde Steenperler med gule Pletter, hvori sorte 
Prikker, stribet blaa Glasperle, glat do., forsmeltet do. 

75. krummet Broncestok med prydet Hoved og kløftet i 
den anden Ende (3f'' - Hængedop ?) St. af Bronce
fibula, spids Kniv. 

76. to baandf. Broucefibulaer, Jernfibula, spids Kniv. 
77. puklet Broncefibula, St. af do. 
78. Broncefibula, St. af to do., langagtig Glasperle med 

guul Metalbelægning indvendig, lille Krukke (21 X 2f'). 
79. Jernfibula med Spor af Broncetraad, ringf. Jernspænde. 
80. Jernfibula, ringf. Jernspænde, lille Krukke (1{ X l~"). 
81. to puklede Broncefibulaer, St. af en do., Hængedop 

som Nr. 75, St. af et smukt Broncebeslag med frem
staaende Sømhoveder, spids Kniv, vinkelbøiet Jern 
med noget Pladejern. 

82. kort Sværd, lille Leerkar. 
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83. et Par svære Broncesporer , flaskeformet Leervase 

(6:} X 6"). 
84. Broncekar (itu), to Jernsporer, St. af halvcylindrisk 

Jernbeslag. 
85. puklet Broncetibula, St. af to do" Hængedop som Nr. 

7 5, Jernfibula. 
86. meget smuk Guldberlok (1 ~ "), rund Perle af sølvblandet 

Guld, Hængedop som Nr. 75, baandf. Broncebeslag, St. 
af Broncefibula, J ernsax ( 7 l "), lille Leerkar (3 X 
3f'), do. med Hank (2i X 3~"). 

87. Broncefibula, Jernfibula, lille Leerkar (2i X 3f'). 
88. puklet Jernfibula, ringf. Jernspænde, spids Kniv. 
89. steensat Gravkiste af Mandslængde, dækket med flade 

Steen, indeholdende almindelig Jord med ubrændte St. 
af et Menneskecranium og andre ubrændte Been. 
Dækstenene laae omtrent 1 Alen under Overfladen og 
vare 3" tykke, Sidestenene vare c. 18 11 høie, og Rum
met imellem Siderne var c. 16" bredt. 

90. Jernnøgle, St. af do" ringf. Jernspænde, spids Kniv, 
tynd flad Jernstok, stort Leerkar med rundtløbende 
Streger foroven, mindre do. med do., lille do. med 
Hank. 

91. puklet Broncefibula, St. af baandf. do. 
92. to Broncefibulaer. 
93. ringf. Broncespænde (1 "). 
94. forsrneltet baandf. Broncefibula, ukj. Jernstykker. 
95. lille Leerkar (22 X 4"). 
96. Sværd (20 X 1 ~" - lidt af Fæstet mangler), tragtformet 

Skjoldbule (3~ X 4"), Spydspids (6i"), Jernfibula. 
97. bredt Sværd (24 X 2t''), lille Spydspids med Mod

hager (31"), Skjoldbule (5~ X 4"), St. af Skjold
haandtag. 

98. rund Guldperle, to puklede Broncefibulaer, St. af do., 
Jernnøgle (8"), vinkelbøiet Jern (2f'). 

99. fladtrykket Guldkugle, to do. langagtige Guldperler, 
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to do. mindre Guldstykker (Halsprydelse), St. af to 
puklede Broncefibulaer, St. af tre riflede, lyseblaae 
Steenperler, spids Kniv. 

100. lille Spydspids med Modhager ( 4"), Hængedop af 

Jern (2 ~ "). 
101. spids Kniv. 
102. ukj. Broncestykker, Jernkrog. 
103. Sværd (24 X 2", paa Enden af Fæstet sidder et 

Tværstykke af Jern), Skjoldbule (5~ X 4") med St. 
af Haandtaget, Spydspids (8"), lang do. med E:en Mod
hage (11 "), ringf. Jernspænde, spids Kniv. 

104. to smaae Broncefibulaer med Kam. 
105. Jernnogle (6~"), St. af et Broncebaand, spids Kniv. 
106. St. af Beltehage, vinkelbøiet Jern, to eensdannede 

Hankepotter (4~ X 6"). 
107. Broncestrirnmel ( 4~ X ~"), vinkelboiet Jern ( 4"), to 

Nitnagler af Jern. 
108. to puklede Broncefibulaer. 
109. smuk lille Broncefibula uden Kam, lille Krukke (li 

X 21"). 
110. St. af baandf. Broncefibula, lille Leerkar (lt X 2"). 
111. langagtig Perle af sølvblandet Guld Ct X ~"), lille 

Jernfibula, middelstor Hankepotte. 
I forskjellige Grave i dette Terrain er der endvidere 

bleven fundet: 
Tre Broncefibulaer, St. af sex do., St. af en Hængedop 

af Bronce som Nr. 75, to store spidse Knive, to mindre 
do. do., to halvrunde do., en halvmaaneformet do., fem 
Jernfibulaer, to ringf. Jernspænder, et fiirkantet do., et Ham
merhoved, en Jernnogle, vinkelbøiet Jern og kløftet do., et 
Par Jernsporer, fem smaae Leerkar, St. af nogle store, 
samt mange middelstore og smaae Leerkar. (Det er muligt, 
at nogle af disse Sager ere fundne i Haven, dog ikke i 
sammes østlige Side.) 
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D. Nordenden af den beplantede Mark sydost 

for Bygningerne. 

112. Sværd (24 X lf'), Skjoldbule (6 X 4") med Haand
tag (8f'), Spydspids, et Par J erusporer, spids Kniv, 
ukj. Jern, smuk Pokal af Leer med Striber ned ad 
Siderne (4 X 4!"). 

113. puklet Broncefibula, St. af to andre do" ringformet 
Jernspænde. 

114. Broncefibula med smal Bøile uden Kam, ringf. Jern
spænde, spids Kniv, lille Leerkar (2 X 2 ! "). 

115. Stykker af to Broncefibulaer, lille Hængedop af Bronce 
som Nr. 75 (2~"), Bronceknap, spids Kniv, St. af et 
lille Leerkar. 

116. puklet Broncefibula, St. af baandf. do., spids Kniv, 
lille Lecrkar (21 X 3"). 

117. St. af et Sværd, aflang Jernring, aaben i den ene 
Side, afbrudt Jernring, ukjendeligt Jern. 

118. halv Perle af sølvblandet Guld, St. af Broncering, 
J erunøgle ( 6"). 

119. smuk, kort og bred Broncefibula. 
120. St. af to Broncefibulaer, St. af ringf. J eruspænde, 

spids Kniv. 
121. St. af Broncefibula, ringf. Jernspænde. 
122. St. af to Broncefibulaer, St. af Beltehage. 
123. spids Kniv. 
124. puklet Broncefibula, ringf. Jernspænde. 
125. afbrudt Sværdfæste. 
126. Sværd (25 X I ~ ''), flere Len kar. 
127. Sværd (22t X lf'), Skjoldbule (6 X 4) med St. 

af Haandtag, Spydspids (6"), St. af en mindre do" 
flaskef. Leervase (7 X 6~"), Hankepotte (4iX 6"). 

128. puklet Broncefibula, St. af do. do., baandf. do,, fiir-
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kantet Jernspænde, spids Kniv, J ernst. med Øsken 
(Tornen af et Jernspænde?) forsmeltet rød Leer
perle, flaskeformet Leervase (6 X 5"), Hankepotte 

(4~ X 5t). 
129. overbrudt Sværd (21 X 2f'), smuk Spydspids (10"), 

sammentrykket Skjoldbule, St. af Skjoldhaandtag. 

130. sammeurullet Sværd (21 X 1 f'), St. af to middel
store Hankepotter. 

131. lille baandf. Broncefihula (li"), baandf. Jernfibula 
med Broncespiral (lt"), spids Kniv (5"). 

132. St. af en baandf. og en puklet Broncefibula, ukjende
ligt Bronce. 

133. Beenbrikke i Lighed med Nr. 26, lille Jernfibula 
(1 ±"), do. med Broncenaal, fiirkantet Jernspænde, 
spids Kniv (Grebtungen 3", Bladet 4Y'), St. af flere 
Leerkar, deriblandt et vertikalstribet Hankekar i Lig
hed med Nr. 57. 

134. meget smuk Guldberlok (lJ"), halv Perle af sølv
blandet Guld, langagtig Perle af do. (gik itu). 

135. Stykker af et i Oldtiden sammenbøiet og sønderbrudt 
Sværd. 

136. Beltehage, lille baandf. Jernfibula, lille fiirkantet Jern
spænde, J emu øgle (6"), St. af do. 

137. St. af en Jernnøgle, St. af en lille Fibula af Jem og 
Bronce. 

138. fladt, vinkelbøiet Jem ( maaskee en Bel te hage). 

139. korsformet Broncefibula, puklet do" baandf. Jem fi
bula, smukt, verticalstribet lille Leerkar (2~ X 3"). 

140. lille Broncefibula med Bøile af halvrundt Gjennemsnit. 

141. St. af et fladt Broncebeslag paa Jern (1 X t''), for
smeltet Glasperle. 

14~. Broncefibula med tynd, trind Bøile. 

14.3. lille Leerkar (2~ X 4"). 
I forskjellige Grave i dette Terrain er der endvidere 
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fundet: Stykker af tre Sværd, do. af to Spydspidser, en 
spids Kniv, en smuk halvrund Kniv med et Hul igjennem, 
fire Broncefibulaer, to Jernfibulaer, en Jernnøgle (6"), vinkel
bøiede Jernstokke, St. af en verticalstribet Leerpocal som 

Nr. 112, en middelstor Hankepotte ( 4~ X 6&"), et lille 
Leerkar med verticale Streger paa Bugen (3! X 4"), St. af 
to store fleerørede Leerkar samt af adskillige middelstore 
og smaae Kar. 

E. Fortsættelse fra D. sydefter i den 
b e p 1 an te de Mark. 

144. Forhugget kuglet'. Perle (1'1
), do. langagtig do.(~"), flad

klemt lille Stykke (1
7
0 ") - Alt af sølvblandet Guld; 

ved den første var et lille Stykke blaat Glas fast
smeltet (Halsbaand jfr. Nr. 99), lille fladt Baand af sam
menflettede Guldtraade, knuust og afrevet i den ene 
Ende, St. af to Broncefibulaer, spredte St. af et tem
melig stort, i Oldtiden sønderhugget Broncekar med 
to Ringe, St. af et stort Leerkar med rundtløbende 
Furer, St. af en smuk Hankekande med en Aabning 
paa langs igjennem Hanken, St. af en smuk middelstor 
Hankepotte, Klumper af en sort, blæret Masse, som 
ikke synes at være Trækul. 

145. St. af et eenægget Sværd eller Daggert. 
146. St. af et temmelig stort, i Oldtiden sønderhugget 

Broncekar, St. af en Broncekjæde bestaaende af tynde 
vredne Stokke forbundne med Ringe, Jernspore med 

skjævt anbragt Pig, Hængedop af Jern Cn"J med et 
Hul i den spidse Ende, netformet Broncebeslag om
kring et Stykke forkullet Træ, lille Leerkar (3t X 4"). 

147. Jernkniv med Eronbebeslag paa Enden af den 311 

lange Grebtunge samt nedenfor Fæstet (gik itu). 
148. forhuggede og forsmeltede Stykker af et temmelig 

stort Broncekar med Jernhanke, krummet Randbeslag 
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af Bronce (til et Drikkehorn? jfr. Nr. 154 og 161 ), 
langt Jernstykke, spidst i den ene Ende, fladt og 
vinkelbøiet i den anden (5 X i"). 

149. forhngget kuglef. Perle og St. af to langagtige do. 

Alt af sølvblandet Guld (Halsbaand jfr. Nr. 99 og 
144), St. af Bronceplader og en Broncestok (lille 
Broncekar?). lille Leerkrukke (2f X 2"). 

150. krumbøiet, tveægget Sværd (Fæstet 5", Klingen 25 
X 2" - gik itu ved Optagningen), tre kløftede Jern

beslag og St. af en Jernring, Spydspids (7 X lt"), 
do. med Modhager (6"), eenægget Daggert (8~ X 
] ~"), spids Kniv (5~"), tragtformet Skjoldbule med 
Broncebelægning paa Randstykket (3:} X 4"), Skjold
haandtag (gik itu), et Par smukke Jernsporer. 

151. steensat Kiste 2 Alen under Overfladen, over 3 Alen 
lang i Nord og Syd, indvendig Brede i Nord foroven 30", 
forneden 17", i Syd foroven 22", forneden 11", ind
vendig Iløide c. 18", dækket med Steen plader, uden 
Steen i Bunden; i den nordlige Ende af Kisten fandtes 
2 Mennesketænder, noget trøsket Træ (?), en lille 

spiralbøiet Guldstang (Pengering, vægtig 1 Lod), et 
stort treøret Leerkar (9~ X 12"), en Hankekande 
(gik itu), en middelstor Hankepotte, et lille Kar uden 

Hank (2i X 3f') og et do. med Hank (lk X 3") 
- alle Karrene kun prydede med rundtløbende Furer 
omkring Overdelen. 

152. sammenbøiet, tveægget Sværd (Grebtungen 4t", af 
Klingen mangler et Stykke, Breden af Klingen 1 ~"), 

Spydspids (9"), do. med Modhager og med tre op
høiede Striber omkring Skaftet (8"), lav Skjoldbule 
med lang Tap som Vimose V Fig. 5, Skjoldhaandtag 

(gik itu), et Par Jernsporer med lang (lf'), kegle

fonnet Pig. 
153. sammenbøiet, smukt, tveægget Sværd (Grebtungen 
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5", Klingen 24~ X 2"), Spydspids (7 t"), do. med 
Modhager (5~ "), Skjoldbule, Skjoldhaandtag, huul 
dopskoformet Bronceprydelse (2") med en fremstaa
ende Rand om Midten og en prydet Knap paa Enden; 

i den modsatte hule Ende sidder en Nitnagle (Dopsko 
til et Drikkehorn); tynd prydet Broncestok (2") med 
en Øsken i hver Ende, hvori Spor af Ringe, fiirkantet 

Broncespænde (1 X f'), huult halvcylindrisk Jern
beslag. 

154. ituhuggede og halvsmeltede Stykker af et Broncefad 
(eller Belægning til et Skjold?) Skjoldhaandtag (62"), 
langt, i den ene Ende trindt og spidst, i den anden 
Ende fladt og vinkelbøiet Jernstykke (13.t'' - jfr. Nr. 
148), huult dopskofurmet Broncestykke (i~"); ved 
den hule Ende sidder en Øsken, ved den anden Ende 
er der anbragt en Prydelse i Skikkelse af et Oxe
hoved med Horn (Drikkehornsdopsko som Nr 153); 
Beslag bestaaende af to sammennittede, skjævt fiir

kantede Bronceplader (1 i X 1 "), fladt krummet 
Broncestykke (l ~ "), to St. af et ringformet Randbe
slag af Bronce (Ringens Tværmaal vilde være 2"), en 
Bronce-Nitnagle, to krumme Jernbeslag med Nitnagler, 

en Jernspore med lang Pig (1 "). 
155. ituhugget og forsmeltet Gjenstand af Bronceplader, 

Hængedop afBronce (2g"), Broncefibula (2") som Nydam 
V Fig. 14, Broncespænde som Vimose 12, Fig. 15. 
(Boilen gik itu), middelstor Hankepotte med rundt

løbende Furer (4i X oJ"). 
156. To Jernnøgler, ved Ringen i den ene er fastgjort en 

Øsken med Nitnagle; ringf. Jernspænde, lille baandf. 

Jernfibula (l{ "), spids Kniv ( 5"), Hængedop af Jern 

(3~"). 
157. spids Kniv (41"J, St. af en sammenbøiet Jernplade 

(2 X l"), middelstor Bankepotte (gik itu). 
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158. spids Kniv (itu), Jernst. af to sammennittede Plader 
(31 X f'), vinkelboiet Jern med rund Tap ved den 
ene Ende, lille hankeløst Leerkar (2k X 2i"). 

159. spids Kniv (6"), St. af en korsf. Broncefibula, lille 

Leerkrukke (1{ X 2"). 
160. smuk lille Broncefibula som Vimose I Fig. 30 (1 j"), 

do. do. som Nydam V Fig. 14 (2"), Jernpreen (::?~", 

Spidsen er afbrudt), Broncest. i Form som en spids 

Kniv (31. X f'), lille hankeløst Leerkar med 3 Knopper 
paa Siderne (de to Knopper ere dobbelte). 

161. itubugget og torsmeltet Gjenstand af Bronceplader 
med Nitnagler og Øskener, lang, i den ene Ende trind 
og spids, i den anden Ende flad og vinkelboiet Jern

gjenstand (51" jfr. Kr. 148 og 104), sammenrustet 
Jernklump, hvori en Niptang, en samrnenboiet Kniv 
og St. af en Daggert\?), en Spore med lang Boile og 
og lille Pig, dopskofonnet, huul Bronceprydelse (1 ~ ") 
{Drikkehornsdopsko jfr. Nr. 153 og 154), krumt Rand
beslag af Bronce, middelstor Hankepotte ( 4 X 5''). 

162. to Jernnøgler, den ene itubrudt og samrnenrnstet med 
andet Jem, den anden 7 t'' lang med en velbevaret 
Ring, hvori en los Øsken med Nitnagle som Nr. 1D6, 
sammenbøiet Jernkniv med et Broncehoved (8"), Bænge

dop af Jem (3f') med et rundt Hul i den spidse 
Ende, forbrændt Broncefibula ll ~ X 1 ~ ") bestaaende 
af en rund Plade med fire mindre runde Plader kors
viis udgaaende derfra (jfr. Vimose 4 Fig. 3). 

163. steensat Gravkiste af Mandslængde, hvori en middel
stor Hankepotte med rundtløbende Furer ( 4{ X 5i") 
og et andet Leerkar (itu); ingen Been og ingen sort 
Muld. 

164. steensat Gravkiste af Mandslængde, hvori et ubrændt 

Stykke af et Menneskecraniurn og nogle Tænder; ingen 
sort Muld. 
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165. (en halv Sne es Alen syd for de øvrige Gravninger 
under en meget svær flad Steen (.'}6 X 24") stode 
fire Leerkar i tæt Klynge, nemlig et meget stort 

femoret Kar (13i X 16" - Pl. 11, 2 - det ene Øre var 
afbrudt i Oldtiden og erstattet med en Efterligning i halv

brændt Leer), en Hankekande (7 t X 6"), en middel
stor Hankepotte (41 X G") og et lille Kar uden Hank 
(gik itu); ingen sort Muld og ingen Been, skjøndt der 
gravedes til 2 Alens Dybde. 

166. Omtrent 3t Alen ostnordost for 165 fandtes et tyndt 
Lag sort Muld med brændte Been og spredte St. af 
et smukt stort Leerkar. 

167. Tæt syd for 166 laae en flad Steen, derunder to 
andre flade Stene og derunder det sædvanlige rode 
Gruus uden sort Muld, uden Been og uden Oldsager. 

168. Tæt sydost for 167, 4 Alen ostsydost for 165, fandtes 
en svær flad Steen (30 X 20") hvilende med den 
ene Ende paa en kantstillet Steenplade, med den an
den Ende paa to Stene; under Dækstenen laae to 
hovedstore Stene, en middelstor Hankepotte ( 4~ X 
5f') af grovt Arbeide og uden Prydelser, tre smukke 
langagtige Steenperler og en rund do. samt en lille 

Jernfibula; ingen sort Muld og ingen Been, skjøndt 
der gravedes til 2~ Alens Dybde. 

I forskjellige Brandpletter i dette Termin er endvidere 

fundet et langt Jern med Vinkelbøining og Tap (5i" -
jfr. Nr. 158), et fiirkantet Jernspænde, Grebenden af en 
stor, krummet, indadtil skarp Kniv (Høstkniv eller Lee 
jfr. Worsaae Nr. 490 og Vi mose S. 26 Fig. 26), et over

maade stort tioret Leerkar ( 15 X 171'', see Pl. 12, fundet 
i en af Brandpletterne med Bronceplader), et stort treøret 
Kar med en smuk Bordt af radiale Streger og derover en 

Bordt af Zigzagstreger (9 ~ X 1'31 "J, et temmelig stort tre
øret Kar med Zigzagprydeiser foroven og tre korte Fødder 
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under Bunden (omtrent 8 X 9" - gik itu) samt adskil
lige middelstore og smaae Leerkar*). 

II. 
Kanegaard 

j Knudsker Sogn, ~ Miil øst for Rønno. 
Gravpladsen ligger 3 til 400 Alen øst for Gaarden, tæt 

nord for en Skrænt imod et Bækløb. En Vei afskjærer det 
nordligste Hjørne af Pladsen; hele Midten af Pladsen, vel 
de to Trediedele, er aldeles forstyrret ved Grunstagning; 
den sydvestlige Ende er en lille Bakke, hvorpaa der endnu 
findes IO Steenrøser, ·i hvis Mellemrum Brandpletterne 
strække sig ind. Grunden er haardt Granitgruns, tilde els 
dækket af et Lag guult Leer. 

I det nordlige og østlige Hjørne ere alle Grave under
søgte; ved den sydvestlige Ende ere derimod de fleste endnu 
urørte. See i det Hele det paa næste Side indsatte Kort. 
Undersøgelserne ere samtlige foretagne af mig selv eller 
dog i min Nærværelee. I nedenstaaende Fortegnelse ere 
a li e undersøgte Brandpletter medtagne, hvad enten de have 
indeholdt Oldsager eller ikke. 

*) Det er allerede ovenfor bemærket, at efterat disse Meddelelser 
vare givne i Trykken, er der fundet flere steensatte Grave 
og Dækstene nden sort Muld. Ve fleste laae syd for det 
Terrain, som næn·ærende Optegnelser angaae, men i selve 
Terrainet E fandtes der dog fem eller sex Dækstene (under
tiden i dobbelt Lag) hvilende paa underliggende Stene som 
i Nr. 167 og 168. Under dem saaes ikke andre Oldsager 
end nogle Lecrkar omtrent af de i de omliggende Brand
pletter forekommende Former. I det sydligere Terrain viste 
der sig derimod adskillige virkelige Gravkister med ubrændte 
Been ledsagede af Søldrnlsbaand, Sølv- og Broncefibulaer af 
de i Mosefundene sædvanlige Former, en Mængde udmærket 
smukke Mosaikperler m. M. Under Dækstene uden Grav
kiste fandtes ubrændte Been og Leerkar. 

Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1870. 6 
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Grnvplads ved !( anegaard, Knudsker Sogn. 

De i det sydvestlige Parti angirne Kredse belegne ti Stenrøser. 
det nordlige og det østlige Parti findes ingen flere Brandpletter, end de 
undersøgte; i det sydvestlige Parti ere derimod endnu mange tilbage, som 
ikke ere undersøgte. 
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A. Det nordlige Hjørne nord for Veien. 

I 

Muldens 1

1 
Graven uden 
Dækningen Gravens 

Tyk- I Indhold foruden Kul. Been og Steen. 
Dækning laae under Tværmaal. 

kelse. 
Over.fladen. 

aaben. I 6" 18" 
I 

4" li Belteha!'e. 

flad Steen. 12 18 6 li Jernfibula *I, ukjendeligt Jern. 

aaben. 8 18 3 1'1 ingen Oldsager. 

stor flad 
I) 

St. og der- ,I 
under 3" 11 

Leer. 12 24 6 Beltehage. 

flad Steen. 8 18 4 ingen Oldsager. 

r 12 4 ingen Oldsager, under Graven laae 2" 
Leer og derunder en ny Grav, hvori 

stor do. do. 18 18-24 4 l:leltehage med Stang og Knap, Stykke 

I 
af Jernspænde. 

flad do. 8 12 4 ingen Oldsager. 

do. do. 8 6--10 3 I ingen Oldsager. 

do. do. 10 10 5 ingen Oldsager. 

do. do. og 
6" Leer. 20 24 2 ingen Oldsager. 

flad Steen. 12 10 4 ingen Been, ingen Oldsager. 

rlo. do. 20 12 6 ingen Been, lidt ukj. Jern. 

do. do. 12 12 6 ingen Been, ingen Oldsager. 

meget stor 
flad Steen. 20 24 6 ukj. Jrrn. 

aaben. 14 12 6 ingen Oldsager. 
rund St. 12 8 4 ingen Been, ingen Oldsager. 

st. flad St. 16 12 4-8 Beltehage, Jernfibula, lille Leerkar (21 
X 3i"J. 

flad Steen. 16 14 4 ingen Oldsager. 
aaben. 18 20 4 Beltehage, ukj. Jern, enkelte Potteskaar. 

flad Steen. 12 10 6 ingen Been, ingen Oldsager. 
meget stor 16 18 9 Beltehage, to Jernfibulaer, øverst i Gra-
aflang St. ven Iaae Halvdelen af et lille Leerkar. 
flad Steen. 14 18 6 to halv kugleformede Broncefibulaer med 

Jernspiral. Beltehage, enkelte Pottesk. 
lille do do. 12 8 4 ingen Been, ingen Oldsager. 

flad Steen. 16 12 6 ingen Oldsager. 
aaben. 20 20 6 ingen Oldsager. 

') Jernfibulaerne ere næsen alle trekantede med kort Spiral, som Pl. 8 2. 
6* 
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Nr. I Dækning. 

26 !lud Steen 

' I 
27 I Brolægn. 
28 I aaben. 

I 
I 

29 1flad Steen. 
30 stor do. do. 
31 flad do. 
32 do. do. 

33 I aaben. 
34 1 flad Steen. 
35 stor do. do. 

og derund. 
3" Leer. 

36 flad Steen. 

37 aaben 
38 st. halv-

rund St. 
39 aaben. 
40 aaben. 
41 aaben. 

42 Steen. 

43 aaben. 

44 1· st. flad St. 
45 do. do. do. 

46 aaben. 
47 aaben. 
48 flad Steen. 
49 do do. 
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I 
Graven uden I 

Dækningen laae li 

under Over-

1 fladen. 

20" 

16 
15 

15 
18 
24 
20 
20 
18 

24 
20 

20 

20 
20 
20 
20 

16 

22 
24 
18 

Overflade 
skraanende 

nedad. 

12 

Gravens 
Tværmaal. 

Muldens[ 

Tvk- I 
kelse . . 

Indhold foruden Kul, Been og Steen. 

2411 6'' li J:leltehage med Hak langs ad Il.an terne, 
Spor af Jernfibula. 

10 I 8 
12-20" 11-2 

16 5 
20-24 6 

21 8 
20-24 6 

15 8 
24 4 

24 
20 

14-18 

24 
18 

12-15 
21-26 

20 

18-24 
27-30 

28 

14 
18-22 
9--12 

16-20 

5 
6 

6 

5 
5 
3 
6 

8 

4 
7 
4 

4 
3 
4 

10 

Paa Stykket øst for Nr. 25 og 26 fandtes 
10 Tommer under Overfladen en tæt 
Brolægning tildeels af store Steen, 
hvorunder ingen andre Brandpletter 
end Nr. 27. 

in~en Been, ingen Oldsager. 
uregelmæssigt tyndt Lag af K nl uden 

Been. 
ingen Oldsager. 
St af Beltehage. ukj. Jern. 
Spor af Jern lille Leerkar (3{ X 3t"J. 
kn uust lille Leer kar. 
Beltehage lille Leerkar (2l X 3"). 
Jernknap, Spor af mere Jern. 

St. af en lille Beltehage. 
Beltehage, St. af Jernfibula, lille Leerkar 

rlj X 2"1. 
Beltehage. Spor af mere Jern. 

St. af Jernfibula, Spor af mere Jern. 

li ingen Oldsager. 
I! im:en Been, ingen Oldsager. 

Il: stor sammenbøiet Beltehage (9i"), tre 
, Jernfibulaer, brændte smaa Leer-

! 
klumper. 

I 

St. af lille Belteha.ge, St. af Jernfibula, 
· lill,, Leerkar (2r X 3i "i· 

I 
knuust lille Leerkar 12 X 2t"I. 

,

1

' St. af lille Beltehage, knuust lille Leerkar. 
i St. af Jernfibula, spredte St. af et lille 

Leerkar. 
ingen Oldsager. 
St. af Beltehage 
ingen Oldsager. 
St. af en Jernfibula, lille Leerkar, (2t 

X 3!"J. 



1'~r. Dækning. 

I 

50 
1

flad Steen i 

~; I alle 

1

1 

;: f Habne. 

55 aaben. I 

56 
57 

do. 

do. I 
do. ·1 

59 flad Steen. 
do do. 

58 

60 

I 
61 do. do. I 
62 st. do. do.· 
63 aaben. 

64 st. flad 

65 aflang St. 

66 aaben. 

67 rund St. 
68 aaben. 

69 aaben. 

Graven uden 
Dækning laae 
under Over-

fladen. 

Overfladen 

skraanende. 

16" 
12 
16 
14 
18 

16 
18 
20 

14-22 

26 

24 
24 
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Gravens 
Tværmaal. 

15" 

smaae. 

stor. 

16-20" 
12 
14 
16 
16 

18 
18 

27 

20 

::!O 
15 

Muldens 
Tykkelse. 

6" 

8 
5 
6 
3 
8 

Indhold foruden Kul, Been og Steen. 

I 
lj 
I[' Beltehage, enkelte Potteskaar. 
I grupperede om to store jordfaste 

l
i Stene, temmelig leerblandede, in
,j gen Oldsager. 

It Stykker 11f to .Jernfibulaer, lille Leer
kar (gik itu). 

ingen Oldsager. 
ingen Oldsager. 

ingen Oldsager. 
I St. af Beltehage. 
1

1 Jernfibula. 
Øst for Gravene Nr. 59 og 60 '\'ar 

' der c. 6" under Overfladen en tæt 
.

1 

Brolægning i Fortsættelse af Bro-
lægningen øst for Nr. 25 og 26. 

tynd. I ingen Been, ingen Oldsager. 

10 ri ingen Oldsager. 
14 , Spor af Jern, lille Leerkar (gik itu). 

I
'[ brændte Leerklumper. 

2" under 
I 

Stenen; 11 

10" uden-I[ 
om. ·, Beltehage, ukj. Jern. 
8 11 li ukj. J~rn. meget lille Leerskaal (1 X 

3-8 
10 

2)"). 
ingen Oldsager 
ingen Oldsager. 

} 
ikke maalte, smaae og leerblandede, 
ingen Oldsager. 

B. Det østlige Hjørne, syd for Veien, 
øst for Gruusgravene. 

1 flad Steen. [ 
2 rund do. 

3 st. flad do. 
4 st. afl. do. 

c. 16 11 

12 
18 
15 

24" 
12 
21 

18-24 

6" 
4 
8 

10 

Beltehage. 

ingen Been, ingen Oldsager. 

to Jernfibulaer, Spor af Beltehage. 
ukj. Jern, lille Krukke med Strege-

prydeiser, mange spredte St. af 
et grovt Lcerkar. 



86 

I 
Nr. I Dækning. 

I 
5 st. !lad Steen. 
6 do. do. do. 
7 flad Steen. 
8 do do. 
9 do. do. 

10 stor do. do. 
11 Brolægning. 
12 aaben. 

13 st. flad Steen. 

141 flad Steen. 
15 aaben. 
16 flad Steen. 

17 lto flade Steen. 
18 I flad Steen. 

c. 
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Graven udenl i 
1Muldens i 

Dækningen i Gravens li Tyk-1 lndhold foruden Kul, Been og Steen. 
laae under I Tværmaal. ' kelse. 
Overfladen" 

20" I 18-24" 1

1 7" I ukJ. Jern, lllle kuglefunueL Leerh.ar. 
18 

1 

18 4 ing1•n Oldsager. 
18 16-20 1 8 ingen Oldsa!!er. 
16 18 I 8 l1 Beltehage, spredte grove Potteskaar. 
12 12 i 5 il ingen Oldsager. 

18 20-:l4 6 I nkj Jern. 
15 l:!-16 6 in11en Been, ingen Oldsager. 

12 16 5 I lille Beltehage med Hak langs ad Kan-
terne, St. af et lille Leerkar. 

16 16 5 Beltehage. 
12} 16-24 8 I gik i hinanden, ingen Oldsager. 
12 5 
8 14 5 li ingen Oldsager. 

18 16-20 4 11· Beltehage, St. af Jernfibula. 
20 15 8 Beltehage. 

Den sydvestlige Deel, sydvest for 
Gruusgra vene. 

Nr. I Dækning. Indhold foruden Kul, Been og Steen. 

1 flad Steen. 

2 do. do. 
3 aaben. 

4 Brolægning. 
5 flad Steen. 

6 Brolægning. I 
1 do. I 
8 do. 

9 do. l 
10 do. f 
11 do. I 
12 do. J 
13 do. 
14 flad Steen. 
15 do. do. 

St. af en Beltehage og af en trekantet Jernfibula, smukt 
lille Leerkar (2~ X 3~"), enkelt St. af et grovt do. 

spredte St. af et meget lille Leerkar. 
1 ingen Been, ingen Oldsager. laae op til Randstenene af 

I 
en Steenrøse. 

ingen Oldsager. 
meget lille Leerskaal (t X li "I. 

laae under en sammenhængende uregelmæssig Brolæg
ning, hvorover et tyndt, kulsort Lag af Overjord. 
I Nr. 7 til 10 fandtes ingen Oldsager, i '.'Ir. 11 et 
lille Leer kar (3 X 3l-") i Nr. 12 en lille Leerskaal 

(1~ X 2±"1 og i Nr. 13 en Beltehage. 

Beltehage, lille Leerkar (2t X 2t"I. 
Beltehage, spredte St. af et lille Leerkar. 



Dækning. 

16 aaben. li St. 
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Indhold foruden Kul, Been og Steen. 

af to Beltehager, Jernfibula, spredte St. af et lille 
Leerka1. 

17 st. flad Steen. Beltehage, spredte St. af to smaae Leerkar. 
18 flad Steen. ingen Been, ingen Oldsager. 
19 do. do. ingen Been, ingen Oldsager. 
20 aaben. Beltehage, prydet Beenbrikke 1som Kannikegaard Nr. 

21 
22 

26), lille Leerkar (2t X Bi"). 
aaben. Jernfibula med Spor af Bronce. 

meget svær ingen Oldsager. 
aflang Steen. 

23 st. flad Steen.

1

1 l:leltehage, spredte St. af et lille Leerkar (2t 
24 flad Steen. Beltehage, spredte St. ar et grovt Leerkar. 
25 st. aflang St St. af to Jernfibulaer. 

X 3"J. 

26 
27 

aaben. · spredte St. ar en Leerskaal (omtrent 3! X 7), 
Brolægning. ingen Been, ingen Oldsager. 

28 meget st St. St. af en Jernfibula, St. af rødbrændt Leer. 
29 flad Steeu. St. af en smuk Bel!ehage med Cirkelprydeiser. 

30 flad Steen. ingen Oldsager. 
31 flad Steen. Syv hule Broncespiraler, }" i Tværmaal, liggende 

32 Brolægning. 

33 do. 

34 flad Steen. 

35 aaben. 

spredte i Mulden, Broncering (l.j:" bred) med deri 
hæugende flad Stok, hvorpaa en Skyder 1~" 

(Pl. 9, 121, halvkugler. Broncefibula (c. li" bred) 
med en lang bøiet Jernnaal, lille Bronceknap med 
tre Vorter paa Hovedet, siddende paa en fem
kantet Bronceplade, som atter var nittet paa Bronce 

og Jern. 
Beltehage. 
ingen Oldsager 
forsmeltet Bronce og Jern. 
St. af Beltehage. spredte Potteskaar. Laae ovenpaa 

Han den af en Steenrøoe, c. 6" indenfor sammes 

yderste Kant. 
Over hele Stykket mellem Røserne omkring Gravene 

27 til 30 og 32 til 34 var der en uregelmæssig 
Brolægning af rue større og mindre Stene. De 
flade Dækstene paa GraYene laae i Høide med 
Brolægningen c. 6" under Overfladen. 
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III. 
Tornegaardsbakken 

i Knudsker Sogn, ~ Miil nordost for Rønne. 

Gravpladsen ligger paa Randen af det hoie Land tæt 
ovenfor en steil Skrænt imod Lavlandet og lidt syd for en 
Vei fra Rønne til Suurlykkegaardene. Paa Stedet er opført 
en lille Savmølle. Grunden er Leer, hvorunder Granitklippen 
kommer nær til Overfladen. 

Baade nord og syd for Møllen er der mange Brand
pletter med Kul og Been, og efter Naboernes Udsagn er 
der høit oppe i den bagved liggende Mark bleven oppløiet 
sorte Muldpletter. Af Oldsager fandtes den 24. Marts 1869 
i omtrent 10 Pletter ikke Andet end Skaar af grove og af 
smukke smaae Leerkar. 

IV, 

Steensh.øi 

ved 42 Selveiergaard i Vestermarie Sogn, f Miil ost
nordost for Rønne, i Vinkelen imellem Veiene til Almin
dingen og til Østerlars Sogn. 

Gravpladsen er en spidstoppet naturlig Sandbakke, hvis 
Top for 50 Aar siden var kronet med en mærkelig Ring af 
opreiste Stene. I Bakkens Sider er der Sandgrave. Bakken 

er ilde berygtet for "Underjordiske". 
Ved Sandgravning er der tidligere jævnlig fundet smaae 

Leerkar. Et Hankekar (3~ X3~ 11
) er i 1868 indsendt til det 

oldnordiske Museum, og i Mulden i Karret fandtes da for
smeltede Levninger af en rød og en guul Steenperle. End
videre er den foran nærmere omhandlede Jernkjedel med 

Broncebelægning udgravet her i Aaret 1867. Der sees 
mange Brandpletter i Sandgravene, men de ere fattige paa 
Oldsager. 
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V. 
Markeh.oi 

ved 56 Selveiergaard i Vesterrnarie Sogn, 1 ~ Miil ost
nordost for Rønne, tæt syd for Østerlars Landevei. 

Gravpladsen dækker Toppen og tildeels Siderne af en 
anseelig rundtoppet Gruusbakke, paa hvilken der endnu for 
faa Aar siden stod en Gruppe af 4 Bautastene. Den er 
ilde berygtet for "Unde1jordiske". Af Bakkens Nord- og 
Vestside er Meget bortgravet ved Gruustagning. 

Den 17. August 1868 afdækkede jeg paa Bakkens Top 
en Fiirkant af 17 X 7 ~ O Alens Størrelse; 24 Brandpletter 
viste sig; i de 12 af dem fandtes slet ikke Andet end Kul, 
Been og Steen, i 9 andre tillige Potteskaar. I een Grav 
fandtes en Beltehage, i en anden en halvkugleformet Bronce
fibula med Jernspiral samt noget ukjendeligt Jern, og i en 

tredie laae en trekantet Jernfibula og et 19-~ 11 langt, It" 
bredt Sværd. Cnder den sidstnævnte Grav laae 3" guult 
Gruus og derunder en ny Grav, som indeholdt spredte 
Potteskaar. 

I Brandpletterne i Gruusgravenes Skrænter er der tidligere 
fundet Levninger af to BroncefibuJaer; den ene synes at 
have været baandforrnet og den anden at have havt en smal 
krum Boile med et Hoved paa Spidsen. 

VI. 

Ved Udkjæret 

paa lOde Selveiergaards Udlod i Vestermarie Sogn, c. 
1000 Alen sydsydvest for Udkjæret. 

Paa en Plet af omtrent 50 Alens Tværmaal paa en 
flad leret Mark har Eieren hvert Aar opploiet sorte Muld
pletter og smaae Potter af "omtrent en Pægls Størrelse". 
Ingen af dem er kommet tilstede, da Eieren strax slog dem 
itu for at undersøge Indholdet. 

Den 4. April 1869 fandt jeg paa Markens Overflade 
en stor Mængde Slakker af sammensmeltet Jern og Steen, 
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samt Skaar baade af smaae og af grove Leerkar. Ved 
Gravning fandtes 3 Brandpletter, alle høitliggende, meget 
brede og meget tynde og alle indeholdende Kul og en 
Mængde af de nævnte Slakker. I den største var der ingen 

Been; i de to mindre fandtes derimod Been og i en af dem 
tillige nogle Potteskaar og et Stykke Jern, formeentlig Greb
enden af en lille Kniv. 

VII. 
Due bjerg 

i Clemensker Sogn, i Miil vest for Kirken. 
Duebjerg er en høi Bakke med en betydelig Udstrækning, 

vel et Par hundrede Tønder Land stor. Paa den nordligste 
Spids ligge Resterne af en Steenhøi, i hvis Overjord der 
fandtes adskillige Brandpletter. Paa den vestlige Skraaning 

er der flere Gange fundet Jem sager, rimeligviis i adspredt 
liggende Brandpletter. Den midterste Ryg har været be
dækket med mange store Gravhøie, af hvilke endnu adskillige 
staae urørte, navnlig to store Hoie lige midt paa Bjerget. 
Nogle hundrede Alen vest for disse har jeg paa 14de Vor
nedegaards Grund fundet sorte Pletter uden Been og Old
sager (uægte Brandpletter). Tæt nord og nordost for Høiene 
har der paa 15de Vornedegaards Grund og langs dennes 
østlige Grændse ifølge Eierens Udsagn ligget de els et Antal 
isolerede Steenrøser, deels (netop i Gaardens Grændseskjel) 

en c. 80 Alen lang, c. 20 Alen bred og c. 1 Alen tyk 
sammenhængende Steendynge, hvori der fandtes over fyrre
tyve Leerkar indeholdende brændte Been samt et Par Bronce
naale, som ved Optagelsen smuldrede bort. 

Netop paa det samme Terrain nord og nordost for 
Hoiene findes en Mængde Brandpletter, men efterat Steen
røserne og Steendyngen ere bortryddede, kan det ikke nu 

kjendes, hvilket Forhold Brandpletterne have have havt til 
Røserne og Steendyngen. Brandpletterne strække sig derhos 

længere imod Syd, østen om Hoiene, i Mellemrummet imellem 
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disse og den Plads, hvor en tredie, nu bortgravet, meget 
stor Gravhøi har staaet. 

Jord bunden er løs Agerjord; den har allerede i flere 
Aar været dyrket, hvorved Brandpletterne tildeels ere blevne 
beskadigede. 

Paa dette meget mærkelige, men desværre stærkt for
styrrede Terrain er der i Brandpletterne fondet adskillige 
temmelig fortærede Jernsager, deriblandt tre Beltehager og 
en trekantet Jernfibula af den ved Kanegaard sædvanlige 
Form, fremdeles et Stykke forsmeltet Bronce samt paa flere 
Steder Stykker af store Leerkar med rundtløbende Furer 
og af middelstore Hankepotter med de sædvanlige Bordter 
af Zigzagstreger eller rnndtløbeude Streger. I et stort 
Leerkar fandt Gaardeieren nedsat flere mindre Kar, deriblandt 
en smukt forarbeidet Hankekande. I en Plet sort Muld 
nogle faa Alen fra det Sted, hvor nysnævnte Leerkar vare 
opgravne, fandt jeg under en lille flad Steen en grov Krnkke 
(6t X 7 11

) af en i Steenrøserne hyppigt forekommende Form, 
fyldt foroven med et Lag sortagtig Muld og derunder med 
en tæt sammenpakket Masse af brændte Been. 

vm. 
Kuregaardsbakken 

ved Kuregaard, 27 Selveiergaard i Clemensker Sogn, omtrent 
~ Miil øst for Kirken. 

Det har været en rnndtoppet anseelig Gruusbakke, 
men hele Midten er udgravet til Veifyld, saa at kun Randene 
staae tilbage. Paa Midten af Bakken har der staaet en svær, 
bred Bautasteen med Runeskrift, som nu er henflyttet til 
Clemens Kirke. Hele Toppen af Bakken skal have været 
bedækket med Brandpletter; nu vise de sig kun ved den 
vestlige og nordlige Rand af Gruusgraven. 

Leerkar og Stykker deraf ere efter Eierens Sigende 
hyppigt fundne i de sorte Pletter, og et lille Hankekar 
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(3 X 31 ") er Foraaret 1868 indsendt til Museet; tillige 
skal der forhen være fundet Noget, der lignede Smedieslakker. 
Udbyttet af mine Undersøgelser (den 30. Mai og 13. Sep

tember 1861:1) har været en lang Spydspids, to Beltehager, 
et ringformet Jernspænde og et Stykke af en Broncefibula. 
Senere har Eieren indsendt en velbevaret baandformet Bronce
fibula med Knopprydeiser i en bred Hille laugs ad Ryggen. 

IX. 
Æggebjerg 

ved Rø Landevei, 1~ Miil øst for Clemens Kirke. 
Høien er en isoleret steil Gruusbakke, forhen kronet 

af en Bautasteen og eudnu meget ilde berygtet for »Uuder

jordiske". 
Eieren har hyppigt ved Markarbeide fundet sorte Pletter 

paa Bakken. I en Gruusgrav i dens sydøstre Side fandt 

jeg den 14. Juni 1869 en meget stor Brandplet, dækket af 
en svær flad Steen og indeholdende talrige Beenstumper 
samt et Stykke bredt, skarpt Jern, rimeligviis af et een

ægget Sværd. 

X. 

15de Selveiergaard i Clemensker Sogn, l Miil nordvest 
for Kirken. 

I en lille Gruusbakke nordvest for Gaarden er der jevnlig 
ved Gravning truffet Pletter af sort Muld. For nogle Aar 
siden fandtes i en saadan Plet Stykker af et Leerkar af 
samme Slags som det nedenanførte. Nu er der nylig i 
Randen af en Gruusgrav i Bakken fundet en Brandplet med 

Been og derimellem et smukt Banke kar ( 4 X 6") ganske 
svarende til Karrene af samme Størrelse fra Kannikegaard, 
samt Stykker af et stort, med rundtløbende Furer prydet 

Kar, der synes at have havt samme Form og Størrelse som 

de store Leerkar fra Kannikegaard. 
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XI. 
Dilleh.e-i 

paa Knudegaards Grund i Clt>mensker Sogn, omtrent 1400 
Alen nordvest for Gaarden og j Miil nordnordvest for Kirken. 

Det er en anseelig spidstoppet Sandbakke, meget ilde 

berygtet for n Unde1:jordiskeu. Brandpletter dække Hoiens 

Top og strække sig langt ned ad Siderne. Naboerne for

tælle, at der tidligere er fundet et Jernsværd samt en 

nKobberkjedelu og en nMessingkjedelu. Ved mit Besøg der 

den 25. Mai 1869 overleveredes til mig en spids Kniv, et 

Stykke af et Broncekar samt nogle Stykker af en Jernkjedel; 

tillige paavi1;te Eieren mig, hvor en Skjoldbule (med et Par 

Jernsporer indlagte i Mulden) og to Spydspidser vare ned

gravne, samt hvor Resten af Jernkjedelen endnu henstod i 

sit oprindelige Leie. Ved en Eftergravning i Brandpletterne 

paa Hoiens Top fandtes derhos en lille Hankepotte (3 X 3~ "), 

en Skjoldbule med knuust Top, en Spydspids, noget halv

cylindrisk Jernbeslag samt et Stykke af en bred ~iptang. 

XII. 
Exerceerpladsen ved Hasle. 

Ved Gruusgravning i Havskrænten omtrent 500 Alen 

syd for Hasle var der fundet Brandpletter og deri en smuk 

baandformet Bro11cefilrnla, Stykker af to andre, et lille Leer kar 

(2} X 2~ ") samt Stykker af en hoi Hankekande. 

Ved en Undersøgelse den 2J. Juni 18C:i9 fandtes talrige 

hoitliggende uægte Brandpletter, men tillige i noget større 

Dybde temmelig mange ægte, dækkede af svære ovale Steen. 

Af Gravene optoges et lille Leerkar (1 ~ X 2~ "), et do. do. 

(gik itu), spredte Stykker af et middelstort do., en halv

rund Kniv med et rundt Hul igjennem, Stykker af en Belte

hage, mere Jern samt en Klump halvbrændt Leer. Senere 

er der fundet et lille Hanke kar (3 X 4l "), en lille Leer

skaal (1 ~ X 2 l "), en lille halvmaaneformet Kniv og en 
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prydet Beenbrikke som Kkgd. Nr. 26 med een Kreds af 
Huller ovenpaa og tre Kredse af Huller underneden. 

XIII. 
Tasseveien 

* Miil øst for Hasle paa 39de Selveiergaards Parcel i 
Rutsker Sogn. 

Omtrent ved Midten af den korte Landeveistrækning, 
"Tasseveien ", som østen om Hasle forbinder Veien fra Rønne 
med Veien fra Allinge, ligger tæt ved Veiens østlige Side 
en lille Gruusgrav, hvor mange Brandpletter ere synlige. 
Gruusgraven er anbragt i en flad Jordforhoining, hvis 
Top tildeels er bortpløiet. Ved Sløifningen fandtes i sin 
Tid mange sorte Pletter med Potteskaar; ligeledes ere saa
danne fundne ved Pløining paa Marken deromkring. Af 
Pletterne ved Gruusgraven optoges den 18. Juli 1869 mange 
Beenstykker og Potteskaar, tildeels af srnaae Kar, men ikke 
andre Oldsager. 

XIV. 
Snels H.øi 

i Rutsker Sogn, c. 1000 Alen øst for l lte Selveiergaard og 
·~ Miil nord for Kirken, tæt ved Grændsen af Olsker Sogn. 

Høien er en naturlig Sandbakke. Den synes i betydelig 
Udstrækning at være brolagt, og i og under Brolægningen findes 
tydelige Brandpletter. Endvidere findes saadanne rundtorn 
Høiens Fod indtil en Afstand af mindst :JO Alen derfra. 

Den 28de Marts 1869 foretoges en Eftergravning. Ved 
Østsiden af Høien laae Brandpletterne i 12 til 1811 Dybde 
uden særlig Dækning; de vare tynde og temmelig brede og 
indeholdt mange Steen, men ingen Oldsager. Ved Høiens 
Vestside fandtes en meget stor Brandplet (3 Alen i Tvær

maal og 8 11 tyk), hvoraf der optoges Stykker af en Bronce
fibula, en halvrund Kniv og et smukt lille Leerkar (2 X 3")· 
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XV. 

Pilegaard 

33te Selveiergaard i Olsker Sogn, ~ Miil ostsydost for 

Kirken. 
I Toppen af en Sandbakke tæt syd for Gaarden, hvor 

der har staaet en Grnppe af 5 Bautastene, er der hyppigt 
i sorte Pletter i Jorden fundet Oldsager, navnlig et Sværd, en 
Broncekjedel og mange Leerkar, hvoraf et lille smukt Kar 
(21f X 3~ 11

) er i Behold. Overfladen af Bakken er for en 
stor Dee! bortsløifet. Den 13. Juli 1869 fandt jeg Bakke
toppen bedækket med Skaar af smaae og store Leerkar, 
deriblandt mindst 6 Hanke af eenhankede Kar, St. af 
mindst 2 fleerørede Kar, St. af et lille verticalstribet Hankekar, 
St. af et middelstort fleerøret Kar af sædvanlig Form til
syneladende overtrnkket med hvidt Leer samt af to andre 
Kar med lignende [; dseende. Endvidere fandtes paa Marken 
St. af en puklet Broncefibula og af en anden, der synes at 
have været baandformet, St. af et Broncekar, St. af en 
Jernkniv, et lille Stykke af en smuk Redekam af Been, St. 

af et Beenskaft samt endelig St. af en lang Spydspids af 
Flint. Kun een uforstyrret Brandplet fandtes; den indeholdt 
St. af et tveægget Sværd (I k 11 bredt med 4;1 11 langt Fæste) 
en Kniv (6~ 11 lang), St. af en hoi Leervase samt et knuust 
middelstort Leerkar af sædvanlig Potteform. 

Paa en anden lille Bakketop tæt nordost for Gaarden 
fandtes ligeledes mange Brandpletter og deri et lille rundbuget 

Leerkar (3 X 4* 11
). Ved Siden af en Brandplet, nogle 

Tommer udenfor dens Rand, var nedsat et smukt stort 
Leerkar med en ophoiet rnndtløbende Stribe samt fire rundt

løbende Furer over Striben og tre under den; Karret synes 
at have været rundbuget; paa den ophoiede Stribe sade 

flere smaa Ører; det var fyldt med sædvanlig Jord og med 
Skaar af en stor smuk Hankekande. 
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XVI. 

Lyrs Skov 
i Østermarie Sogn. 

Gravpladsen ligger tæt ved den sydlige Bred af Gyl

densaaen omtrent midt imellem Søndre Gildesbo og i)6te 
Selveiergaard paa en ryddet Plet i Nordkanten af Skoven. 
Den har havt en Udstrækning af omtrent 60 Alen fra Nord 

til Syd og 20 Alen fra Vest til Øst, men er næsten ganske 
bleven forstyrret ved den skete Opbakning og Pløining af 
Jorden. 

Ved at grave i en endnn urørt Kant deraf fandt jeg 

den 1. April 1869 mange og store Brandpletter (indtil 1 ~ 
Alen i Tværmaal) dækkede af meget store flade eller ovale 
Steen, tildeels saa svære, at to Mænd neppe kunde vælte dem. 

Paa et Stykke af omtrent 4 X 5 O Alens Udstrækning fandtes 
c. 4" under Overfladen en meget smuk Brolægning, sat a.f 
runde, glatte og næsten lige store Steen ( c. 5" i Tværmaal), 
og i denne Brolægning vare rle store flade Dæksteen ind

fattede. Mange af Brandpletterne, selv de, der vare dækkede 
med svære Stene, indeholdt imidlertid ikke Been men kun 
blaasort Muld med Kul stykker, og deri fandtes ingen Old
sager. I det Hele var Udbyttet kun ringe, idet der i om
trent 20 Pletter kun fandtes en smuk lille Leerskaal (1tX3 "), 
enkelte spredte Brudstykker af grove Leerkar og noget 
ukjendeligt Jern. Eieren afleverede derimod som tidligere 
fundet der paa Stedet en halvmaaneformet Kniv og et Stykke 
af en spids Kniv. Paa den ryddede Pløiejord fandtes mange 
Steder, hvor Jorden var sort, og paa Overfladen laae Brud
stykker af smaae Leerkar samt en kel(e ukjendelige Jernstykker. 

XVII. 

Frigaard 

12te Vornedegaard i Povlsker Sogn, tæt øst for Kirken. 
I en lille Gruusbakke vest for Gaarden er ved Udgrav

ning af Veifyld efterhaanden bleven iagttaget mange sorte 
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Pletter, og af en af disse er der engang udtaget et lille 
Leerkar af et Par Tommers Høide. 

Den 8 September 1868 fandtes adskillige sorte Pletter 
i Gruusskrænten tæt under Grønsværet. De indeholdt Been 

men ingen Oldsager. 
Den nord for Kirken liggende store Høi har hidtil ikke 

kunnet undersøges. 

XVIII. 
Boesgaard 

29de Selveiergaard i Pedersker Sogn, t Miil sydost for Kirken, 
~ Miil fra Øleaaens Udløb. 

Paa en med Flyvesand overføgen Mark nordvest for 
Gaarden er der ved Gravning fundet mange sorte Pletter i 
det oprindelige Jordsmon. I den opgravne sorte Mnld fandt 
jeg den 6. Januar 1870 tydelige Stykker af brændte Been. 
Eieren havde ved Gravningen fundet adskillige smaae Leerkar 
samt Broncefibulaer og overleverede mig et halvt lille Kar 
af en for Brandpletterne characteristisk Form saavelsom 
Bøilen af en Broncefibula. 

XlX. 
Brogaard 

30te Selveiergaard i Aaker Sogn, tæt vest for Læsaaen, 
-t Miil syd for Aa Kirke. 

Umiddelbart syd for Landeveien fra Rønne til Povlsker 
ligger c. 150 Alen fra Læsaaen en stor Gravhøi paa en 
lav Gruusbakke. Omkring Foden af Høien indtil en Afstand 
af vel omtrent 50 Alen findes Brandpletter med brændte 
Beenstykker. Oldsager ere hidtil ikke fundne. 

Nogle Kæmpeh.øie. 
Foruden de ovenanførte større og mindre Gravpladser 

ere mangfoldige Kæmpe hø i e enten heelt bedækkede med 
Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1870. 7 
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Brandpletter eller dog benyttede til enkelte Begravelser af 
denne Art, enten i Toppen og Siderne af Hoien eller, 
maaskee endog fortrinsviis, under Høiens yderste Rand. 
Der er imidlertid ikke fundet mange Oldsager paa disse 

Steder. Særligen kan nævnes: 
A. En Gravhoi paa Nylars Klint*), bortgravet i 

Efteraaret 1866. Ifølge Eierens temmelig vaklende For
klaringer synes Høiens Kjerne at have bestaaet af sædvanlig 
Jord, hvorover der laae et c. 1 { Alen tykt Lag af Rullesteen, 
der atter dækkedes af en tyndere Jordskorpe. I denne laae 
der rundt om paa Høien talrige Pletter af sort Muld med 
Beenstumper. Under Randen af Høiens Fod syntes der at 
være en Ring af store Stene. Ved en af dem fandtes et 
eenægget Jernsværd, saaledes at Fæstet laae inde under 
Stenen. To andre Sværdfæster fandtes ganske paa lignende 
Maade, men Klingerne vare oprustede. Oppe i Hoiens Sider 

blev fundet flere Leer kar, hvoraf eet er i Behold, (3l X 3i~ "), 
fremdeles et fiirkantet Jernspænde samt en baandformet og 
en anden Broncefibula, hvoraf den første har indslaaede 
Cirkelprydeiser. Fibulaerne fandtes imidlertid ikke i sort 
Muld men i sædvanlig Jord, og der laae en ubrændt Under
kjæbe af et Menneske ved dem. I og under Steenlaget 
fandtes mange Leerkar for det Meste fyldte med brændte 

Been; i et af dem blev fundet en lille Broncering. 
Eierens Beretning er ingenlunde klar. Mig synes den 

imidlertid at tyde paa, at Høien var en »Steenhøiu, at de i 
Steenlaget indeholdte Leerkar vare fra Broncealderer., men 
at derimod det lille Leerkar var et Brandpletskar, og at 
Sværdene vare fundne i Brandpletter, hvor maaskee Høiens 
oprindelige Randstene ere benyttede som Dæksterre, hvis 
ikke samtlige de paagjældende Stene netop ikkun have været 

*) Høien laae paa en Parcel hørende til Vestermarie Sogn. Det 
er det samme Fund, som omtales i Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed 1868 S. 137-38. 
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Dækstene over Brandpletter og altsaa ikke en med Høiens 
Opførelse samtidig Steenring (jfr. nedenfor under B), samt 
endelig at Broncefibulaerne, hvoraf i det Mindste den ene 
ifølge sin Form og sine Cirkelprydeiser temmelig nøie svarer 
til Fibulaer fra Kannikegaard, vare samtidige med Brand
pletterne men havde hørt til en lignende exceptionel Be
gravelse af et ubrændt Lig som Gravkisterne ved Kannike
gaard og adskillige Grave paa Dovr Aas. 

B. En Gravhøi ved Skovgaard, 65de Selveiergaard 
i Clemensker Sogn. I de ved Høieus Gjennemgravning frem
komne Skrænter saaes ingen Brandpletter, derimod viste sig 
fire saadanne, netop hvor den nordlige Rand af Høiens Fod 
havde staaet,, De havde alle havt temmelig svære Dæk
steen. Tre af dem vare forstyrrede; i den fjerde fandt jeg 
den 25de Mai 1869 et lille Leerkar (itu), en lille Bronce
ring, to sammensmeltede Jernfibulaer(?), og en Jernspiral 
(2" lang) med en Knop paa hver Ende og et Baand om 
Midten (kan have hørt til en Fibula som Thorsbjerg IV fig. 10). 

C. En Gravhøi ved 25de Selveiergaard i Aaker 
Sogn. Høien var sløifet, men hvor Randen af dens Fod 
havde staaet, fandt jeg den 18de Marts 1869 to Brand
pletter; i den ene la ae der Beenstumper og Stykker af to 
smaae Leer kar, hvoraf det ene havde været 3" høit og c. 
3~- 11 bredt, og det andet kun 1 i'' høit og maaskee 3" bredt. 

D. En Gravhøi paa den nordligste Top af Duebjerg 
paa en Parcel af den 15de Vornedegaard i Clemensker Sogn. 
Høien var en stor og bred Steenhøi, hvor et Lag af større 
og mindre Steen af omtrent 1 ~ Alens Tykkelse dækkedes 
af en omtrent i Alen tyk Overjord. Halvdelen af Høien 
var bortgravet, og ved dette Arbeide var der i Stenlaget 
fundet adskillige store Leerkar fyldte med brændte Been og 
i Overjorden mange sorte Pletter. Selv har jeg i den ved 
Bortgravningen fremkomne Skrænt fundet tre sorte Pletter 
i Overjorden; den ene indeholdt kun Kul og sværtede Steen, 
de andre to indeholdt ogsaa Been og en af dem tillige Brud-

7* 
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stykker af et middelstort med Stregeprydelser forsynet 
Leerkar, der havde ligget med Bunden opad. 

Endnu skulle her ikkun tilføies nogle Bemærkninger 
om et Par mærkelige Localiteter, som hidtil ikke ere blevne 
tilstrækkelig undersøgte, og som derhos paa Grund af skete 
Forstyrrelser ei heller i Fremtiden kunne ventes at ville 
blive fuldt oplyste. 

Dovr-Aas eller Dueaas*) 
{ Miil nord for Rønne paa Landeveien til Hasle. 

Det er en lav, flad J ordforhøining tæt syd for Skov
fogedhuset ved Sandflugtsskoven. Landeveien til Hasle gaaer 
midt over den. Hvad der ligger øst for Landeveien er for
styrret ved Gruusgravning og paafølgende Udjævning af 
Gravene. Af det vestlige Stykke er den sydlige Trediedeel 
heelt bortgravet til Veifyld. Den tilbagestaaende nordvest
lige Dee! af Bakken undersøgtes den l 9de October 1868 og 
fandtes at bestaae af et haardt Gruuslag af omtrent t Alens 
Tykkelse, hvorunder der laae guult Sa,nd. Af gamle Be
gravelser fandtes intet Spor. 

Derimod er der ifølge Landinspecteur Lunds foran ci
terede haandskrevne Beretning _i Aaret 1820 ved Lande
veiens Indgrøvtning fundet et Sværd og to Spydspidser samt 
en Skjoldbule, Alt af Jern. Skjoldbulen var ifølge en deraf 
given Tegning nøiagtigt overeensstemmende med de med Tap 
forsynede Skjoldbuler fra Brandpletterne ved Kannikegaard 
og i Dillehøi. Sværdet havde en smal Grebtunge, anbragt 
i Fortsættelse af Klingens Midte; Fæstet var 5" og Klingen 

*) En Due hedder i Almuesproget "Dov u , Dueodde }) Dovudd «, 

Duebjerg l)Dovbjerg11. Men det kan ikke være correct, naar 
oDovr Aasu pleier i Skriftsproget at gjengives ved nDue
aas 11 ; det maatte i alt Fald være }) Dueraas «. 
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23" lang, Klingens Brede var 2t". Den ene Spydspids 
havde sædvanlig Lancetform og var 8" lang; den anden 
synes at have havt Modhager. 

Endvidere er der ved Gruusgravning i det nu sløifede 

sydvestlige Hjørne af Bakken i Aarene 1848 til 18[)3 fundet 
heelt mærkelige Oldsager. Fundene fra Aaret 1848 ere be
skrevne af Justitsraad Herbst i Annaler for nordisk Old
kyndighed for 1849 S. 384 og flg. De der givne Oplysninger 
gaae ud paa, at der i Sommeren 1848 to Alen under Over
fladen fandtes Levningerne af fire ubrændte Lig i det løse 
Gruus uden Steenkiste, ledsagede af to Jernsværd, en Jern
kniv og en flaskeformet Leervase. Sværdene vare eenæggede, 
det ene 22" langt og lt" bredt, det andet rimeligviis af 
samme Størrelse; Fæsterne vare smeddede i Fortsættelse af 
Klingens Ryg og noget krummede fremefter. Disse Sværd 
vare saaledes i Størrelse og Form nøie overeensstemmende 
med Sværdene fra Brandpletterne ved Kannikegaard. Kniven 

findes ikke afbildet; men dens Længde: 5~ 11
, svarer til 

Knivene fra Kannikegaard. Endelig er Leervasen (6i X 5") 
i Størrelse, Form og Prydelse aldeles svarende til lignende 
Leerkar fra Kannikegaard. 

Keppe 1 Alen derfra og kun i en Dybde af t Alen 
fandtes en af smaae Stene sat Kiste, 11 Alen lang og 
dækket af en flad Steen. Deri ]aae Kul og brændte Been 
samt et Jernsværd (26 X 2~ "), Rester af et lignende, en 

Spydspids (lOf'), Spidsen af en Kniv, en Skjoldbule (611 i 
Tværmaal, Randstykket iberegnet) med afbrudt Tap, en 
Nagle med et stort Hoved, et lille concavt Jernbeslag 

(3 X t"), Resterne af en Jernkjedel samt et lille Leerkar 
(3 X 3t'' ). Sværdene vare eenæggede; Fæsterne sade imid
lertid ikke i Ryggens Forlængelse, men mere henimod Midten, 
og Breden af Klingerne var noget større end de hidtil i 

Brandpletterne fundne Sværds. Spydspidsen svarer til flere 
fra Brandpletterne. Skjoldbulen synes efter Tegningen at 
være fuldkommen overeensstemmende med dem fra Kannike-
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gaard og Dillehøi; at Tappen er afbrudt har sit Sidestykke 
i de Beskadigelser, som flere Skjoldbuler fra Brandpletterne 
have været underkastede. Naglen har vistnok tjent til at 
befæste Skjoldhaandtaget. .Jernbeslaget synes at være nøi

agtigt svarende til de halvcylindriske hule .Jernbeslag, som 
ere fundne i Brandpletterne baade ved Kannikegaard og i 
Dillehøi. .Jernkjedelen er noget mindre end Kjedlerne fra 
Steenshøi og Dillehøi, men synes at værP forfærdiget ganske 
paa samme Maade. Leerkarret er endelig fuldkommen over
eensstemmende med adskillige fra Brandpletsfundene. 

Endvidere var der rundt omkring paa Bakken fundet 
mangfoldige andre Begravelser indeholdende Kul, brændte 

Been, Stykker af .Jems ager og Leer kar, dn nden at være 
omgivne med Stene vare nedlagte i det løse Gruus. .Justits
raad Herbst, der besøgte Stedet i Efteraaret 1848, men 
ikke havde Leilighed til selv at anstille nogen omfattende 
Undersøgelse, fandt flere saadanne Begravelser i Gruus
gravenes Skrænter, alle omtrent 12" under Overfladen; i 

en af dem laae et lille Leerkar (2l X 2f') med Bunden 
opad. Kort efter indsendtes fra lignende Begravelser paa 
Dovraasen nogle Stykker af to eenæggede Sværd, hvis Fæster 
svarede til dem fra den fornævnte Steenkiste med brændte 
Been. Fremdeles indsendtes fra samme Grnusgrav et lille 

Leerkar (lj X :it"). 
Endelig omtaler Justitsraad Herbst, at der i Flyve

sandet i Nærheden hyppigt fandtes lignende Begravelser, 

samt at der i en Skrænt nogle hundrede Alen sydvest for 
Gruusgraven saaes et heelt Lag af Kul og brændte Been 
med enkelte Skaar af store Leerkar. Denne Skrænt var 
ifølge en Meddelelse fra J ustitsraad Herbsts Ledsager, Skov
foged Lund, Skrænten ved Nebbe Odde ·~· Miil nord for 
Rønne. Det sorte Lag har maaske været af samme Be

skaffenhed som det ovenfor Side 5 berørte sorte Lag 
ved Grønnebæk, -l Miil nord for Nebbe Odde. Nu er 
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Laget i Nebbe Odde aldeles forsvundet ved Skræntens 
Nedstyrtning. 

Ifølge Meddelelse fra Musert for nordiske Oldsager er 
der endvidere i Aaret I 853 af Skovfoged Lund indsendt fra 
Gruusgraven i Dovr Aas: 

a. Brudstykker af et Jernsværd, et overbrudt Jern
spænde samt nogle sorte Potteskaar, fundne It Alen under 
Overfladen midt i en Steensætning af mindre Steen; under 
Steensætningen, c. 2 Alen under Overfladen, laae et heelt 
Menneskeskelet; 

b. Brudstykker af et andet Jernsværd af Form som 
de i Begravelsen med de fire ubrændte Lig forefundne samt 
Stykker af to sorte Leerkar; disse Sager laae i en lignende 
Steensætning som Fundet a og kun 7 Alen i Sydost der
fra; Il Alen under Steensætningen laae ligeledes et ubrændt 
Shlet; 

c. Et 6f' boit rundbuget Leerkar, prydet med en 
Bordt af Skraastreger og derimellem indstukne Prikker; det 
stod 5 Alen sydost for Fundet b under en li Alen tyk Steen 
i et dertil omhyggeligt dannet fiirkantet Rum; ! Alen dybere 
laae Levninger af et ubrændt Skelet; 

d. Et Par solvbelagte Broncesporer med Jernpig, af 
Form som Worsaae Nordiske Oldsager Nr. 356 samt nogle 
til Sporeremmene horende Sølvbeslag; de laae ved Lev
ningerne af et ubrændt Lig 6 Alen sydost for c under en 
I~ Alen tyk og 2~ Alen lang Steen; 

e. Et 2~" hoit kop formet Leerkar med et stort Øre. 
Dovraasen maa efter disse Oplysninger ansees for at 

have været en Gravplads fra Brandpletstiden. I adskillige 
Henseender har den ganske vist fremLudt eienclommelige 
Forhold; men Særegenbederne ere dog ikke anderledes, end 
at man uden Overraskelse vilde kunne vente at gjenfinde 

dem andetsteds, navnlig ved Sydspidsen af Kannikegaards 
Gravplads. Ved Eft'ergravninger paa selve Dovraasen lader 
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Sagen sig neppe nærmere oplyse, da den tilbagestaaende 
Dee! af Bakken ikke synes at indeholde flere Grave. 

Bakkegaard 

i Østermarie Sogn, f; Miil nordnordvest for Kirken. 

Ovenpaa en flad Klippe, ~ Alen under Jordens Over
flade fandtes i Aaret 1855 ifølge Meddelelse til Museet fra 
Skovrider Fastiug tolv til sexten smaae Leerkar fyldte med 
»Aske11; af Steensætning omkring dem var der intet Spor. 
Fire af dem bleve indsendte til Mnseet; de tre vare runde, 

kun f' hoie og lf' i Tværmaal, det fjerde var ovalt, 1" 
høit, lj" langt, lf' bredt og prydet med udstaaende Knopper. 

Da den sorte Jord, der findes i Brand pletskarrene, 
naar den er sandblandet og løs og derhos noget blandet 

med Beenstykker, stadigen af Almuen herovre betegnes som 
"Aske«, har jeg den Tro, at disse smaae Kar simpelhen 
ere fundne i Brandpletter. Det lille ovale Leerkar er ganske 
vist med Hensyn til sin Form uden noget Magestykke iblandt 
de hidtil fremkomne Brandpletsfund, men Prydelsen med 
udstaaende Knopper paa Siderne findes paa et lille Kar fra 

Kkgd. ~r. 160. (Pl. 9, 14). 

Ørne- eller Urnekullerne*) 
-§- Miil syd for Hasle. 

I det oldnordiske Museums antikvarisk-topographiske 
Archiv findes en haandskreven Beretning af Aaret 1816 fra 

*) Almuen kalder dem " Ørne k u 11 er n e " , og hvis Stedets 
Navn overhovedet er dannet af Befolkningen, maa "Ørne
kullerne" (eller maaskee "Ørnekulen") være den rette Be
nævnelse. Ordet "Urne« kjendes ikke af Almuen herone. 
I et Brev af Aaret 1809 fra Sognepræsten (Old. Museums 
Archiv) betegnes Stedet allerede som "en Plads kaldet Ørne
kule". Hermed kan det sammen holdes , at en stor Gruppe 
af Steenrøser ved Torpegaard i Clemensker Sogn af Almuen 
kaldes "Ørnepynterne". 
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afdøde Biskop Miinter om, at der i Flyvesandet syd for 
Hasle *) laae en Mængde smaae Høie, hvis Overflade 
var brolagt i stjerneformede eller hjertedannede Mønstre 
med smaae Steen, under hvilke der i faa Tommers eller 

en halv Alens Dybde fandtes Urner af forskjellig Størrelse, 
undertiden store med tre, fire mindre i dem. I Urnerne 
var der Aske og Metalfragmenter, i og udenfor dem farvede 
Glasperler. Metalfragmenterne vare at Kohber og Jern, 
undertiden ret smukke Fibulaer u ligesom de, der findes i 
Italien". Trækul saaes i Mængde. Man havde fundet store 
Stene paa tre smaae, hvorunder l1rner stade, eller store 
Stene paa Kant med en l1rne derunder. Ifølge Antiquar. 
Annaler IV, 185 har Biskop Munter senere skjænket Museet 
ni Urner fra dette Sted, hvoriblandt en treøret og tre 
meget smaae. 

I Aaret 1817 modtog Museet fra samme Sted (Anti
kvariske Annaler III, S. 369) en Klinge af et Jernsværd, 
en Spydspids af Jem, en Skjoldbule af do., en Niptang af 

do., et middelstort, smukt prydet Leer kar ( 4~ X 6t 11
) og 

sex Smaakar (fra l~ X 2 til 3 X 3~ 11
). I samme Aar 

oversendtes igjenuem Marskalk Hauch (Museets Archiv) )) et 
lidet Guldsmykkeu. - I Aaret 1844 indsendtes (Museets 
Archiv) ti smaae Perler; "der disse Perler fandtesu, skriver 

Indsenderen, ufik jeg en Urne uskadt en Pægl stor." 
Et betydeligt Fund blev i Aaret 1833 gjort af daværende 

Prinds Frederik (Frederik VII), som lod udgrave den største 
af alle Srnaahoiene (Nordisk Tidsskr. for Oldk. II, S. 260) 
og deels i denne, deels i andre af Hoiene forefandt en 
Fibula )) med en Bugt og en Flade paa Midten af denne u, 

*) Ifølge samme Notice af Biskop Miinter fandtes en lignende 
Gravplads i Flyvesandet nord for Bønne. Høiene vare der 
større og Brolægningerne indtil 20 Alen i Tværmaal med tre 
større Stene i Midten. Nutildags er denne Gravplads ikke 
længere kjendelig; eil'ten er den forstyrret ved Jordens Op
dyrkning eller maaskee tilføget med Sand. 
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en lille Niptang, en Kniv og Stykker af tre do., Alt af 
Bronce, to Naale af Kobber, en lille fiirkantet og en rund 
Metalplade med fremstaaende Stifter, hvorpaa der sad farvede 
Glasperler, samt i Alt 57 Perler, deels af blaat, grønt eller 

hvidt Glas, deels af en rod brændt Leermasse, foruden en
deel uformeligt, sammensmeltet hvidt Glas. Fibulaen, Metal
pladerne med Stifter og Perler samt alle Glas- og Leer

perlerne og det smeltede Glas fandtes i den største af 
Smaahoiene (Museets Archiv). 

Desuden er der i Tidernes Løb af mangfoldige Personer 

bleven gravet i Ørnekullerne og derved navnlig fundet en 
Mængde Glas- og Steenperler; og endnu stedse findes 
jævnlig Perler, smaae Jernstykker og Skaar af prydede 
Leerkar i Ruinerne af Smaahøiene. Men om Oldsagernes 
Forhold til de oprindelige Begravelser og disses nærmere 
Beskaffenhed kan aldeles ingen Oplysning tilveiebringes. 

Paa det omhandlede Sted findes to særskilte Grupper 
af Smaahøie. Høiene i den østlige Gruppe, som vistnok 
ere dem, hvortil alle Bt>retninger sigte, og hvor alle Fundene 
ere gjorte, ere nu samtlige aldeles forstyrrede. Af deres 
Levninger synes det imidlertid at fremgaae, at de kun have 
været dækkede med en Brolægning af et enkelt eller dobbelt 
Lag af Haandsteen, hvorunder det gule Sand blandet med 
enkelte Kulstykker strax træder frem. De spredte Smaa
høie i den vestlige Gruppe ere derimod tildeels urørte, men 
deres Beskaffenhed synes at være heelt anderledes, idet de 
ikke have Brolægning men derimod heelt igjennem til Bunden 
(omtrent 12 til 18") bestaae af ildskjørnede Steen brokker 
blandede med sort Sand og enkelte Knlstykker. Ved en af 
mig foretagen Undersøgelse af et Par af disse sidstnævnte 
Smaahøie fandtes intet Spor af Oldsager. 

Ørnekullerne (::i: den østlige Gruppe deraf) have ifølge 
alle ovenanførte Beretninger været et meget mærkeligt Sted. 
J ernvaaben og Leerkar, der efter ltleskrivelsen stemme noie 

overe ens med Brandpletternes Kar, forekomme tilligemed 
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Knive og Naale af Bronce og Kobber, der sikkerlig maae 
hidrøre fra Broncealderen. Selve Høiene have i deres Ydre 
megen Lighed med Steenrøserne men ere i deres indre 
Bygning forskjellige fra dem, for saa vidt de kun ere bro
lagte og ikke heelt igjennem opførte af Steen. Muligt er 
det, at vi her have en Overgang fra Broncealderens til 
Jernalderens Begravelser, og at Oldsagerne netop hidrøre 
fra selve den Periode, da de ældre Bronceredskaber brugtes 
i Forening med de nyere Jernredskaber. Men det er paa 
den anden Side ikke umuligt, at der her foreligger en 
Blanding af forskjellige Tiders Begravelser, saaledes at Be
nyttelsen af en ældre Gravplads er bleven fortsat ind i 
Brandpletstiden, paa samme Maade som det ovenfor er 
paaviist at være skeet ved Kanegaard og paa Duebjerg. I 
ethvert Fald vidne Ørnekullerne om det nøie Forhold imellem 
Befolkningerne i Broncealderens sidste Tider og i J ernalde
rens første Tider, hvilket allerede ved flere andre Leilig
heder har kunnet paavises i det Mindste for Bornholms 
Vedkommende. 

Forøvrigt maa Spørgsmaalet om den rette Tydning af 
Ørnekullerne staae hen, indtil der enten af Flyvesandet der 
paa Stedet maatte fremdukke nye Smaahøie, eller muligen 
et andet Sted maatte frembyde lignende Forhold under saa
danne Omstændigheder, at Gaaderne kunne løses. 
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FORTEGNELSE OVER AFBILDNINGERNE. 

Pl. l. Eenæggede Jernsværd, S. 17. 
1. Kannikegaard 97. - 2. Kkgd. B. - 3. Kkgd. 103. -

4. Markehøi. 

Pl. 2. Sværd og Daggerter af Jern, S. 17-18. 1. Tve
ægget Daggert eller kort Sværd. - 2. Langt, tveægget 
Sværd. - 3. Eenægget Sværd. - 4. Sammerullet, een

ægget Sværd. 
1, Kannikegaard 82. - 2. Kkgd. 153. - 3. Kkgd. 126. -

4. Kkgd. 130. 

PI. 3. 1-- 2. Jernbeslag til Sværds/æder? S. 18 og 32; 
(1. Midtbeslag? 2. Randbeslag?) -- 3-6. Beltehager af 
af Jern, S. 21. - 7-10. Spænder, S. 25 (7-9 af Jern, 
10 af Bronce). - 11-12. Skjoldhaandtag af Jern, S. 19. 
- 13. Broncebeslag til et Skjold eller et Drikkehorn. -
14-16. Skjoldbuler af Jern, S. 19 (14. med lang Tap, 
15. tragtformet med Broncebelægning paa Randstykket, 
16. af sædvanlig Form). 

1. Kannikegaard 148, 154 eller 161. 2. Dillehøi. -
3. Kanegaard A 6. - 4. Kkgd. 44 eller 45. - 5. Kanegaard B 1. 
- 6. Kkgd. 44 eller 45. - 7-9, Kkgd. - 10. Kkgd. 155. 
- 11-12. Kkgd. C eller D. - 13. Kkgd. 154. - 14. Kkgd. 152. 

15. Kkgd. 150, - 16. Kkgd. C eller D. 

PI. 4. Spydspidser af Jern, S. 18. 1, 4, 6 og 8 til 
Kastespyd, 2, 3, 6 og 7 sædvanlige Spydspidser. - 9. Jern
hammer, S. 31. -10-12. Jernpreen og Niptænger af Jern, S. 30. 
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- 13-16. Sporer, S. 20 (Fig. 13 af Bronce, de øvrige 
af Jern). 

1. Kannikegaard 152. - 2. Kkgd. - 3. Kuregaard. --
4. Kkgd. 103. - 5--6. Kkgd, - 7. Dillehøi. - 8. Kkgd. -
9. Kkgd. C. - 10-11. Kkgd. - 12. Kkgd. A. - 13. Kkgd. 83. 

14. Dillehøi. - 15. Kkgd. - 16. Kkgd. 146. 

Pl. 5. 1. Jernsax, S. 30. - 2. Høstkniv af Jern, S. 29. 
3-9. Jernknive, S. 28 (3-5. spidse, 6. halvrund, 7-8. 

halvmaaneformede, 9. sammenrullet). 
1. Kkgd. 86. - 2. Kkgd. E. - 3-6. Kkgd. - 7. Kkgd. 22. 

8. Hasle. - 9. Kkgd. 162. 

PI. 6. 1-3. Jernnøgler, S. 30. - 4. Vinkelbøiet Jern, 
S. iJ3. - 5-6. Broncebeslag. - 7-9. Leerskive og Leer
perler, S. 34. - 10 og 12. Beenbrikker, S. 33. - 11. Sand
steensskive, S. 34. 

1. Kannikegaard 162. - 2. Kkgd. 156. - 3. Kkgd. -
4. Kkgd. 158. - 5. Kkgd. 81. - 6. Kkgd. 86. - 7. Kkgd. 52. 
- 8. Kkgd. 42. - 9. Kkgd. 13. -10. Kkgd. 26. - 11. Kkgd. 60. 

12. Kkgd. 

Pl. 7. Fibulaer, S. 22. 1, 6, 7, 8 og 10 med Kam 
(10. af Jem, de øvrige af Bronce); 2-4 og 9 puklede 
Fibulaer (9. af Jern, de øvrige af Bronce); 5, 12 og 14 
baandformede F. af Bronce; 13 korsformet F. af Bronce. 

1-12 og 14. Kannikegaard B, C. og D. - 13. Kkgd. 139. 

Pl. S. Fibulaer, S. 22. 1, 2, 3, og 11. af Jern med 
tilbagebøiet Spids (2. af trekantet Form). - 4. af Bronce. 
- 5. af Bronce, Form som Vimose 1, 30. - 6. Guld-, 
Glas- og Steenperler til Halsbaand, S. 25. - 7. Berlok af 
Guld, S. 26. - 8. Fibula af Bronce. - 9-10. Halvkugle
dannede Fibulaer af Bronce. - 12. af Bronce. - 13. af 
Bronce, Form som Nydam 5, 14. 

1. Kannikegaard A eller C. -- 2. Kan<"gaard A. 21. -
3. Kkgd. A eller C. - 4. Kkgd. 87. - 5. Kkgd. 160. - 6. 
Kkgd. C og D. - 7. Kkgd. 86. - 8. Kkgd. 162. - 9. Kane-
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gaard A. 22. - 10. Markehøi. -· 11. Kkgd. A eller C. - 12. 
Kkgd. 142 .. - 13. Kkgd. 155 eller 160. 

PI. 9. 1-6. Hængedopper, S. 32. (4. af Jern, de 
øvrige af Bronce. Fig. 1 har en Skruegænge om den ikke 
kløftede Ende). - 7-11. Broncedopsko og Broncekjæder til 
Drikkehorn, S. 31. (7. ender forneden i et Oxehoved ). 
- 12. Hængesmykke af Bronce, S. 27. - 13-15. Leerkar, 
S. 36. (13. Hankekande; 14. lille Kar med Knopper paa 
Siden; 15. flaskeformet Kar). 

1. Kannikegaard C eller D. - 2. Kkgd. 74. - 3. Kkgd. 155. 
- 4. Kkgd. 162. - 5. Kkgd. C eller D. - 6. Kkgd. 75. -
7. Kkgd. 154. - 8. Kkgd. 153. -- 9. Kkgd. 161. - 10. Kkgd. 
153. 11. Kkgd. 146. - 12. Kanegaard C 31. - 13. Kkgd. 
165. 14. Kkgd. 160. - 15. Kkgd. 127. 

Pl. 10. Leerkar, S. 32. 1-3. Smaae hankeløse Kar. 
4--5. Middelstore Hankepotter. - 6- 7. Smaae Hanke-
potter. - 8-9. Smaakrnkker af raat Arbeide. 10-11. 
Verticalstribede Kar. - 12. Bægerdannet Skaal. 13-14. 
Middelstore Hankepotter. 

1-2. Kannikegaard. - 3. Kanegaard C 11. -- 4-5. Kkgd. 
_:_ 6. Hasle. - 7-9. Kkgd. - 10. Kkgd. 112. - 11. Kkgd. 
139. 12. Kkgd. 8. - 13-14. Kkgd. 

Pl. li. Store Leerkar. 1. Treøret Kar. - 2. Fem
øret Kar. 

1. Kannikegaard 151. - 2. Kkgd. 165. 

Pl. 12. Stort tiøret Leerkar fra Kannikegaard E. 
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