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Da jeg for 10 Aar siden udgav min Bog om "Bornholms Oldtidsminder og Oldsager", 

tænkte jeg mig, at min Beskjæftigelse med Bornholms Oldtid dermed vilde være afsluttet. Der ved

blev imidlertid at fremkomme nye Fund, som gave mig Anledning til i Aarbøgerne for nordisk Old

kyndighed for 1890 endnu at meddele nogle .Bornholmske Undersøgelser med særligt Hensyn til den 

senere Jernalder". Derefter fremkom der fremdeles nye Fund, og samtidigt havde Dr. Miillers viden

skabelige Arbejder kastet et saadant nyt Lys paa Danmarks Arkæologi, navnlig paa Broncealderen, 

at der var Føje til en helt ny Bearbejdelse af visse Dele af mine tidligere Undersøgelser. Under disse 

Omstændigheder har jeg nu sammenskrevet den her foreliggende .Efterskrift" til min Bog af 1886. 

Ved Affattelsen deraf har jeg kunnet benytte Dr. Miillers store Billedværk: "Ordning af 

Danmarks Oldsager" (1888-95), hvorimod der af samme Forfatters nyeste Værk "Vor Oldtid" den 

Gang kun var udkommet de første Hefter. 

Skjøndt jeg ogsaa i de senere Aar er vedbleven jævnligt at besøge Bornholm, ere dog de 

fleste Undersøgelser blevne foretagne af min trofaste Medhjælper Lærer J. A. Jørgensen i Ibsker, uden 

hvem det ikke vilde have været muligt at tilvejebringe det fornødne Materiale. Idet jeg bringer ham 

min hjertelige Tak for hans ihærdige Virksomhed, og idet jeg tillige takker Embedsmændene i National

museet for velvillig Bistand paa mange Mander, maa jeg sluttelig tilføje en venlig Hilsen og Tak til 

de mange Grundejere paa Bornholm, som have tilladt mig at lade foretage Gravninger paa deres 

Ejendomme, denne Gang særligen Gaardejer Anders Pedersen paa Lousgaard , Gaardejer Grønbech 

paa Nørre Sandegaard ved Kobbe Aa og nu senest Lieutenant Holm paa Simblegaard. 

Af de i de sidste Aar , fremkomne Oldsager opbevares adskillige i det nye bornholmske 

Museum i Rønne; de øvrige ere samtlige afgivne til Nationalmuseet i Kjøbenhavn. 

Sorø, den 30te August 1896. 

E. Vedel. 
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FØRSTE AFSNIT. 

STENALDEREN. 

Bopladser. 

I de siden Udgivelsen af "Bornholms Oldtidsminder og Oldsager" forløbne Aar er Kjend

skabet til den bornholmske Stenalder i flere Hetninger bleven betydelig:t udvidet, navnlig ved Opdagelsen 

af flere udstrakte Bopladser fra denne fjerne Tid. En saadan Boplads er allerede omtalt i B. 0. 

Side 10. hvor det er nævnt, at tæt nord for Grønnebækkens Udløb i Stranden nord for Hvide Odde 

ved Hønne var der i Havskrænten under et tykt Lag af paaføget Flyvesand bleven bemærket et 

mindst 80 Alen (50 Meter) langt, 6 til 12 Tommer (cm. 1G til 31) tykt sort Lag, hvoraf der var 

optaget en Del Skaar af grove sorte Lerkar, deriblandt adskillige forsynede med de for Stenalderen 

karakteristiske indprikkede Prydelser (Mus. A. 651-54). Derefter er imidlertid Stedet bleven saaledes 

bedækket med nedskredd Sand, at det nu ikke har kunnet gjenfindes. 

Senere har det været paafaldende, at Flintflækker samt skarpkantet Affald fra Tilhugning 

af Flint paa flere Steder ere blevne fundne i stor Mængde, saasom paa Gravpladsen fra Jernalderen 

nordvest for Udløbet af Kobbe Aa sydøst for Gudhjem, paa Blykulle Bakke tæt vest for Læs Aaens 

Udløb i Aaker Sogn, paa nogle Sandmarker under Sirnblegaard og Knudegaard i Klemensker Sogn, 

ved Stranden nordvest for Svaneke etc. samt endelig og især paa Nordvestkysten af Bornholms Nord

spids "Hammeren" og paa den flade Strandmark "Frænne Mark" syd for Svaneke. Paa de to sidst

nævnte Steder have foretagne Undersøgelser bragt fyldigere Oplysninger til veje. 

Paa "Hammeren" er der (se nedenfor Tillæg I A 1) paa en bred, jævnt skraanende Sand

flade ucl imod Kysten fundet et indtil 15 Tommer (cm. 40) tykt Lag af graaligt eller brunligt Sand, 

indeholden de en Mængde Oldsager fra Stenalderen. Jævnlig har det mørke Lag ligget umiddelbart i 

Overfladen og er da ofte bleven tildels eller ganske destrueret ved Stormenes Magt, men paa adskillige 

udstrakte Pletter er det fundet dækket af et mere eller mindre tykt Lag af Flyvesand, som har be

skyttet det imod senere Forstyrrelser. Af dette Kulturlag er der ved Undersøgelser paa Steder, hvor 

det har været dækket af Flyvesand, bleven optaget en Mangfoldighed af skarpkantede Flintskjærver 

og Flintfliser, deriblandt mindst 12, der have været afslaaede af slebne Flintredskaber, endvidere 4 

grovt tilhugne Øxer af Flint som M. I 18-19 (;:i: Dr. S. Mullers Ordning af Danmarks Oldsager, Slen

alderen, Fig. 18-19) eller Stykker deraf, en do. af Grønsten, en butnakket sleben Øxe af Grønsten 

(se hosstaaende Fig. 4; Mus. A 11975), en spidsnakket sleben Øxe af Grønsten som M. I 46, dog 

med Spidsen but afsleben, et Stykke af en sleben Øxe af Sandsten, 6 Skivespaltere af Flint som M. 

I 14, dog noget kortere (se hosstaaende Fig. 2; Mus. A 11978), 3 do. af Sandsten eller Grønsten (se 



2 Bopladser fra Stenalderen 

hosstaaende Fig. 1; Mus. A 11957), 1 do. smal af Flint som M. I 15, 1 rund Skive af Flint som 

M. I 1, 7 smaa Spaltere af Flint som M. I 17, 6 større og 8 mindre Skrabere, 10 Bor, 2 flade og 1 

tresidet Pilspids, Alt af Flint, c. 150 Flintflækker, et Stykke af en rund, paa den ene Side konvex, 

paa den anden Side flad Sandstensskive med en paa den flade Side anbragt Fure som M. I 196. et 

kileformet Hængesmykke af sort Skifer som M. I 205, 2 Stumper Rav, mange ubrændte Dyreben og 

Tænder, hvoriblandt der bar kunnet konstateres Tænder af Svin og af Oxe, samt 2 Benstykker af en 

Sæl og endelig en Mangfoldighed af Pottesbar, tildels med indtrykkede eller indridsede Prydelser i 

ofte ganske sirlige Mønstre; se nedenfor Fig. 6--13. 

Fig. 1. 2/s. Fig. 3. 2/:i. Fig. 2. 2h 

Fig. 1-3: Skivespaltere (Fig. 1 af Sandsten eller Grønsten; Fig. 2 og· 3 af Flint.) Fig. 4-5: Øxer af sleben Grønsten. 

Ved Indsamlinger paa Overfladen af Kulturlaget eller ved spredte Gravninger i dette er der 

fremdeles fundet en lille smukt sleben Tværøxe, 4 Fliser af slebne Redskaber, en Flækkespalter som 

M. I 17, 3 Skrabere, en smuk hjerteformet Pil spids som M. I 179, 10 Stykker af Flækker og en 

Mængde skarpkantet Affald, Alt af Flint, samt Skaar af mange grove Lerkar. 

Paa Frænne Mark (se Tillæg I A. 2) er der fundet et lignende KuHurlag i en Tykkelse 

af indtil 24 Tommer (cm. 63). Den sydlige og største Del deraf er forstyrret ved Markarbejde, men 

et betydeligt Areal synes endnu at henligge uden nogen Forstyrrelse, beklædt med- Lyng eller tyndt 

Grønsvær men ikke dækket af Flyvesand. Paa et cnkell Sted, i en høj Vold af Strandgrus ved 

1 
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Bopladser fra Stenalderen. 3 

"Holkernyr", er der tre sorte Han de over hinanden, adskille ved Gruslag og oventil endnu dækkede 

af et uforstyrret Lag af Strandgrus. Om dette saavel i arkæologisk som i geologisk Henseende saare 

mærkelige Sted se nærmere nedenfor i Tillæg I A. 2. 
Ved de foretagne Undersøgelser er der i Kulturlagene samt i de nysnævnte sorte Rande i 

Grusvolden fundet mindst 15 slebne Øxer af en temmelig blød graalig Grønsten (se hosstaacnde 

Fig. 5; Mus. A. 11939), ingen Øxer af Flint men adskillige Skivespaltere af Flint (se Fig. 3, Mus. 

A. 11911) samt Flækkespaltere af samme Materiale, nogle faa Flintbor, en lang Pilspids af Flint 

omtrent som M. I 149, flere hundrede Flintflækker eller Stykker deraf, en Mængde skarpkantede Flint

skjærvcr, hvoriblandt kun to med Spor af Slibning, en stor, flad, noget udhulet Granitsten til al 

slibe Stenredskaber paa, nogle faa Potteskaar, men ingen ubrændte Benst.ykker. 

Udenfor de systematiske Undersøgelser er der ved spredte Fund bleven optaget Stykker af 

2 slebne tyknakkede Flintøxer som M. I 59-61 og af en sleben Tværøxe af Flint, et Par slebne 

Øxer af Grønsten, en tilhuggen Flintmejsel, nogle Flintfliser med Tilhugning som Bor eller som 

Skrabere, en Mængde Flinlflækker og nogle grove Potteskaar. 

Det er en Mærkelighed ved de bornholmske Bopladsfund, at blødere Stenarter saa ofte ere 

benyttede til Redskaber, der ellers næsten allevegne findes gjorte af Flint. Paa Hammeren er der 

ikke blot fundet en sleben Øxe forfærdiget af Sandsl'en, men ogsaa nogle af de blot udkløvede 

"Spaltere", ere gjorte af dette Materiale, medens Grønsten er benyttet baade til en raat udkløvet og 

til flere slebne Øxer. Paa Frænne Mark ere næsten alle de slebne Øxer gjorte af en Grønsten, der 

er saa blød, at den med Lethed kan ridses med en Kniv. Aarsagen til delte Særsyn kunde tildels 

søges i Mangelen paa tilstrækkeligt store Flintblokke. Vel har det i de senere Aar vist sig, at Flint 

ikke er saa sjelden paa Bornholm, som det tidligere har været antaget, og netop paa Hammeren er 

der i nogle Rester af Rullestensler, der have boldt sig i Klippernes Kløfter, bleven fundet Flintknolde, 

hvis Tilstedeværelse derhos i følge de der henliggende Skjærvers Vidnesbyrd ikke har været ubekjendt 

for de gamle Befolkninger; men det er sjeldent at finde store Blokke deriblandt. Paa Frænne Mark 

er der fundet en Mangfoldighed af smaa aflange glatte Flintknolde af ikkun een eller to Tommers 

Størrelse, men medens disse vel nok have kunnet benyttes til ganske smaa Flækker, have de været 

for smaa til deraf at fremstille Øxer eller andre større Gjenstande. Sandsynligt er del imidlertid, at 

den stærke Benyttelse af blødere Stenarter, navnlig af Grønsten, ikke alene hidrører fra Vanskelig

heden ved at tilvejebringe Flintblokke af tilstrækkelig Størrelse men ogsaa fra Tidsforholdene. Det 

bar altid krævet meget Arbejde og tillige en vis Kunstfærdighed at slibe den haarde Flint, og det 

synes ifølge M. I 22-23, som om man ogsaa andetsteds er begyndt med at slibe den blødere Grøn

sten, medens man samtidigt har anvendt Flinten i blot udkløvet Skikkelse, indtil man efterhaanden 

havde erhvervet den fornødne større Færdighed i Slibningsarbejdet. Den store Mangfoldighed af 

ndkløvede Flintflækker, der ere fundne sammen med de slebne Grønstensøxer, synes ogsaa netop at 

tyde paa, at det ikke skyldtes alene Mangel paa Flint men tillige Mangel paa Lyst eller Evne til at slibe 

den, naar man til dette Brug har foretrukket at anvende Grønstenen. Senere hen i Stenalderen blev 

Slibningen af Grønsten indskrænket til rle bekjendte med Skafthul forsynede "Øxehamre" (som ikke 

findes paa Bopladserne), medens de egentlige kil eformede Øxer altid bleve gjorte af Flint. Imellem de 

Hundreder af kileformede Stenøxer, som paa Bornholm ere fundne løse paa Marken eller i Jorden, 

kjender jeg ikke en eneste af andet Materiale end Flint. Og dog kan Flinten neppe i senere Perioder 

af Stenalderen være bleven funden hyppigere paa Bornholm end ved den Tid, som Bopladserne 
hidrøre fra. 

Med Hensyn til Formen for de paa Bopladserne fundne Redskaber kan det bemærkes, at 

der især paa Hammeren men ogsaa paa Frænne Mark er fundet adskillige Ø x er af den meget raa 

1* 
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Form som M. I 18-19 (eller rettere som Fig. 17-18 i Dr. Miillers nye Skrift "Vor Oldtid"). 

Enkeltvis er der ogsaa fundet "butnakkede" Øxer omtrent som M. I 22 og 23, men kortere, samt et 

Par "tyknakkede" Øxer omtrent som M. I 59-61. Men de allerfleste, navnlig de slebne Grønstens

øxer fra Frænne Mark have en ejendommelig Form, idet deres Tværsnit er !indseformet med stærkt 

hvælvede Sider, som ved Kanterne enten støde umiddelbart sammen eller dog kun ere adskilte fra 

hinanden ved en smal sleben Side; Nakkeenden er afskaai:en enten ved en langagtig smal Flade eller ved 

en but Afrunding; se Fig. 4 og 5. Afset fra denne Form af Nakken kunde de have nogen Lighed med 

de "spidsnakkede" eller "tyndnakkede", M. I 46 og 53, men snarest maa de vel opfattes som en 

særegen, for de bornholmske Bopladser ejendommelig Form. 

De gamle "Skivespaltere" med udkløvet Æg ere alle raat gjorte og temmelig varierende i 

Formen, næsten altid kortere end det M. I 14 afbildede Redskab. De smaa "Flækkespaltere" ("tvær

æggede Pilspidser") variere ligeledes og ere ofte temmelig a:rvrgende fra Normalformen M. I 17. 

Borene og Skraberne have alle et meget raat Udseende, som bevæger sig imellem de 

for dem i M. I 28- 32 samt 11-13 og 146-147 angivne Former. 

Pilspidser ere fundne i forskjellige Skikkelser, baade den lange og flade, M. I 156, den 

lange og tresidede, M. I 174-176, og den hjerteformede, M. I 179. 

Af Lerkar er der kun fundet Skaar, alle tykke og grove, der tyde paa store Kar med 

vid Munding. Farven er i Regelen sort, men enkeltvis er der dog fundet røde og gule Skaar. 

Prydelserne ere meget forskjellige; se hosslaaende Fig. 6--13; i Regelen synes de at være indprikkede 

med Spidsen af en Pind, eller et kløvet Rør (Fig. 7), men ofte bære de dog Præg af at være indtryk

kede enten med den takkede Rand af en Hjertemusling (Fig. 7 og 10 samt maaske Fig. 9) eller med 

en eller anden leddet Naturgjenstand (Fig. 11 og 13). 
Vil man forsøge at bestemme Tiden, da disse Bopladser have været benyttede, da er det 

paa den ene Side utvivlsomt, at de have indeholdt ikke faa af de Gjenstande, der ere karakteristiske 

for Skaldyngerne ved andre danske Kyster, navnlig Skivespalterne, M. I 14. og de raa Forsøg li! 

Øxer, M. I 18-19 (eller "Vor Oldtid" Fig. 17-18). Men paa den anden Side giver en langt mere 

fremskreden Udvikling sig til Kjende i de mange slebne H.edskaber eller Stykker af saadanne. I 

VirkPligheden ere tre forskjellige Udviklingsstadier kjendelige, først de raat tilhugne Øxer og Spaltere, 

dernæst de slebne Øxer af bløde Stenarter og endelig de slebne H.edskaber af den haarde Flint. 

Naar de sidstnævnte eller dog Stykker og Splinter deraf forekomme saa jævnligt, turde 

dette være et tilstrækkeligt Bevis for, at Bopladserne have været benyttede saa sent, at slebne Flint

sager allerede vare komne i hyppig Anvendelse. Tvivlsommere kunde det være, naar Benyttelsen af 

Bopladserne er begyndt, idet det kunde tænkes, at Beboerne af disse strax ved deres Bosættelse 

dersteds havde ejet og forfærdiget slebne Flintredskaber men desuagtet vare vedblevne at benytte og 

forfærdige Redskaber af de ældre og mindre brugbare Arter. Naar det imidlertid først en Gang er 

bleven erkjendt, at et nyt Redskab er hensigtsmæssigere og virksommere, end hvad man hidtil har 

benyttet, plejer det ikke at vare længe, inden det kommer til almindelig Anvendelse og ganske for

trænger de ældre og ringere tilsvarende Redskaber. Hvad der haves tilstede af disse, kan vel endnu 

i nogen Tid forblive i Brug, og der kan saaledes opstaa en vis Overgangstilstand, da ældre og nyere 

Redskaber bruges jævnsides, men en saadan Overgangstilstand vil neppe kunne være af synderlig 

Varighed. Vi kunne se det i vor Tid f. Ex. i den næsten fuldstændige Ombytning, der i de sidste 

Menneskealdre har fundet Sted med Hensyn til de allerfleste Hedskaber henhørende til Agerbruget. 

Naar nu henses til den lange Tid, der maa være medgaaet til Dannelsen af de anselige Kulturlag paa 

Bopladserne, kan det ikke antages, at de antydede Overgangstilshrncte, da ældre og nyere Reelskabs

former benyttedes jævnsides, have udfyldt hele Beboelsens Varighed eller endog kun nogen betydelig 
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Del deraf, men det maa anses som ovcrvlejende sandsynligt, at der forud for den sidste, de slebne 

Flintredskabers Periode har ligget en Tid, da man ikke ejede og forfærdigede andre slebne Redskaber 

end Øxcrne af Grønsten eller Sandsten, og forud for denne Tid maa der endnu have ligget en Periode, 

da man slet ikke havde slebne Redskaber men kun udkløvet eller raat tilhugget Værktøj i Lighed 

med det, der andetsteds i Danmark findes i Skaldyngerne. Bopladsernes Benyttelse maa altsaa her-

Fig-. 7. Fig. 6. Fig. 8. 

Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11. 

Fig. 12. Fig. 13. 

Fig. 6-13: Skaar af Lerkar, alle i hel Størrelse. 

efter antages at være begyndt i den ældre Stenalder og at have været fortsat en vis Tid ind i den 

yngre Stenalder. 

Hermed stemmer det ogsaa, at der paa visse Dele af Bopladserne har vist sig en væsentlig 

Forskjel med Hensyn til de fundne Redskaber. Paa Hammeren blev der paa det Areal, som blev 

undersøgt i Aaret 1893, fundet ef overvejende Antal af raa Øxer og Skivespaltere, medens disse paa 

de øvrige nndersøgte Arealer af Bopladsen næsten ikke ere forekomne. Havde de gjennemgaaende 
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været benyttede samtidigt med de mene udviklede Redskaber, vilde det være uforklarligt, at der paa 

visse Arealer kunde være en saadan Forskjel fra det ellers sædvanlige Forhold i Antallet af de paa

gjældende Former, medens det, naar der antages en successiv Afløsning af de ældre Redskaber ved 

de nyere og bedre, bliver let forklarligt, at enkelte Pletter af Bopladsen, som tilfældigvis kun have 

været beboede i et vist begrænset Tidsrum, navnlig i den ældste Tid, maa udvise et andet 

Talforhold mellem Oldsagerne end de Arealer, som have været beboede igjennem hele Bebyggel

sens Varighed. 

Naar Benyttelsen af Bopladserne, som berørt, har strakt sig ind i den yngre Stenalder, 

maa det dog bemærkes, at den just ikke synes at have naaet langt ind i denne. Med ganske faa 

Undtagelser udvise Fundene nemlig ingen af de Øxeformer, som ere karakteristiske for de store Sten

alders Gravkamre, og som derhos ere de fremherskende iblandt de mangfoldige Flintøxer, der findes 

hist og her paa Markerne som Vidnesbyrd om, hvad der har været det sædvanlige Værktøj i Sten

alderens senere Tider. Maaske er Bopladsen paa Hammereil~--bleven benyttet noget længere end 

Pladsen paa Frænne Mark, idet der paa Hammeren er fundet forholdsvis flere slebne Flintsager, 

men saa længe Bopladserne ikke ere undersøgte i større Fuldstændighed end hidtil, lader der sig ikke 

danne nogen bestemt Mening om dette Punkt. 

Grave. 

Fra den ældre Stenalder er der endnu ikke bleven konstateret nogen Grav paa Bornholm; 

alle de Stenalders Grave, sQm ere blevne undersøgte, og som have indeholdt kjendelige og karakte

ristiske Oldsager, have hidrørt fra den yngre Stenalder. Muligt er det, at iblandt de mange 

Grave, som synes at maatte henregnes til' Stenalderen. men hvor ingen kjendelige Oldsager ere fore

fundne, kunne enkelte hidrøre fra den ældste Tid, men til en saadan Mulighed kan der ikke tages 

noget Hensyn, saa længe den ikke er bestyrket ved noget virkelig iagttagel Faktum. 

Af Gravkamre, hvoraf et ikke ganske ringe Antal findes beskrevet i B. 0. Side 247-49, 

ere senere kun to bleven undersøgle. Se nedenfor Tillæg I B. I "Sildebøj" i Ibsker Sogn var et 7 

Alen (M. 4,4) langt Kammer dækket med 3 storn Sten; fra Kammeret udgik imod Øst en dækket 

Gang. Kammeret var helt fyldt; øverst fandtes et benfyldt Lerkar fra Broncealderen; derunder laa 

et tykt Lag af Jord og Sten uden Oldsager; dybere nede fandtes Rester af flere Skeletter samt nogle 

hammerformede Ravperler men ingen Stenredskaber. Ved Vassegaard i Aaker Sogn undersøgtes et 

Gravkammer i den østlige Ende af den derværende Langhøj. Det havde ingen dækket Tilgang, men 

paa Sydsiden var der imellem Sidestenene en Aabning, som var lukket med en løst hensat Slenplade. 

Øverst i Kamret, læt ved Døraabningen fandtes en Broncealders Begravelse med brændte Ben; længere 

nede var Jorden blandet med mange Menneskeben og enkelte Flintsager. Kammeret er dækket med 

en eneste svær Stenblok, hvis toppede Midte ragede op igjennem Jordbøjen. 

Derhos er der, som Tillæg IC. udviser, bleven undersøgt adskillige Gravkister og lig

nende Begravelser fra Stenalderen. Ingen af dem har værel forsynet med et overgribende Dække 

hvilende paa Sidestenene, saaledes som det i sin Tid er bleven fundet paa flere Steder (B. 0. Side 

249-- 50 Nr. 3, 7 og 9), men det Sædvanlige har nu ligesom tidligere været, at Begravelsen kun har 

været indesluttet af en Stenramme af Mandslængde, dannet enten af endestillede aflange Rullesten eller af 

kantstaaende Stenplader. En Enkelt Gang (Tillæg I C: Nr. 14 e) har der indenfor Sidestenene været 

henlagt flade Stenplader som Dække. Bunden har af og til været belagt med lignende Stenplader, 

men dette har dog ikke været sædvanligt. Rummet . indenfor Stenrammerne har varieret i Længde fra 

31/2 Alen (M. 2,2) til 7 eller endog 73/4 Alen (M. 4,40 til 4,90); Breden har i Regelen været c. 1 Alen 
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(cm. 63) og Sidestenenes Højde omtrent det Samme; undtagelsesvis er der forekommet en Stenramme 

med en Brede af 23/s Alen (M. 1,50). Orienteringen har været forskjellig, baade Vest til Øst, Nord 

til Syd og Nordvest til Sydost. Graven Lousgaard e (Tillæg IX 6 e) var nedsat i en stor fladt hvælvet 

Stendynge; langs ad dennes Midtlinie var der anbragt en oventil aaben Ramme eller Rende af Sten

plader, ved hvis sydøstre Ende der paa hver Side var opstillet en firkantet Stenblok som Dørstolpe. 

I Graven Kobbe Aa 35 (Tillæg IX 5) var der to ved den sydøstre Ende sammenstødende, imod 

Nordvest divergerende Rammer af endestillede Sten; imellem disse Stenrammer laa der i Højde med 

deres Overkant en flad Stenplade, hvorpaa der var opstillet en 10 Tommer (cm. 26) høj spids Rulle

sten; begge Grave vare i Forening dækkede med et Lag af Haandsten, og derover fandtes en udstrakt 

Brolægning, der maaske har ligget frit i Overfladen. De to Grave paa Blæsbjerg (Tillæg I C. Nr. 13) 

vare dækkede af en lav Kulle, som for største Delen bestod af sammenkastede Hullesten. 

Grave uden Stenramme ere selvfølgeligt vanskelige at finde. Det er meget rimeligt, at der 

ved Kobbe Aa har været Stenaldersgrave under de mange derværende store Brolægninger, hvori der 

er fundet Flintflækker og grove Potteskaar (se nedenfor Tillæg IX 5 e i Slutningen), men intet Sikkert 

har derom kunnet oplyses. 

Endelig kan det bemærkes, at der mange Gange paa andre Steder er fundet Stenalders

sager i en saadan Dybde under Jorden, at det er sandsynligt, at de have været nedlagte som Grav

gods ved en Begravelse. Se herom nedenfor Tillæg I E b. Men kun en eneste Gang (B. 0. Side 9; 

Mus. A. 715) er det lykkedes at finde Rester af et Skelet ved saadanne Stensager. 

I B. 0. Side 8 er det bemærket, at Oldsagerne i Gravkamrene ere væsentligt forskjellige 

fra Oldsagerne i Gravkisterne. De senere Undersøgelser give ikke noget synderligt Bidrag lil denne 

Sags Oplysning, og det skal her kun anføres, at der i Gravkammeret ved Vassegaard fandtes et 

Spydblad af Flint og nogle Flintflækker, samt at Gravkisterne saavelsom den paa Blæsbjerg frem

komne Grav uden Stensætning tilsammen have indeholdt 1 Mejse!, 2 Dolke, 2 Spydspidser eller Dolke, 

2 Skrabere og en Flække, Alt af Flint. Redskaber af den ældre Stenalders Former, navnlig Skive

spaltere (M. I 14), ere hverken nu eller tidligere fundne i nogen kjendelig Grav. 

Ogsaa de senere Undersøgelser have bidraget til at støtte den Overbevisning, at Sten

alderens Befolkning paa Bornholm ikke har kjendt nogen anden Gravskik end Jordfæstelse af ubrændt 

Lig; jfr. B. 0. Side 13. Menigmand er simpelhen bleven begravet under den flade Jord med eller uden 

Ledsagelse af tarvelige Stenredskaber. Anseligere Personer ere blevne stedte til Hvile i Stenkister 

eller Stenrammer af kantstaaende eller endestaaende Sten eller i de mægtige Gravkamre, der synes 

at have været benyttede som Fællesbegravelser for Medlemmerne af velhavende Familier. Hvorvidt 

Stenkisterne hidrøre fra en anden Tid end Gravkamrene, eller om Forskjellen kun har afhængt af de 

Begravnes forskjellige sociale Stilling, lader sig neppe med Sikkerhed afgjøre efter de hidtil iagttagne 

bornholmske Fund. Gravene paa Bopladsen paa Frænne .:\fark, altsaa vistnok tilhørende en meget 

tidlig Tid, vare anbragte i Stenrammer. Men paa den anden Side er der netop i Stenrammer (B. 0. 

Side 8-9 samt Side 24<J Nr. 3 og 250 Nr. 2 og 5) fundet nogle slebne Tværøxer (Hulrnejsler), som 

høre til de allersmukkeste Flintsager, der overhovedet kjendes, og som vidne om den mest frem

skredne Haandværksdygtighed i Slibningen, altsaa om en forholdsvis sildig Tid. 

Gravkamrene paa Bornholm have alle været omgivne af en Høj, enten kun indtil Dæk

stenene eller ogsaa udover disse. Gravkister og Stenrammer ere derimod for største Delen fundne 

under flad Mark, men dog af og til under lave Høje. 1 et enkelt Tilfælde (Lousgaard e) var Begravelsen, 

som foran berørt, anbragt i en Ramme eller Rende tværs igjennem en rund svagthvælvet Stendynge. 

Og endelig synes der, som ligeledes foran berørt, undertiden over Stenalderens Grave at have været 

anbragt temmelig udstrakte Brolægninger. 
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Stenoldsager udenfor Bopladser og udenfor Grave. 

Mark- og Mosefund fra Stenalderen vedblive at komme frem med uformindsket Talrighed; 

det nye bornholmske Musæum i Rønne har allerede modtaget flere hundrede saadanne Gjenstande. 

Men i Regelen ere disse Mark- og Mosefund uden synderlig Interesse, idet de fundne Sager kunne 

anses for enten at være tilfældigen tabte eller bortkastede som kasserede og ubrugelige. Imidlertid 

er det paafaldende, at der saa ofte findes flere og navnlig flere ubeskadigede Stenoldsager sammen, 

en Omstændighed, der stærkt tyder paa, at de ikke ere tilfældig tabte og ejheller bortkastede som 

ubrugelige men derimod gjemte hen i et eller andet Øjemed. Ved Vallensgaard i Aaker er der 

fundet 2 lange, smukt slebne Øxer af Flint (Beretning fra Lærer Jørgensen), ved et Mosehul ved 

Bridsensgaard i Olsker ligeledes 2 meget smukke og store men uslebne Flintøxer (Mus. A. 10806--7), 

i et Mosehul ved 5te S. G. i Rutsker 2 smukke slebne Flintøxer\irfos. A. 10811-12), i en Eng ved 

Byggehøj i Olsker 5 store halvmaaneformede Flintsave og 2 Flintskrabere (Mus. A. 11270- 71 ), ved 

Allinge Kirke 3 svære uslebne Tværøxer af Flint (Mus. A. 11371-72), i en Mose ved Myregaard i 

Pedersker 3 halvmaaneformede Flintredskaber nedsatte paa Kant (Meddelelse fra Lærer Jørgensen) 

etc. I Tillæg I E c og cl vil der findes endnu flere Exernpler derpaa. Hermed kunne ogsaa 

sammenholdes de mange Tilfælde, hvor et eller flere Flintredskaber ere fundne ved eller under en 

stor Sten eller ved en Klippe, altsaa paa Steder, som synes at være særligt valgte til Henlæggelsen; 

se nedenfor Tillæg I E a. Hensigten med disse Nedlæggelser kan ha ve været forskjellig; nogle af 

Sagerne kunne have været hengjemte for alter at kunne fremtages af Ejeren; men denne Forklaring 

kan neppe gjælde for alle de emhandlede Fund, og det turde være meget sandsynligt, at mange af 

Fundene maa forklares saaledes, som det af Dr. ]\HUier er antydet i en Afhandling i Aarb. 1886 Side 

215-251, nemlig som Votivgjenstande, der ere blevne nedlagte i et eller andet religiøst Øjemed. 

Datidens Befolkning. 

Det er ovenfor berørt, . hvorledes Fundene paa Hammeren og paa Frænne Mark udvise, 

at disse Steder allerede have været beboede i den ældre Stenalder. Saa tidligt have altsaa 

Mennesker nedsat sig paa Bornholm. Og da Fundene paa Bopladserne vidne om, at der er fore

gaaet en aldeles jævn Udvikling af Forholdene i al den Tid, da disse Bopladser bleve benyttede, er 

man berettiget til at slutte, at den samme Folkestamme har beboet dem lige fra Begyndelsen indtil 

Bebyggelsens Ophør i en tidlig Tid af den yngre Stenalder. Da der nu ejheller indenfor Grænserne 

af den yngre Stenalder eller ved Overgangen fra denne til Broncealderen eller ved noget senere Tids

punkt i Øens Historie kan paavises noget saadant pludseligt Spring i Udviklingen, som en ny Folke

stammes Indvandring uundgaaeligt vilde medføre, maa man under alt fornødent Forbehold med 

Hensyn til Muligheden af en Folkeformerelse ved enkelte Personers Indvandring i Tidernes Løb 

komne til det Resultat, at de nærværende Beboere af Bornholm endnu hovedsagelig maa nedstamme 

fra de Slægter, som fra først af i den ældre Stenalder nedsatte sig der. 

Samtidigt med at Pladserne paa Hammeren ved Øens Nordspids og paa Frænne Mark 

ved Øens østlige Hjørne vare beboede, har der ogsaa levet Mennesker ved Udløbet af Kobbe Aa 

omtrent midt paa den lange Nord.østkyst, paa to Steder ved Kysten nordvest for Svaneke, paa to 

Steder syd for Nexø, paa Blykulle Bakke midt paa Syd.kysten og ved Grønnebæk nord for Rønne 

paa Vestkysten. Om der haves Spor af endnu flere Stenalders Bopladser langs Strandbredderne, 

vides ikke, men de, der for Tiden kjendes, vidne noksom om, at alle Øens Kyster allerede i Sten-

, 
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alderen have været pletvis beboede. Senere hen i Løbet af den yngre Stenalder ere Bopladserne 

ved Kysterne blevne forladte, og Bebyggelsen maa da have flytlet sig højere op i Landet, hvor 

Begravelserne, saavel Gravkisterne som de store Gravkamre, findes spredte over det frugtbare Lav

land indtil over 1/4 Mils Afstand fra Kysterne. 

Af selve Boligerne er der ikke fundet kjendelige Spor, men som del allerede er bemærket 

i B. 0. Side 12, kan det ikke være tvivlsomt, at man strax ved Øens første Bebyggelse har maattet 

skaffe sig Beskyttelse imod det ublide Klima ved Opførelse af virkelige Boliger. Ved et senere Tids

punkt i den yngre Stenalder, da de store Gravkamre opførtes, vidner disses Indretning med Vægge, 

Loft, Dørnabning, Dørstolper og Dørtærskel noksom om et tilstrækkeligt Kjendskab til Husbygning. 

Men ogsaa tidligere maa man have havt Huse. Hele Slenalderen igjennem (og langt senere hen) 

have disse vistnok hovedsagelig været af Træ, hvortil Øens Skove frembøde rigeligt Materiale, medens 

de mange Spaltere og Øxer, Mejsler og Save, Bor og Flækker etc., der forekomme i Stenaldersfundene, 

net.op synes al have været beregnede paa Bearbejdelse af Træ. I et Bopladsfund fra den senere 

Jernalder (B. 0. Side 198) er der fundet Tegn til, at Husene den Gang have bestaaet af Greneflet

ninger med paaklinet Ler, og det kan være rimeligt, at denne simple og hensigtsmæssige Byggernaade 

har været benyttet allerede i en megel tidlig Tid, (jfr. ogsaa Dr. Mullers: "Vor Oldtid" Side 181 ), 

ligesom den i Skikkelse af "klinede Vægge" er vedbleven at benyttes i tarveligere Landbygninger 

næsten lige indtil vore Dage. 

De store Bopladsers Beliggenhed umiddelbart ved Havet viser hen til, at Befolkningen, 

medens disse vare beboede, væsentligt har søgt sit Livsophold ved Fiskeri. De i Kulturlaget paa 

Hammeren forefundne Knokler af en Sæl vise ogsaa hen til Fangst paa Havet. Og at man allerede 

den Gang har havt Baade og været kjendt med at bruge dem, fremgaar noksom deraf, at selve Ind

vandringen til Øen kun har kunnet ske ved Søfart over et bredt og uroligt Vand. Men tillige tyde 

de paa Hammeren fundne Tænder af Svin og Oxe paa et begyndende Husdyrhold. Vel kunde del 

herimod indvendes, at disse Tænder kunde hidrøre fra Vildsvin og Vildoxer, som vare fældede paa 

Jagt, men Fundene paa Bopladserne tyde ellers netop ikke paa, at der i noget synderligt Omfang 

har været drevet Jagt paa Landjorden. Der er hverken fundet Ben eller Horn af Hjorte eller Raadyr, 

som senere have været saa hyppige paa Øen og vel ejheller i Oldtiden have kunnet mangle der. 

Det er derfor sandsynligere, at de Svin og Oxer, hvis Levninger ere fundne, have været Husdyr og 

ikke Jagtdyr, tilmed da Dr. Winge ved at afgive Betænkning om de fundne Oxetænder har udtalt, at 

de hidrørte fra "en Oxe, efter Størrelsen at dømme vistnok tam" (Mus. A. 11484). Naar Befolkningen 

senere hen i den yngre Stenalder forlod Fiskerlejerne ved Kysten og flyttede højere op i Landet, 

maa denne Forandring ganske vist have havt sin Grund i, at dens daværende Erhverv trivedes bedre 

oppe i Skovene paa de frugtbare Sletter, og man tager da neppe fejl ved at formene, at det var de 

bedre Vilkaar for Husdyrholdet, der kaldte Befolkningen derhen. Vi maa derfor forestille os Folket 

henimod Stenalderens Slutning som væsentlig levende af Kvægavl, for saa vidt ikke Agerdyrkning alle

rede den Gang var kjendt og benyttet, hvorom se nærmere nedenfor under Broncealderen Side 21 

i Noten. 
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ANDET AFSNIT. 

BRONCEALDEREN. 

Gravformerne og deres Tidsforhold. 

I B. 0. Side 14 til 30 er der gjort Rede for de forskjet;~e Former, hvorunder Bronce

alderens Grave forekomme paa Bornholm. Høj ene ere ganske af samme Form og Størrelse som 

Broncealderens Gravhøje i det øvrige Danmark. Ordentligvis ere de dannede af Jord med en indre 

Stendynge over Begravelsen; undtagelsesvis kunne de næsten ganske bestaa af Sten. Findes der 

ubrændte Ben i Højene, ere de i Regelen indesluttede i en stor, oventil dækket Kiste af flade Sten

plader, men de kunne ogsaa ligge umiddelbart under Stendyngen uden noget særligt Gravgjemme. I 

enkelte Tilfælde er der under Højens Midte bleven fundet en rund stensat Fordybning, hvori Liget 

har været nedlagt. Er den Afdødes Lig bleven brændt, ligge de brændte Benstykker næsten altid i 

en lille Kasse af Stenplader under Højens Midte; nogle faa Gange ere de brændte Ben fundne hen

lagte paa den blotte Jord under en Stendynge; kun en eneste Gang have de været indesluttede i 

et Lerkar (Kjelseby; se nedenfor Tillæg II Nr. 27). 

En for Bornholm særegen Gravform ere Røserne J: ganske lave Dynger af Sten, der i 

Regelen ere saaledes ordnede, at deres Overflade danner et nøjagtigt Kuglesegment. Ved de fleste 

Røser og navnlig ved de yngre iblandt dem ligge Stenene umiddelbart for Dagen, saaledes al de kun 

ere beklædte med en i Tidernes Løb fremkommen Skorpe af Mos eller Lyng; ved mange Røser er 

der imidlertid over Stenene en Dækning med Jord i et mere eller mindre tykt Lag. Kun nogle 

ganske faa Gange er der i Røser fundet ubrændte Ben eller lange Gravkister af saadan Udstrækning, 

at de kunne antages at have indeholdt ubrændte Lig; ellers bestaa alle Begravelserne i brændte Ben, 

der enten ere indesluttede i en lille Stenkasse eller i et Lerkar eller ere henlagte paa Røsens Bund i 

et Lag af sort Muld eller uden et saadant Muldlag. Se forøvrigt B. 0. Side 18-23. 

Foruden Centralgravene, for hvilke Højene og Røserne ere opførte, indeholde de megel 

ofte tillige sekundære Begravelser fra Broncealderen eller fra den ældste Jernalder, for det Meste 

Skikkelse af brændte Ben , der for saa vidt de hidrøre fra Broncealderen, pleje at være samlede 

i et Lerkar. 

Tillige forekomme Skibssætninger (B. 0. Side 25) og lange Stendynger, hvori ben

fyldte Lerkar ere nedsatte (B. 0. Side 27 og nedenfor Tillæg IV A. 9). De synes nærmest at maatte 

sammenstilles med Røserne. 

Men de allerfleste Grave fra Broncealderen ere forefundne under flad Mark. Af dis~e maa 

imidlertid særligt udsondres en ejendommelig Gravform, der hidtil kun er forekommen i Flyvesands

strækningerne ved Sydkysten af Pedersker Sogn. Paa Jordens Overflade ere Gravene betegnede 

enten ved en Brolægning eller ved en stor Stenring, hvorunder der findes store, foroven aabne 

Sten ram rn er, enten dannede af kantstaaende Sten eller af Opstablinger af Haandslen. I disse 

Stenrammer er der, uagtet deres indvendige Rum har en Længde af 3 Alen (M. 1,ss) eller derover, 

altid kun fundet brændte Ben (se B. 0. Side 29 og '286 og nedenfor Tillæg IV A. 12). 
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I de forøvrigt fremkomne mangfoldige Grave u n cl er fl a cl Mark vides der ejheller nogen

sinde at være fundet ubrændte Ben, og kun i et Par Tilfælde har der kunnet være nogen Mulighed derfor 

(Mus. B. 2216-17 "ved Dræning" og Mus. B. 4372 "i en Stenkiste"; se nedenfor Tillæg IV A. 5). 

Derimod have Fund af brændte Ben under flad Mark været overmaade hyppige. Jævnlig ere de 

fundne i smaa Stenkasser, men det hyppigste Gravgjemme har dog været Lerkar, hvor de brændte 

Ben i Regelen have været nedlagte hvide og rene, sjeldnere med iblandet Kul og Aske. Nogle Gange 

er der blot fundet en Klump hvide Ben uden noget Gravgjemme. 
~ -

Da jeg i Foraaret 1885 gav min Bog om Bornholms Oldtidsminder og Oldsager i 

Trykken, forelaa der kun saare ringe Oplysninger om det indbyrdes Tidsforhold mellem Bronce

alderens Oldsager, og dette vigtige Midde! til en Brstemmelse af Gravformernes Tidsforhold havdes 

saaledes ikke den Gang til Raadighed. Savnet heraf er imidlertid senere bleven afhjulpet, først ved 

den af Dr. Montelius i Stockholm i Aaret 1885 udgivne "Tidsbestamning inom Bronsålderen" og 

derefter ved Dr. S. Mullers store og med en rig Samling af Afbildninger forsynede "Ordning af 

Danmarks Oldsager" hvoraf 2det Hefte ("M. II") omhandlende Broncealderen udkom i 1891. Omtrent 

samtidigt dermed gav Dr. Mi111er i Aarb. 1891 en Sammenstilling af ikke mindre end 710 danske 

Broncealdersfund, deriblandt mange fra Bornholm. Dr. Muller skjelner imellem to Hovedafdelinger af 

Broncealderen, en ældre og en yngre, og indenfor hver af disse imellem lo Perioder, en ældre og en 

senere. Der bliver saaledes i Virkeligheden fire Afdelinger: den ældre Tids ældre Del (ældste Bronce

alder), den ældre Tids senere Del, den yngre Tids ældre Del og den yngre Tids senere Del (yngste 

Broncealder). Ved Hjælp af de saaledes givne Oplysninger om Oldsagerne har jeg nu affattet Over

sigter henholdsvis over Tiden for Centralgravene i Broncealderens Gravhøje, se nedenfor i Tillæg li 
B, og over Tiden for Broncealdersgravene i Røser, se nedenfor i Tillæg III B, hvorhos jeg har 

gjort tilsvarende Optegnelser angaaen,de de sekundære Begravelser i Højene og angaaende Broncealderens 

Begravelser under flad Mark. 

Af Oversigten over Centralgravene i Højene fremgaar det, at disse med 'en eneste 

eller i det Højeste to Undtagelser (Kjelseby og maaske Nebbe Odde) samtlige hidrøre fra Bronce

alderens ældre Afdeling. Ved Overgangen fra den ældre til den yngre Broncealder var allsaa Op

førelsen af de store rundtoppede Gravhøje næsten ophørt paa Bornholm. Endvidere fremgaar det af 

Oversigten, at alle de Centralgrave, som med Sikkerhed kunne erkjendes at hidrøre fra den ældre· 

Broncealders ældste Periode, og hvor en Angivelse af de fundne Ben foreligger, have indeholdt 

Rester af ubrændt Skelet, og først henimod Slutningen af den ældre Broncealders senere Periode 

synes Ligbrand at være bleven sædvanlig ved Højlægningen. Dette stemmer ogsaa ganske overens 

med de Resultater, som Dr. Muller er kommen til med Hensyn til Broncealdershøjene i det øvrige 

Danmark, hvorved dog maa bemærkes, at Opførelsen af Høje i det øvrige Danmark er bleven fortsat 

helt ned igjennem den yngre Broncealder, saa at Antallet af Høje med Ligbrand dersteds er blevet 

forholdsvis langt større end paa Bornholm. 

Af Røsegrave har kun et temmelig ringe Antal kunnet optages paa Oversigten i Tillæg 

III B. De allerfleste have været ganske tomme, andre have indeholdt Sager fra Jernalderen, og af 

dem, der have visl Gravgods fra Broncealderen, have de fleste kun indeholdt en Fingerring, et 

sammenbøjet Stykke Broncetraad, en lille Niptang eller en anden ubetydelig Gjenstand, som ikke har 

kunnet afgive nogen Tidsbestemmelse; se Fortegnelsen i B. 0. Side 280-82 og Fortsættelsen deraf 

nedenfor i Tillæg III A. i Slutningen. Af de 25, der have kunnet optages paa Oversigten som be

slemmelige i Henseende til deres Tid, have 3 ifølge de der forefundne Oldsager kunnet henføres til 

den ældre Broncealders ældste Periode, hvorved dog maa bemærkes, at de to af dem (Melsted b og c, 

B. 0. Side 275) kun ere saaledes bestemte ifølge de der forefundne Spiral-Armbaand, M. II 55, 
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hvilken Oldsagform ogsaa forekommer i den ældre Broncealders senere Periode, samt al Beslemmelsen 

af den tredie Grav, Lousgaard c med en Tutulus, maaske heller ikke er ganske sikker. Fra den 

ældre Broncealder hidrøre forøvrigt 10 andre af de fornævnte 25 Røsegrave, medens 12 ere henf'ørle 

til den yngre Broncealder, deraf 5 til dennes alleryngste Periode. Disse Tal ere imidlertid misvisende, 

thi jo længere man kommer nedad i Tiden, desto fattigere bliver Gravgodset, og det er derfor 

sandsynligt, at ikke blot en stor Del af de tomme Grave men ogsaa den allerstørste Del af dem. 

der kun have indeholdt en Fingerring eller Deslige, have hidrørt fra den yngre og yngste Tid af 

Brnncealderen , hvornæst Røserne, som bekjendt , med tiltagende Antal ere blevne fortsatte endnu 

en rum Tid ned i Jernalderen. I en Røsegrav fra den ældste Periode (Melsted c.; B. 0. Side 275) 

er der fundet et ubrændt Skelet; ellers have alle Røsegrave, hvis Tid har kunnet bestemmes, inde

holdt brændte Ben. "''~, 
Af 24 i toppede Høje forefundne se kun cl ære Begra velscr, hvis Tid har kunnet bestemmes 

(deriblandt Aarh. 1891 Nr. 48, 61,93, 141, 142, 144, 148, 247, 249, 252 og 543), have 22 hidrørt· 

fra den ældre Broncealder og ikkun 2 fra den yngre. Del fremgaar noksom heraf, at man netop i 

det Tidsrum, da det var Skik at opføre Høje, ogsaa hyppigt har benyttet allerede forhaandenværende 

Høje til deri at anbringe nye Grave; men ifølge det ovenfor ved Røsegravene anførte Hensyn kan 

der dog ikke lægges nogen afgjørende Vægt paa Talforholdet imellem de bestemmelige ældre og 

yngre Grave, og de sekundære Begravelser i ældre Høje fortsættes endog ned i Jernalderen. Af de 

foranførte 2!1' sekundære Begravelser indeholdt 4, samtlige fra den ældste Periode, Rester af ubrændle 

Lig; de øvrige indeholdt brændte Ben. 

De i de lange Stenrammer i Pedersker Sogn fundne Grave, af hvilke tre ere anførte i 
Aarb. 1891 under Nr. 101, 250 og 251, synes alle at hidrøre fra den ældre Broncealders senere 

Periode, altsaa omtrent fra den Tid, da man ophørte med at danne Gravhøje. De have givet et 

rigeligt Udbytte af Gravgods. 

De øvrige Grave u n cl er fl a cl Mark ha ve derimod for det Meste ha vt et saa ubetydeligt 

lndhold, at det ikke har kunnet afgive nogen Tidsbestemmelse. Ikkun ved 15 (deriblandt Aarb. 1891 

Nr. 146, 470, 471 og 472) har en saadan Bestemmelse været mulig, og ere da 6 af disse befundne 

at hidrøre fra den ældre Broncealder og 9 fra den yngre. Men af den ovenangivne Grund kan der 

ikke tages noget synderligt Hensyn til delte Talforhold. Hvor Ben ere blevne iagttagne, have de 

altid været brændte. 

Sammenstilles disse Oplysninger, viser det sig, at fra den ældre Broncealder hidrøre 

næsten alle Centralgravene i de toppede Gravhøje og de fleste af de sekundære Grave sammesteds, 

at iligemaade de ejendommelige Grave i lange Stenrammer hidrøre fra den ældre Tid, men al den 

allerstørste Del af de øvrige Grave under flad Mark saavelsom af Røsegravene maa anses for 

at være yngre. 

Her opstaar nu det Spørgsmaal, hvorledes man skal forestille sig den sædvanlige Gravskik 

for den ældre Broncealders Vedkommende. De store Gravhøje have krævet el saa betydeligt Arbejde, 

at de kun have kunnet være opførte af velhavende Familier, og deres Antal er derhos, selv om 

dertil føjes de sekundære Begravelser i Højene samt de nysnævnte lange Stenrammer, altfor ringe 

til, at hele Øens Befolkning eller endog kun en nogenlunde anselig Brøkdel af Befolkningen har 

igjennem en Række af Slægtled kunnet stedes til Hvile deri. Hvorledes Hovedmassen af Befolkningen 

er bleven begraven i den paagjældende ældre Afdeling af Broncealderen, er i Virkeligheden endnu 

stedse ukjendt. Jeg har tidligere (B. 0. Side 31-32) forment, at de talrige under flad Mark hen

staaende smaa Gravkasser og Lerkar med brændte Ben havde optaget Levningerne af Menigmand 

lige fra Begyndelsen af Broncealderen; men efter de nu fremkomne Tidsbestemmelser for Oldsagerne 
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i Gravkasser og Urner maa man være betænkelig ved at føre dem længere tilbage end til den seneste 

Tid af den ældre Broncealder. 

Det var forhen den almindeligt antagne Mening, at Ligbrændingen var indkommen tillige

med Broncekulturen og hurtigt bleven den sædvanlige Gravskik i hele Danmark, samt at de Tilfælde, 

hvor man i Højene fandt Rester af ubrændt Lig, maatte anses som Undtagelser, der beroede paa 

særlige Forhold. Denne Formodning, der kun kunde opretholdes, saa længe Tidsforholdet for Old

sagerne i de enkelte Grave ikke nærmere var bleven bestemt, er nu bleven omstødt ved Dr. Mullers 

i Aarb. 1891 fremstillede Undersøgelser, idet det deraf fremgaar, at over hele Danmark har der været 

benyttet ubrændt Begravelse i_ Centralgravene i alle Gravhøje fra Broncealderens ældste Periode og 

endog i mange Centralgrave fra den senere Periode af den ældre Broncealder. For Højenes Ved

kommende kan det altsaa ikke betvivles, at der existerer et bestemt Tidsforhold, saaledes at den i 

Stenalderen sædvanlige Jordfæstelse af ubrændt Lig er bleven fortsat en rum Tid ned i Broncealderen, 

og at Ligbrændingen først efterbaanden er bleven optagen. Om Begravelser udenfor Højene give 

Dr. Mullers Optegnelser derimod næsten ingen Oplysninger. Af de 280 Gravfund, som han har anført 

fra den ældre Broncealder, ere de 256 angivne at være fremkomne i "Høj", og 14 ere angivne at 

være fundne i "stensat Kiste" eller med anden saadan Betegnelse, hvoraf det ikke kan ses, om de 

have ligget i Høje eller under flad Mark. Af de 10, som ere angivne at være fundne "under Jord

fladen" eller "i Mark",' mangle de 6 (deriblandt 1 bornholmsk) Oplysning, om Benene have været 

ubrændte eller brændte, for 1 angives ubrændte Ben og for 3 brændte Ben; de sidstnævnte tre Grave 

ere imidlerlid alle fra Bornholm, nemlig to Stenrammer og en lille Gravkasse, alle fra Lofisgaard i 

Pedersker Sogn. Det fremgaar heraf, at der fra det øvrige Danmark udenfor Bornholm kun er anført 

et aldeles forsvindende Antal af Grave under flad Mark fra den ældre Broncealder, at der kun i en 

eneste af disse vides at være fundet Ben, og at Benene i denne ene Grav vare ubrændte. Naar nu 

Begravelserne i Højene fra Broncealderens ældste Tid have været uden Ligbrand og Gravskikken i 

den umiddelbart forudgaaende Periode, den yngre Stenalder, ligeledes var uden Ligbrand, er der i 
Virkeligheden ingensomhelst Føje til at antage, at Ligbrænding i Danmark udenfor Bornholm har 

været sædvanlig ved Menigmands Begravelser i Broncealderens ældste Tid, eller at den overhovedet 

er bleven benyttet ved saadanne Grave, førend den var kommen til Anvendelse ved Begravelserne i 

Høj. Tilmed er det jo en sædvanlig Erfaring, at deslige nye Skikke først pleje at vinde Indgang hos 

de Højerestaaende i Samfundet og derfra efterhaanden stige ned til de lavere Samfundslag. Men tillige 

er d~:t overmaade ringe Antal af Grave under flad Mark, som have indeholdt Oldsager fra den ældre 

Broncealder, et umiskjendeligt Tegn paa, at det i den Tid ikke har været Skik at nedlægge noget

somhelst Gravgods (eller dog noget Gravgods af Bronce) i Menigmands Grave. 

Haves nu de fra det øvrige Danmark saaledes erhvervede Erfaringer i Erindring ved Be

tragtningen af de bornholmske Forhold, kan man neppe lade være ogsaa for Bornholms Vedkommende 

at anlage, at den fra Stenalderen nedarvede Jordfæstelse af ubrændte Lig, ligesom den i lang Tid 

er bleven fortsat i Højenes Centralgrave, ogsaa er bleven anvendt ved Menigmands Begravelser i et 

omtrent tilsvarende Tidsrum. At der ikke er bleven opdaget saadanne Grave, rnaa da enten hid

røre fra, at det overhovedet ikke var Skik al nedlægge nogetsomhelst Gravgods i dem, eller ogsaa 

og vel snarere fra, at Broncesager den Gang ikke vare i Menigmands Eje, og at derfor det Gravgods, 

der nedlagdes ved de Afdøde, kun var Stensager, hvorved Gravene fik ganske samme Indhold som 

Stenalderens Grave og ethvert Tegn paa, at man var rykket frem til en ny og senere Tidsalder) 

saaledes gik tabt. Ved den Tid derimod. da Ligbrændingen begynder at vise sig i Højenes Central

grave, altsaa i den ældre Broncealders senere Periode, kommer den efterhaanden ogsaa til Anvendelse 

ved Begravelserne under flad Mark, og de foran Side 12, Linie 26 anførte 6 bornholmske Grave under 
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flad Mark, der hidrøre fra den ælclre Broncealder, synes netop alle at have indeholdt hrændte Ben 

(2 i smaa Stenkasser, 1 i Urne, 1 i en Stenkob. 1 i Muldlag og 1 blot i en Klump af hvide Ben). 

I den yngre Broncealder har Ligbrænding været den aldeles sædvanlige Gravskik. 

Der haves kun Oplysninger om een eller maaske to Gravhøje fra denne Tid; i dem begge vare 

Benene brændte. Men under flad Mark er der fremkommet en stor Mangfoldighed af Grave med 

brændte Ben, der kunne antages at hidrøre fra den yngre Broncealder. Snart findes Benene i smaa 

Stenkasser, snart i Lerurner, snart blot i en Benklump; disse forskjellige Gravformer have været 

anvendte samtidig, men dog synes Stenkasserne især at tilhøre en forholdsvis ældre Periode, hvorimod 

Urnerne benyttedes i stigende Antal lige ned til Jernalderen. Medens Oldsager af Bronce, som be

rørt, ikke kjendes fra Grave under flad Mark uden Ligbrand, forekomme cl~ hyppigt i Gravkasser og 

Urner, men bestaa sædvanligst kun i en lille Ring, en lille Naal eller en anaen Ubetydelighed. Hen

imod Broncealderens Slutning ere de tilmed ofte forsætligt sønderbrudte forinden Nedlæggelsen. 

Røserne indtage i flere Henseender en ejendommelig Særstilling, og da deres Antal har 

kunnet tælles i Tusindvis, have de i sin Tid været en overmaade stærkt benyttet Gravform. Af 

hvad der allerede foran er anført, fremgaar det, at i det Mindste enkelte af dem (deriblandt en 

med Begravelse af ubrændt Lig) synes at naa tilbage til Broncealderens ældste Periode, og al 

ikke ganske faa (med brændte Ben) hidrøre fra den ældre Broncealder overhovedet, altsaa fra en 

Tid, da Opførelsen af de rundtoppede Gravhøje endnu var almindelig. Senere tiltage de i Antal og 

naa i stedse voxende Mangfoldighed ind over Jernalderens Grænse, indtil de afløses af Brandpletterne. 

Deres Tid er saaledes tilstrækkeligt konstateret. Men det er endnu stedse ikke ganske klart, hvorfor 

denne særegne Gravform saa hyppigt er bleven benyttet, medens samtidigt ogsaa de store toppede 

Gravhøje og de mange smaa Gravkasser og Urner under flad Mark vare sædvanlige Gravformer. 

Det er i saa Henseende paafaldende, at Røser og Gravhøje (alene med Undtagelse af nogle faa "Sten

høje") næsten aldrig findes i hinandens Nærhed. Vare Røserne opførte af de samme Slægter, som 

tidligere havde opført Gravhøje, maatte de netop meget hyppigt findes i umiddelbar Nærhed af cle 

gamle Grave. Tværtimod have Røserne deres egne Pladser, hvor de ere herskende, navnlig opad 

det indre Højlands Skraaninger og paa de store Lyngstrækninger, som derfra skyde sig ud i Lav

landet, saavelsom paa de golde Kystklipper og i Skovegnene langs Øens nordøstlige og nordvestlige 

Kyster, medens de store Høje ere spredte ud over det frugtbare Lavland og i desto større Mængde, 

jo fn1gtbarere dette er. Ganske vist kunde clet tænkes, at Røserne ogsaa havde været tilstede i de 

frugtbare Egne, og at de i Tidernes Løb ere blevne bortryddede der for at give Plads for Ploven. 

Og helt uden Betydning er denne Indvending ikke, thi det er vitterligt, at i Mands Minde ere vel 

over tusinde Røser blevne sløjfede, og tidligere ere maaske endnu flere blevne borttagne. lligemaade 

kunde det bemærkes, at Bosættelserne i den ældre Tid kunne have været indskrænkede til de frugt

barere Egne, og at de først senere have strakt sig hen til fattigere; det vilde derved kunne forklares, 

at Gravhøjene ikke ere naaede hen til disse, og at de Begravelser, som der ere blevne anbragte, have 

henhørt til en yngre Gravform, Røserne. Det maa imidlertid anses som utvivlsomt, at om end 

Bebyggelsen efterhaanden er bleven udvidet, saa ere dog de frugtbare Egne vedblevne at være be

boede som hidtil; og hvis d~ derværende Slægter, som forhen havde opført Gravhøje, vare gaaede 

over til at opføre Røser, saa maatte disse endnu kunne paavises i saadanne Egne og i Høje11es 

umiddelbare Nærhed; thi at samtlige Røser i Højenes Nærhed skulde være blevne sporløst borttaf.rne, 

medens selve Højene vare forblevne urørte, synes dog ikke at være nogen rimelig Formodning. 

Under disse Omstændigheder og med særligt Hensyn til, at Opførelsen af Røser allerede var begyndt, 

længe forinden Opførelsen af Høje var ophørt, turde Meget endnu tale for min tidligere Opfattelse 

(B. 0. Side 5G), nemlig at Røserne have været en ikkun lokal Gravform, og at Nybyggere, som ere 
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vandrede ud fra de gamle Bosteder og have dannet nye Bygder i Skovene og langs Randen af Høj

landet, have udviklet en ny og for dem ejendommelig Begravelsesmaade, medens man paa det fra 

gammel Tid beboede Agerland , efter at Høj bygningen var ophørt, indskrænkede sig til at benytte 

lange Stenrammer eller Gravkasser og Urner under flad Mark, indtil man ved Jernalderens Begyndelse 

gik over til den nye Gravform, Brandpletterne. Forholdene ere imidlertid endnu ikke klare, og frem

tidige Iagttagelser kunne forskyde Resultatet til ene eller til den anden Side .. 

Henimod Broncealderens Slutning blev det Skik at samle Begravelserne paa store tæt be

lagte Gravpladser, og dette gjælder baade for Røserne og for Urnegravene, hvorefter den samme 

Skik fortsæHes i Jernalderen paa de store Brandpletspladser. 

Mark- og Mosefund. 

Som det allerede ovenfor Side 8 ved Stenalderen er bemærket, kunne vel de fleste mark

fund.ne Oldsager anses for at være tilfældigt tabte og bortkomne, men ofte tyde dog Forholdene, dels 

Antallet af de i samme Fund optagne Gjenstande, dels selve Stedet, hvor de ere fundne, saasom ved 

en stor Sten, ved en Klippe eller i Kanten af en Gravhøj, stærkt hen paa, at dP. af en eller anden 

Grund ere blevne forsætlig henlagte, hvad enten dette nu er sket for alter at kunne fremtage dem 

("Depotfund") eller for, at de skulde forblive liggende til Fremme af et religiøst Øjemed ("Votivfund"). 

Naar det imidlertid, saaledes som det af Dr. Muller er angivet i Aarb. 1886 Side 217, jfr. Aarb. 

1891 Side 2fi0-65, sættes som et I{jendetegn for Votivfundene, at de skulle bestaa alene af ens

artede Gjenstande, synes intet af de hidtil kjendte bornholmske Mark- eller Mosefund fra Bronce

alderen at kunne henføres under denne Klasse. Derimod er Antallet af Depotfund ganske betydeligt. 

I sine Fortegnelser i Aarb. 1891 har Dr. Muller som Depotfund fra den ældre Broncealder (Nr. 297, 

298 og 311 ) anført Mosefundet fra Kras Mose i Klemensker samt Markfundene ved Vassegaard i 

Pedersker og ved Vallensgaard i Aaker (se B. 0. Side 290), og som Depotfund fra den yngre Bronce

alder ere anførte (Nr. 594 og 655) Fundene fra Risegaard i Aaker (see nedenfor Tillæg IV B 3) og 

fra Hjortebjerg paa Hammeren (B. 0. Side 290). Ved nærmere at gjennemgaa Fortegnelserne i B. 

0. Side 290 og nedenfor i Tillæg IV B vil der derhos findes endnu flere Fund, der have samme 

Karakter, saasom Mosefundene fra Balsmyr og fra 9de S. Gs. Grund i Klemensker og Markfundene 

fra 48 S. Gs. Grund i Rutsker, fra Højlyngen i Rø og fra Højlyngen i Østermarie. 

Oldsager. 

Af de nedenfor i Tillæg II til IV meddelte Oplysninger fremgaar det, at siden Affattelsen af 

"Bornholms Oldtidsminder og Oldsager" er der fremkommet ikke ganske faa Oldsager fra Broncealderen. 

Sværd ere fundne 2 Gange i Høje; det ene havde smal Grebtunge og Fæsteknap som 

M. II 90 og fandtes ved brændte Ben; det andet havde flad Grebtnnge som M. II 175 og fandtes 

ved ubrændte Ben. Tillige er et Sværd fundet oveni en Røse (Tillæg III A 54), og et med ukjendt 

Findested er nylig indsendt. Der kjendes nu i Alt 29 Broncesværd fra Bornholm; nogle ere fremkomne 

ved Markfund, et oveni en Røse og el ved brændte Ben udenfor Høj; de øvrige, hvorom der haves 

nærmere Oplysning, ere fundne i Høj og næsten altid i Ledsagelse af ubrændte Ben . 

.Massive Øxer ("Paalstave") som B. 0. Fig. 26 ere atter fundne 4 Gange, alle i Mark

fund. Der haves nu i Alt 19, hvoraf dog kun 9 fra Grave og de øvrige fra Markfund. Gravfundene 

hidrøre alle fra Høje med ubrændte Ben. Forekomsten i Gravene sammen med Sværd viser, at disse 

Øxer have været Vaaben, hvilket ogsaa gjøres sandsynligt ved det' omhyggelige Arbejde. der ofte er 
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anvendt paa deres Forfærdigelse og Prydelser; men det forholdsvis store Antal, der er fremkommet 

ved Markfund, tyder paa den anden Side hen til, at de ogsaa have været brugte til dagligt Arbejde 

som Haandværksredskaber. 

Spydspidser ere fremkomne i 4 Exemplarer, deraf 2 fra Grave ·under flad Mark og 2 

fra Markfund. Fra tidligere Fund havdes der kun 3, nemlig 1 fra en Gravhøj, 1 fra en Røse og 

1 markfunden. 

Do 1 k e have fremdeles været hyppige, idet de ere forekomne 8 Gange, deriblandt 3 i Høj, 

2 i Røse, 2 i Grave under flad Mark og 1 markfunden. Fra tidligere Tid havdes 26. Medens 

Sværd, Øxer og Spyd aldrig findes i Kvindegrave og sikkerlig maa anses for udelukkende at have 

været Mandsvaaben, er det ikke ganske sjeldent at finde en Broncedolk i en Kvindegrav. 

De saakaldte "symbolske" Sværd og Dolke ;) : det er ganske smaa Efterligninger efler virke

lige Vaaben, ere fremdeles aldrig blevne fundne paa Bornholm. 

Af Knive fra Broncealderen haves der to helt forskjellige Arter. Den ene har sædvanlig 

Knivform, dog at Bladet plejer at være noget krummet fremefter; Skaftet bestaar enten af massiv 

Bronce eller af en gjennembrudt Bronceplade eller kun af en Grebtunge, der har været indstukken i 

et Træskaft. Knivene med fladt gennembrudt Bronceskaft (B. 0. Fig. 21 og M. II 81) ere meget 

hyppige; fra tidligere Tid kjendtes der 20, og hertil kan der nu føjes 7; ifølge M. II Side 16 ere de især 

karakteristiske for den ældre Broncealders senere Periode. Af Knive med Grebtunge er der i de senere Aar 

kun fundet een. Knivene af de ovenfor angivne Former findes baade i Mands- og i Kvindegrave. 

Den anden Art af Bronceknive bestaar af et trekantet eller firkantet Blad, hvis ene Hjørne 

er udtrukket til et Haandtag, enten som en krummet Hals, der ender i et Dyrehoved, eller som en 

lille Spiral (B. 0. Fig. 22 og 23 samt M. II 85 og 186). De findes kun i Mandsgrave og maa ifølge 

Oplysninger andetsledsfra anses for at have været Rageknive. Fra tidligere Fund havdes 13 af 

disse Knive, og hertil er der nu kommet 6 Exemplarer med Dyrehoved og 2 med Spiralhaandtag. 

En halvmaaneformet Broncekniv med lige Skaft omtrent som B. 0. Fig. 96 er tidligere 

fonden i en Røse ved Gadegaard i Østermarie (B. 0. Side 275 Nr. 30); den har en vis Interesse ved 

sm Lighed med de halvrnaaneformede Knive fra Jernalderen. 

I Forbindelse med Hageknivene kunne nævnes Niptænger, som i Broncealderen efter 

Dr. Mlillers Mening udelukkende eller dog fortrinvis have værd benyttede som Toiletredskabt•r for 

Mænd. Der er i de senere Aar paa Bornholm fundet 5, og fra tidligere Tid havdes 14. Hvor Fund

forholdene ere tilstrækkeligt oplyste, ere de paa en enkelt Undtagelse nær altid fundne· i Mandsgrave; 

kun ved el eneste gammelt og utilstra~kkelig oplyst Fund fra Lillegaard, 6 V. G. i Povlsker, (Mus. 

B. 1519-22) er en Niptang angiven at være fonden sammen med Kvindesager, men der turde vel 

være Føje til at betvivle Rigtigheden af denne Angivelse (Aarb. 1891 Side 197). 

I B. 0. Side 36-37 er det bemærket, at der fra Broncealderen haves tre forskjellige 

Former af Fibulaer. Den for Bornholm særegne Form ("bornholmsk Fibula", B. 0. Fig. 29 og 

hosstaaende Fig. 14; M. II 62), dannet af en stor rhombisk Plade, som ved begge Spidser løber ud 

i en spirallagt Traad, er ikke blot et særdeles prægtigt Smykke men tillige meget hyppigt forekom

mende. I B. 0. er der angivet et Antal af 22 Exemplarer (rettere 21, da en Fibula fra en Høj ved 

Sandvig er erkjendt at være "bøjleformet" og ikke "bornholmsk"), og senere er der kommet 2 til. 

De allerfleste ere store, fra 4 til 6 Tommer (cm. 10.5-15,1) lange foruden Spiralerne, men der er 

dog 3 Gange forekommet en mindre Form af ikkun 2 til 3 Tommers Længde (cm. 5,2 lil 7,s; Aarb. 

1878 Pl. 1-1). Den "bornholmske" Fibula findes kun i Kvindegrave og hører til Gravgodset fra 

den ældre Broncealder; kun en eneste Gang er et (lille) Exemplar fundet i en Høsegrav, Kobbe Aa 34, 

fra den yngste Broncealder. 
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Den bøjleformede eller stangformede Fibula (B. 0. Fig. 30 og hosstaaende Fig. 15; 

M. Il 69 -71) hører ogsaa hjemme i den ældre Broncealder, men i Modsætning til den "bornholmske" 

er den karakteristisk for Mandsgrave; af de 8 Exemplarer, som nu kjendes deraf, er kun et eneste 

fundet i en Kvindegrav (sammen med to "bornholmske"). 
Den brilleformede Fibula (B. 0. Fig. 31; M.)I 378-379) er ikke funden i nogen Grav 

paa Bornholm men kun i to Depotfund, af hvilke det ene (Vallensgaard) er af Dr. Muller henregnet 

til den ældre Broncealder og det andet (Hjortebjerg) til den yngre; se Aarb. 1891 Nr. 311 og 655. 

Fig. 14. 112. 

Fig. 15. 1/i. 
Fig. 16. 1/i. Fig. 18. 1/1. 

Fig. 17. 1h. 

Fig. 14: "Bornholmsk" Fibula (B. 0. Fig. 29). Fig. 15: Bøjleformel Fibula (B. 0. Fig. 30). Fig. 16: Tutulus. 
Fig. 17: Halsring. Fig. 18: Dobbellbule. Alt af Bronce. 

I den yngre Broncealders Grave afløses Fibulaerne af Naale. Nogle saadanne ere afbil

dede i B. 0. Fig. 40-42; senere er der atter fundet 2, den ene som M. II 21 L den anden omtrent 

som M. li 316, altsaa begge fra sildig Tid. Naalene fra Broncealderen ere altid temmelig store, 3 

til 5 Tommer (cm. 8 til 13) lange; de have hidtil været ansete som Haarnaale, men da de synes at 

være traadte i Stedet for Fibulaerne, er det vel rimeligt, at de have havt samme Bestemmelse som 

disse, altsaa at sammenholde Klædningsstykker. De findes kun i Kvindegrave. 

En stor flad Dobbeltknap af ældste Form som M. II 13 er fonden i en Gravhøj. Des

uden er der fundet et Par andre Dobbeltknapper. De høre hjemme baade i Mands- og i Kvindegrave. 

En enkelt Knap med en lille Øsken underneden er optaget af et benfyldt Lerkar i en Røse. 

Af Tut u li ;.i: runde, i Midten ophøjede Smykkeplader, er der i de senere Aar kun fore

kommet en enkelt, nemlig den i hosstaaende Fig. 16 afbildede, som er mærkelig ved at hidrøre fra 

2 
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en Røse (Lousgaard c; Mus. B. 3792), uagtet den ifølge sin Form maa være meget gammel. Tutuli 

findes baade i Mands- og i Kvindegrave, men de meget store, der have været benyttede til at an

bringe foran midt paa Legemet ("Belteplader" ; M. Il 48, 58 og 115), synes dog kun at have været 

Kvindesmykker; der haves 3 saadanne fra ældre bornholmske Højfund. 

Halskraver af Bronce (B. 0. Side 37 og Fig. 32) ere ikke fundne i de senere Aar. 

Et meget ejendommeligt Smykke er de smaa Broncerør, der flere Gange ere fundne 

med isiddende tykke Uldtraade. Foruden et Par tidligere Fund er der i 1887 ved Gyldensgaard i 

Østermarie (se nedenfor Tillæg IV A 11) i en Klump af brændte Ben fremkommet en stor Samling 

deraf, der vel kan have svaret til omtrent 60 Rør af 31/2 Tammes (cm. 9) Længde. Saadanne Rør ere 

afbildede hos MiUler II 63 og der betegnede som Frynser til Anbringelse langs Kanten af Kvindeklæder. 

Ringformede Smykker have været meget benyttede i Broncealdcren, navnlig i dennes 

yngre Tid. De store Ringe, der tidligere betegnedes som Hals- e Iler Haarringe, maa nu ifølge Dr. 

Miillers Undersøgelser i "Nordiske Fortidsminder" 1ste Hefte Side 20 og flgde saml i M. II Side 18 

vistnok anses for udelukkende at have været brugte som Halsringe. I de senere Aar er der fumlet 

to saadanne som M. II 373 i et Depotfund ved Risegaard, en omtrent som M. II 407 i et Mark

fund, en omtrent som M. Il 102 i en Røse og et Stykke af en smuk vreden Ring som M. II 406 i 

en anden Høse; endelig er der under flad Mark ved Dyndalegaard fundet den smukke takkede Ring, 

som er afbildet i hosstaaende Fig. 17.1) En Del Stykker af et Par Spiral- Armringe ere fundne 

paa 24 S. G.s Grund af Aaker, 2 tynde Haandledsringe haves fra en af Stenrai:nmerne ved Loftsgaard, 

og 2 Haandledsringe ere fundne i en benfyldt Urne (Tillæg IV 8). Fingerringe ere fundne 7 Gange 

ved brændte Ben; et Par af dem vare spiralformede, de øvrige havde kun en enkelt Omgang. Endelig 

er der ved et ubrændt Skelet i en Gravhøj ved Munkegaard i Aaker, Tillæg II A 29, fundet en lille 

Spiralring paa hver Side af Kraniet og en lille Ring i enkelt Omgang under Kraniet; de maa paa 

en eller anden Maade have været anbragte paa Hovedtøjet. Halsringe og Spiral-Armringe synes ude

lukkende at have været benyttede af Kvinder. Ligeledes synes Haandledsringe af Bronce kun at 

have tilhørt Kvinder, hvorimod de tre i sin Tid fundne Haandledsringe af Guld alle ere optagne af 

Mandsgrave. Fingerringe have vistnok fortrinsvis været baarne af Kvinder men ere dog enkelte 

Gange fundne sammen med Mandsgods. 

Nogle ganske smaa parvis sammenføjede Buler af Bronce, der ere fundne 1 en Kvinde

grav i en Røse (Mus. B. 4184), have rimeligvis ogsaa tjent som Smykke. Se Fig. 18. 

Af Per 1 er ere ingen i de senere Aar fundne i Broncealdersgrave (se B. 0. Side 39 og 286). 

Som Arbejdsredskaber maa anses de hule Øxer, de saakaldte Celler, M. II 136-37, 

340-42 og 380-82 samt B. 0. Fig. 27. De findes aldrig i Grave men temmelig jævnligt i Mark 

eller Mose. Ogsaa de massive Øxer synes, som foran berørt, at have været benyttede som Arbejds

redskaber. Til samme Øjemed maa henføres de Kiler og Smalmejsler af massiv Bronce, der af 

og til ere fremkomne; en lang Smalmejsel er nylig funden højt oppe paa Lyngmarkerne. 

Et Savblad af Bronce er fundet i en benfyldt Urne; 2 Høstknive af Bronce som M. 

II 147 og B. 0. Fig. 24 ere indkomne fra ubekjendt Findested, og endelig ere 2 smaa firkantede 

A mb o 1 te af Sten fundne i Røser. 

Et smukt Hænge kar af Bro n c e som M. II 355 men med en derfra noget forkjellig Orna

mentering (Fig. 19) er fremkommet i et Depotfund. Om tidligere Fund af Broncekar se B. 0. Side 39. 

1
) Om Fundforholdene for denne Ring haves kun meget tarvelige Oplysninger. Hvis den virkelig er funden i en 

"Stenkiste" eller en "Stenkasse" som Gravgods, kan den ikke hidrøre fra Jernalderen, hvis Grave <len Gang vare 
Brandpletter eller Røser. Den maa altsaa henføres til Broncealderen, skjøndt en saadan Gravform ogsaa vilde være 
usædvanlig for Broncealdercns Slutning. Maaske har den slet ikke været nedlagt i en Grav men kun været "hengjemt". 

, 
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De Lerkar, der have været benyttede som Gravurner, have næsten alle været meget 

grove og simple; rimeligvis ere sædvanlig·e Husholdningskar anvendte til dette Brug. Ligesom der 

imidlertid allerede tidligere havdes en enkelt Urne fra Roels Dal (Robbedale), som var særligt dannet 

til GraYkar, idet den var overhvælvet og forsynet med en firkantet Aabning paa Siden (B. 0. Fig. 50, 

jfr. M. li 269), saaledes er der nu ogsaa nylig fundet en lignende i en Røse i Nylars Sogn (Tillæg 

III A 52). ~-- Smaa tomme Lerkar nedsatte som Gravgods ("Bikar") ere sjeldne i Broncealderens Grave 

og vise sig først i Røser fra sildig Tid. 

Bautastene og andre oprejste Stene samt "Thingborde" og Helleristninger. 

I B. 0. Side 47-48, jfr. Side 296-99, er det paavist, at Bautastenene paa Bornholm 

hovedsagelig maa hidrøre fra Broncealderen ; der findes intet Spor til, at saadanne Mindesmærker 

allerede ere benyttede i Stenalderen, men de fremkomme meget tidligt i Broncealderen (paa Gravhøje 

med nbrændte Ben; B. 0. Side 260 Nr. '7) og vedblive at rejses indtil noget ind i Jernalderen; den 

seneste sikre Tidsbestemmelse for en Bautasten (B. 0. Side 48) er given ved en Brandplet af den 

Fig. 19. 1/2. Hængekar af Bronce. 

ældste Afdeling eller fra Overgangen til anden Afdeling. Dernæst og efter en lang Afbrydelse komme 

oprejste Stene igjen frem paa den senere Jernalders Grave, dog i meget formindskede Dimensioner. 

Disse tidligere Erfaringer ere fremdeles bekræftede ved de nedenfor i Tillæg V, A og B meddelte 

nyere Iagttagelser, hvorefter Bautastene dels ere fundne paa eller ved gamle Røser eller ved ben

fyldte Urner eller i umiddelbar Nærhed af Brandpletter af ældste Afdeling, dels have været rejste paa 

den senere Jernalders Grave saavelsom paa en Kulle ved Lousgaard, som rimeligvis hidrører fra den 

ældre Jernalders allerseneste Tid. 

Den besynderlige Skik at nedsætte langagtige spidse Stene i Grave, saaledes at deres 

Top enten ganske har været dækket af Jorden eller dog kun har naaet et Par Tommer over Markens 

Overflade (jfr. B. 0. Side 299 f) er bleven yderligere konstateret ved de nedenfor i Tillæg V C an

førte Exempler, som strække sig lige fra en Stenalders Grav igjennem Brandplelstiden ned til den 

senere Jernalders Gravkuller ved Lousgaard. 

Nye Stenringe eller Firkanter af oprejste Stene (B. 0. Side 49-50 og 299-300) erc 

ikke blevne opdagede. Derimod er den smukke Stensætning paa "Stenebjerg" i Pedersker (B. 0. 

Side 300) bleven ryddet for Tjørnekrat og fredlyst. 

Af de gaadefulde saakaldte "Thingborde" ;:i: svære Stenplader anbragte paa underlagte 

runde Sten (B. 0. Side 50-511), er der atter bleven fundet et Par; de ligge ved Kysten sydøst for 

1) Det kan her bemærkes, at det er urigtigt, naar jeg i B. 0. Side 50 har anført en Tegning af en Stenkreds i 
Antikvariske Annaler I Tab. III, jfr. sammesteds Side 112, som Afbildning af" Thingbordene" ved Tækkerhuset ved 
Rønne. Tegningen forestiller en norsk Stenkreds fra Stavanger Amt; men paa Side 111 anføres de bornholmske 
Thingborde som det mærkværdigste Monument, vi i Danmark have ,af det Slags", og der gives derefter en Be
skrivelse af Thingbonlene, som med Hensyn til deres indbyrdes Beliggenhed ingenlunde svarer til Landnrnakr 
Lunds Situationskorl af omtrent 1820. 

3* 
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Melsted paa en Strandlod, hvor der baade er gamle Røser og Grave fra den senere Jernalder, se 

nedenfor Tillæg V, E. 1. En stor Sten, der ligger paa Krampegaards Udlod af Pedersker Sogn, 

synes ogsaa at henhøre til samme Klasse; men den var tildels nedgravet i Jorden, og under den 

fandtes en Mangfoldighed af kløvede Dyreben samt et Stykke af en Spindesten, som maa hidrøre fra 

Jernalderen: se nedenfor Tillæg V, E. 2. 

Fig. 21. 1/:i2. Helleristning paa "Haldene" ved Brogaard i Olsker Sogn. 

Helleristninger ere fremdeles jævnligt komne til Syne, og navnlig synes Klipperne omkring 

Allinge at være rige paa Skibsfigurer. En af disse nyfundne Ristninger med mange Skibe (se nedenfor 

Tillæg V, F 7) er gjengiven i den hostrykte Fig. 20, ligesom ogsaa et Billede af en tidligere kjendt 

Ristning fra Olsker Sogn (B. 0. Side 301 Nr. 48) er aftrykt i Fig. 21. Der er imidlertid ikke fremkommet 

Noget, der kan give nye Oplysninger om Hensigten med disse Figurer eller om Tiden, hvorfra de 
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hidrøre, og jeg maa derfor i saa Heensecnde ganske henvise til B. 0. Side 51--55, jfr. Side 300-302, 

og nedenfor Tillæg V, F. Hvor de ere fundne paa Mindesmærker fra Stenalderen, ere de paa Born

holm altid anbragte udenpaa disse, altsaa i en senere Tid. Der haves intet Tegn til, at nogen bornholmsk 

Helleristning har hidrørt fra Stenalderen, lige saa lidt som til, at nogen har været yngre end Broncealderen. 

Datidens Befolkning. 

Allerede forinden Stenalderens Slutning havde Øens Beboere forladt deres tæt befolkede 

Fiskerlejer ved Kysterne og spredt sig i Skovegnene højere oppe i Landet, hvor de maa have ernæret 

sig ved de Erhverv, som Stedforholdene der tilbøde, væsentlig vistnok ved Kvægavl men maaske til

dels ogsaa ved Agerdyrkning. Der var velhavende Familier, som opførte mægtige Stenkamre til 

Hvilesteder for deres Slægt eller dog indrettede Gravkister til Gjernme for de Afdøde, men den aller

største Del af Befolkningen havde ikke Evne eller Villie dertil, og de Afdøde nedlagdes i Jorden uden 

noget Gravgjemme og uden andet Gravgods end ma.aske et eller andet Stenredskab. 

Som Forholdene vare ved Stenalderens Slutning, vedbleve de at være i den største Del 

af Broncealderens ældre Afdeling. Bebyggelsen strakte sig noget højere op i Landet men holdt sig 

dog, som Gravhøjenes Beliggenhed udviser, hovedsagelig kun til de frugtbare Egne, saaledes at saavel 

det indre Højland med dets Skraaninger, som ogsaa de sandede Hedestrækninger (Blemme Lyng og 

Smaalyngen), der strække sig ned paa Lavlandet, samt vel ogsaa adskillige med tætte Skovtykninger 

bevoxede Egne (især i Bodilsker Sogn) endnu vare ubeboede. En stor 1'~orskjel i Formueforholdene 

er endnu meget fremtrædende; de velhavende Familier opførte Gravhøje, som tilmed i Regelen for

synedes med kostbart Gravgods, medens Menigmand forsvandt fra Jordens Overflade uden Mindes

mærke og uden kjendeligt Gravgods. Formuesforskjellen synes endog at have været mere udpræget 

end i Stenalderen, idet der ikke har kunnet opdages noget Mellemled imellem Gravhøjene og de for

svindende Menigmandsgrave. De tidligere Stenkister under flad Mark benyttes ikke mere; enten er 

en Grav udmærket ved en Høj og da i Regelen tillige ved Indhold af Broncesager, eller den mangler 

begge Dele og er derfor ukjendelig. 

Broncesager have ganske vist i Begyndelsen været sjcldne og kun været i meget velhavende 

Familiers Eje, medens den store Mængde af Befolkningen igjennem største Delen af den ældre Bronce

alder kun har benyttet de samme Stenredskaber. som den hidtil havde været vant til at bruge. Ogsaa 

i de store Gravkister i Højene er der flere Gange fundet Stenredskaber (B. 0. Side 251 C). Over

hovedet synes Broncealderens Indtræden ingenlunde strax at have været ledsaget af nogen slor For

andring i Folkets Liv. Bebyggelsen udbreder sig lidt efler lidt men væsentligt kun i de samme Egne, 

der allerede i den yngre Stenalder vare valgte til Opholdssteder for Befolkningen. Heraf følger det 

da ogsaa, at Næringsvejene maa i Hovedsagen være forblevne de samme som hidtil, kun at der i 

Tidens Løb efterhaanden skete Fremskridt i Jordens Benyttelse, navnlig saaledes at Agerdyrkning 

enten blev indført eller dog vandt større og større Udbredelse. 1) Ogsaa Arbejdsredskaberne vedbleve 

1) Allerede tidligere var det bekjendt, at der i et Broncealrlers Metalkar paa Laaland var fundet Avner af Hvede 
og Hirse (B. 0. Side 57 Noten). Nu er det nylig hleven opdaget, at der i mangfoldige Lerkar fra Broncealderen 
og i adskillige fra den yngre Stenalder har været Korn af Hvede, Byg og Hirse indblandede i Lermassen, hvor 
de enten endnu sidde i forkullet Tilstand eller have efterladt kjendelige Aftryk. De paagjældende Kar, hvori 
der har siddet Korn, hidrøre saavel fra Jylland lige indtil Limfjorden som fra Øerne, og naar saadanne Kar 
ikke ere paaviste i bornholmske Fund, beror dette vistnok kun paa, at der ikke er søgt tilstrækkeligt. Det er 
mærkeligt nok, at medens de nævnte tre Kornsorter saa jævnligt forekomme, er der endnu ikke fundet Spor af 
Rug eller Havre. Kornenes Indbl;i,nding i Leret hidrører rimeligvis fra Lerets Æltning paa Jorden udenfor Boli
gerne. Fund af Høstknive (,Segler") fra Broncealderen ere flere Gange forekomne paa Bornholm. 
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for den store ;\fosse af Befolkningen at være cfo samme som forhen, og herefter er det antageligt at 

ogsaa de Gjcnstande, som med saadanne Redskaber kunde forfærdiges, navnlig Beboelserne, omtrenl 

maa vmre forblevne de samme eller dog kun successivt lia ve udviklet sig. efterhaauden som Vel

standen tiltag ved Jordbundens bedre Benyttelse og Erfaringen berigedes ved indbyrdes Belæring. 

Iligemaade kan Religionen au lages at vmre forbleven omtrent den samme; i det Mindste er der endnu 

ingen Forandring kjendelig i .Menigmands Gravskikke, og ligeledes vedblive de velhavende Familier 

al benytte Jordfæstelse uden Ligbrænding; kun i Formen af Mindesmærkerne og af Gra vgjemrnet 

foregaar der en vis Ændring. Og endelig synes de sociale Forhold jævnt at have udviklet sig i dctt 

Hetning, som allerede henimod Slutningen af Stenalderen var begyndt nemlig til en stedse skarpere 

Adskillelse mellem en velhavende og en ikke velhavende Klasse. Den første giver Bevis for sin Vel

stand ved at opføre Gravhøje og at udstyre sine Afdøde med kostbart Gravgods. Meu Kilden til 

Velst:mden kan, som hos alle andre primitive Folk, neppe have været nogen anden end Besiddelse af 

Jord og en dertil knyttet Haadiglied over Menigmands Arbejdskraft. Vi maa derfor tænke os det 

bebyggede Land i den n:ddre Broncealder delt imellem en Kreds af jordejende Gaardmandsfamilier, 

medens et langt større Antal af menige Personer har staael i Afluengighcd af dem, maaske som 

Trælle men vel snarere som Lejere af mindre Jordlodder, Hyrder for K v;egel, Huskarle ved Ager

dyrkningen og Skovbruget, .Fiskere, Søfolk etc. 

Derimod er det kjendeligt, at der ved et Tidspunkl, der ligger temmeligt langl fremme i 

Broncealderen, lienimod den ældre Broncealders Slulning, begynder en Hække af Forandringer, som 

efterhaanden væsentligt paavirke de indtil da bestaaendc Forhold. F0rst vinder Ligbrændingen Indgang, 

rnaaskc begyndende i de velhavende Familiers Gravh0je men i ethvert Fald lmrlig udbredl ogsaa i 

Menigmands Grave. Det er rimeligt nok, at denne Forandring i Gravskikken tillige viser en Ændring 

i de religiøse Forestillinger, men berom vide vi intel Nærmere. Samtidigt med Ligbrændingens Ud

bredelse viser der sig Broncesager ogsaa i Menigmancls Grave under flad .Mark, vel ingenlunde rige

ligt, men dog temmelig jævnligt. Ikke længe derefter standser Opførelsen af Gravhøje paa Bornholm. 

Efter cl kort varigt Forsøg paa at danne en sa~regen Gravform (de lunge Stenkister med brændte 

Ben ved Loftsgaard i Pedersker Sogn) gaa de velhavende Familier allevegne over Lil ganske de 

samme Gra vformcr som Menigmand, dels Høser, dels smaa Stenkasser eller benfyldte Lerkar, og 

medens Røserne udbrede sig i Tusindvis og ligeledes Urnegrave dannes i Mangfoldighed, bliver Grav

godset cflerlrnandcn mere og mere foUigl og: ubetydeligt. Der er en kjcndelig Dekadence baade i 

Smag og i Velstand, og under en almindelig Faltigdom begynder endelig Jernalderen al vise sig. 

De aristokratiske Forhold, der vare raaclende i den ældre Broncealder. synes at være op

hørle samtidig med Gravhøjene. Vel kan der i Gravgodset i Høser eller Urnegrave være en vis 

Forskjel, som kan antyde en Forskjel i Velstand; men Forskjellcn er sjeldcnl stor, og i Gravenes Form 

er der Intet, der lyder paa en Særstilling for visse over den øvriµe Befolkning hævede Familier. Alle 

synes at have været lige i social Hensende og næsten lige i Fmrnueforhold. Men Ophøret af visse 

Familiers sociale Særstilling og Udjævningen af Formueforholdene maa selvfølgelig ogsaa have været 

lcdsagel af Forskydninger i Besiddelsesforholdene. Medens vi i den ældre Broncealder maatte tænke 

os Jmden delt imellem et forholdsvis ringe Antal af Gaardmanclsslægler, som ved nedarvet Formue 

havde Overmagten over den øvrige Befolkning. kunne vi ikke antage, at Jorden er forbleven samlet. 

hos dem, efter at Formuerne overhovedet vare blcvne udjævnede, og vi maa tværtimod henad Bronce

aldcrens Slutning og i Jernalderens Begyndelse anse Landet som delt enten i en Mangfoldighed af 

smaa Jordbrug eller rnaaske i Ejerlav med Fællesbesiddelse af Jorden. Der er adskillige Omstændig

heder, der tyde paa sammenslultede lokale Samfund i I3ronccak1erens senere Tider, navnlig de fælles 

, 
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Gravpladser, saavel de store Samlinger af Røser som Urnepladserne, og endvidere de store Samlinger 

af Bautastene; men vi vide Intet derom med nogensomhelst Sikkerhed. 

Med Hensyn til den yngre Broncealder skal det forøvrigt kun bemærkes , at Landets Be

byggelse efterbaanden fik en stor Udvidelse. Røserne ligge spredte omtrent lige saa vidt, som Op

dyrkningen overhovedet var naaet ved Midten af det indeværende Aarhundrede; og naar det ikke 

er antageligt, at Gravene ere blevne anbragte i en stor Afstand fra de Levendes Boliger, maa ogsaa 

Bebyggelsen anses for allerede i hin fjerne Tid at være skredet saa vidt frem. Endelig kan det 

noteres, at de mange Skibsfigurer i Helleristningerne vidne om, at Søfart har været vel kjendt og 

benyttet af Kystbefolkningen, et Forhold, hvorom der forøvrigt ejheller kunde være Tvivl, naar henses 

til, at al den til Vaaben og Redskaber benyttede Bronce kun kunde erhverves ved Handel og Ind

førsel over Havet. 

Naar der spørges, om der i Broncealderen er sket nogen betydelig Indvandring til Born

holm, da maa der ganske vist svares, at Forholdene paa Øen, saaledes som de hidtil kjendes, ikke 

tyde paa, at nogen saadan Indvandring har fundet Sted. Det fremgaar af det Foregaaende, al For

holdene i Broncealderens første Tider ikke i nogen væsentlig Henseende vare forskjellige fra dem, 

som den yngre Stenalder havde efterladt, at Broncesagerne i Begyndelsen kun vare i enkelte Familiers 

Eje og først senere spredtes iblandt hele Befolkningen, samt at den store Forandring i Gravskikkene, 

der indtraadte ved Ligbrændingens Indførelse, først viste sig længe efter selve Broncealderens Begyn

delse. De nye Redskaber og Skikke optoges kun efterhaanden, og ved intet Tidspunkt viser der sig 

en saa stærk og pludselig Forandring i de hidtilværende Forhold, som en Indvandring af en ny 

Befolkning eller dog af en ny Herskerstamme maatte foraarsage. 

Nogle Slutningsbemærkninger. 

Broncen eller dens Bestanddele ere selvfølgelig til enhver Tid blevne indførte fra Udlandet. 

Men ved Tidsalderens Begyndelse maa ikke blot Materialet men selve de færdige Gjenstande være 

blevne tilførte udenlandsfra. Netop den ældre Broncealders Vaaben og Smykker vare prægede af en 

saa sikker og højt udviklet Stil, at der ikke kan være Tale om, at den skulde være opstaaet paa 

Bornholm eller overhovedet i Norden, hvor den forudgaaende Stenalder ikke gav nogen Mulighed for 

et saadant pludseligt Fremskridt. Dette har ogsaa altid været erkjendt; men fra hvilket Sted Gjen

standene ere indførte, og hvor Broncealderens Stil overhovedet har havt sin Oprindelse, har indtil de 

nyeste Tider ligget i Mørke og er endnu kun ufuldstændigt kjendt. Man var vel efterhaanden naaet 

til at kunne følge Broncealderen tilbage til Ungarn, men der standsede Sporet. Endelig have nu 

Schliemanns Udgravninger i Mykene bragt Lys i Sagen, idet man der har fundet en Mængde af kost

bare Oldsager, der tydeligen vise Elementer af Broncealdersstilen, navnlig Spiralprydelser. Og det 

synes, som om man virkelig i det gamle Grækenland har fundet Oprindelsen til Broncealdersstilen, 

og at den er bleven dannet der ved Folkets kunstneriske Smag om end med Benyttelse af Ideer, der 

vare laante fra de ældre Kulturfolk i Ægypten eller Fønicien. Men imellem den græske, den ungarske 

og den nordiske Broncealder mangler der endnu mange Mellemled, og navnlig er det ganske ukjendt, 

paa hvilket Sted Formerne havde naaet netop den Skikkelse, som de havde, da de første Exemplarer 

deraf indførtes til Norden. Senere lærte man ogsaa i Norden selv at forfærdige Broncesagerne, saa

ledes som de mangfoldige forefundne Støbeformer noksom udvise. Og at man ogsaa paa Bornholm 

har været tidligt i Færd med selv at skabe smukke Broncesager, vises ved de prægtige og store 

"bornholmske" Broncefibulaer, der allerede komme frem i den ældre Broncealder og næsten udeluk

kende findes paa Bornholm, hvorfor de maa antages at være gjorte der. 
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Jo nøjere man lærer Broncealderen at kjende, desto mere maa man undre sig over den 

mærkelige Udvikling, som Kulturen allerede havde naaet i denne fjerne Tid. For en Menneskealder 

siden ansaas det som tvivlsomt, om man i Broncealderen overhovedet havde kjendt Agerdyrkning; 

nu er det, som det ovenfor i Noten Side 21 er anført, bleven bevist, at man i Danmark den Gang 

endog dyrkede flere Kornsorter, nemlig Hvede, Byg og Hirse (medens Rug og Havre endnu ikke ere 

paaviste.) Man havde, om end i begrænset Antal, fortræffelige Vaaben og Ægværktøj af en Metal

blanding, der ikke stod langt tilbage for Staalet i Haardhed og Evne til at afgive en skarp Æg eller 

Spids. Fundene i de jydske Egekister vise Klædningsstykker forarbejdede af flere Slags Uld og til

dels med megen Kunstfærdighed; man kunde baade spinde, væve og farve Ulden samt sy og hækle. 

Hjælpemidler til Toilettet vare meget almindelige, navnlig Rageknive. Smykker af Meta! bleve stærkt 

benyttede; Mændene bare kostbare Haandledsrin ge af Guld, og Kvinderne prydede sig med store 

Fibulaer, Halskraver og Halsringe, pragtfulde Belteplader, Tutuli etc. Og ved Forfærdigelsen af 

disse Smykker saavelsom i Vaabnenes Udstyring vistes der ikke blot et flittigt og omhyggeligt Arbejde 

men tillige en fin og elegant Smag. Endelig have de nylig foretagne Undersøgelser af Datidens mærke

lige Blæseinstrumenter, Lurerne, afgivet utvetydige Beviser for en musikalsk Dannelse, der maaske 

ikke senere er bleven naaet førend langt hen i den kristne Middelalder. Ere end ikke alle de her 

paapegede Tegn paa et højt Kulturtrin blevne konslalerede netop paa Bornholm, saa foreligge de dog 

fra andre Dele af Danmark, og der er ingen Grund til at tro, at Bornholm har staaet væsentligt til

bage i saa Henseende. 
Det er et mærkeligt og hidtil neppe tilstrækkelig forklaret Faktum, at Broncealderens 

Kultur næsten allevegne er forsvunden uden at efterlade nogen stærkt kjendelig Indflydelse paa den 

efterfølgende Jernalders Oldsagsfonner og Smagsretning. For Bornholms Vedkommende ligger Grunden 

hertil vistnok i den Fattigdom, der kjendeligt var tilstede i Broncealderens seneste Tider. Da de nye 

Jernalderssager bragtes ind ved Handelsforbindelser med allerede gjenvakte Folk syd for Østersøen, 

fandt man dem saa meget bedre end, hvad man hidtil havde havt, at man accepterede dem uden 

synderligt at modificere deres Skikkelse. 

Men hvorfor Broncealderen endte i saa stor Fattigdom, og hvorfor Broncealderens seneste 

Menneskealdre ogsaa i Henseende til god Smag i Smykker og Prydelser kjendeligt var en Dekadencens 

Tid, om dette har været foranlediget ved indre Ufred, ved Overfald udenfra eller ved Forandringer i 

Handelsforholdene, som havde gjort de bornholmske Produkter usælgelige paa fremmede Markeder 

og derved tillige standset Tilførselen af fremmede Varer og Samfærdselen overhovedet, det kan for 

Tiden ikke oplyses og bliver maaske aldrig oplyst. 

Om Broncealderens Varighed er der først i de seneste Tider fremkommet nogenlunde be

grundede Angivelser. Ved Hjælp af ægyptiske Oldsager har man kunnet føre den gammelgræske 

Broncealder tilbage til omtrent Aar 1500 før Kristus. .Men hvor mange Aarhundreder der ere med

gaaede li! al tilbagelægge den lange Vej fra Middelhavet til Østersøen, derom veed man Intet. Mulig 

vil en Ansættelse af Aar 1200 eller 1000 før Kristus som Begyndelse for Broncealderen i Norden 

være en rimelig Hypothese. Hvad angaar Slutningsgrænsen nedad imod Jernalderen, da er denne i de 

sidste halvhundrede Aar stadigen bleven rykket tilbage. Ved Aaret 1843 formentes det, at Bronce

alcleren havde strakt sig ned næsten til Vikingetiden; Opdagelsen af den ældre Jernalder i de store 

Mosefund rykkede Grænsen tilbage til et Par Aarhundreder efter Kristus; de bornholmske Brandpletter 

foranledigede atter en Tilbagerykning til Tiden noget før Kristi Fødsel, og nu er man ved Iagttagelser 

over Jernets første Optræden i Sydeuropa bleven tilbøjelig til at antage, at det er naaet herop omtrent 

400 Aar før Kristus. Broncealcleren i Norden kommer herefter lil al ligge imellem Aar 1200-1000 

før Kristus til den ene Side og Aar 400 før Kristus li! den anden Side. 
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Sammenlignes Bornholm med det øvrige Danmark i Henseende til Broncealderen, maa det 

antages, at Forholdene i de fleste Punkter have været overensstemmende. Ogsaa i det øvrige Dan

mark begynder Broncealderen med ubrændt Begravelse og med en særegen Gravform, Højene, som 

Hvilested for de velhavende og med Broncesager forsynede Familier, medens Menigmand lægges i 

Jorden uden kjendeligt Gravgods. Derefter er Udviklingen fremdeles eens, for saa vidt der henimod 

den ældre Broncealders Slutning indkommer en ny Gravskik, Ligbrændingen. Men medens denne paa 

Bornholm hurtigt spreder sig til alle Lag af Befolkningen, hvis Grave med brændte Ben forekomme i 

Tusindvis i Røser eller i Gravkasser og Urner under flad Mark, forbliver den i det øvrige Danmark 

næsten ganske indskrænket til Gravhøjene, saaledes at Begravelser med brændte Ben sjeldent fore

komme andetsteds end i Højenes Centralgrave eller i de mangfoldige sekundære Gravurner, der ere 

blevne nedsatte i Højenes Top eller Sider. Gravurner fra Broncealderen under flad Mark ere i det 

øvrige Danmark ligefrem en Sjeldenhed. Iblandt de 205 Gravfund fra den yngre Broncealder, som 

af Dr. Muller ere anførte i hans Fortegnelser i Aarb. 1891, ere kun 7, deraf 3 bornholmske, angivne 

at være fremkomne under flad Mark, medens 17 ere uden nærmere Betegnelse af Findestedet og 181 

udtrykkelig anføres som fundne "i Høj". Den store Mængde af Befolkningen, som ikke stod i et 

saadant Forhold til Familier, der ejede Høje, at der var Adgang til at faa Gravurner nedsatte i disse 

Høje, synes fremdeles hele Broncealderen igjennem at have ladet sine Afdøde jordfæste uden Lig

brænding og paa en saa tarvelig Maade, at alle Spor af Gravene ere forsvundne. Ogsaa i en anden 

Henseende indtræder der en væsentlig Forskjel ved SlutnilJ.gen af den ældre Broncealder. Ved dette 

Tidspunkt standser Opførelsen af Gravhøje ganske paa Bornholm, og Begravelsesmaaden bliver der 

paa Øen aldeles eerls for hele Befolkningen. Men i det øvrige Danmark vedbliver man fremdeles lige 

indtil Broncealderens Slutning at opføre Høje til Gravsteder for de velhavende Familier. Herved 

bliver det endvidere sandsynligt, at medens Klasseforskjel og Formueforskjel udjævnedes paa Born

holm i Løbet af den yngre Broncealder, vedbleve de i det øvrige Danmark at bestaa hele Bronce

alderen igjennem. Af disse aristokratiske Forhold i det øvrige Danmark var det da ogsaa en Følge, 

at der dersteds lige indtil Broncealderens Slutning saavel i Høje som i Depotfund nedlægges kostbare 

Guld- og Broncesager, medens den demokratiske Fattigdom paa Bornholm er saa tydelig fremtrædende 

i Fundene fra den yngre Broncealder og navnlig fra dennes Slutning. 

TREDIE AFSNIT. 

DEN ÆLDRE JERN ALDER. 

De ældste Gravformer. Urner og Røser. 

Ved Udgangen af Broncealderen var Opførelsen af de store Gravhøje allerede for længe 

siden standset. Gravformerne vare dels Røser, dels smaa Stenkasser eller Lerkar fyldte med brændte 

Ben og nedsatte under flad Mark eller i Siderne af gamle Høje eller Røser. Benyttelsen af srnaa 

Stenkasser synes endog ved den Tid at være ophørt; i del Mindste kjencler jeg ingen saadan fra 
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Broncealderens seneste Tider. 1) Derimod vare Lerkarrene forblevne i regelmæssig Benyttelse som 

Gravgjemmer, og denne fortsættes ind over Jernalderens Grænse. dog kun meget sparsomt; der kjendes 

hidtil ikkun tre Fund af Jernsager i benfyldte Lerkar under flad Mark fra denne Tid, nemlig en lille 

Jernnaal, en Jernfibula med tilbagebøjet Spids og lidt ukjendeligt Jern (B. 0. Side 28\)). 

Røserne opføres fremdeles i saa stort Antal, at vel tre Fjerdedele af samtlige Røser turde 

henhøre til Jernalderen; de ere næsten altid samlede paa store Gravpladser, men de enkelte Røser i 

disse Samlinger ere næsten alle meget smaa og fattige. Stenkasser bruges ikke længere som Grav

gjemme i Røserne, og benfyldtc Lerkar blive efterhaanden sjeldnere i dem; der er i B. 0. Side 281 

kun anført tre Røsefund med Jernsager i Lerkar, nemlig en Jernfibula med tilbagebøjet Spids, en lille 

Jernring og noget ukjendeligt Jern. Derimod ligge de brændte Ben nu enten spredte paa Røsens 

Bund i eller uden et tyndt Lag af sort Muld, eller de ere samlede i en under Røsens Midte anbragt 

og med en flad Sten dækket Brandplet. Røserne med spredte Ben i eller uden Muldlag kunne hid

røre fra Broncealderen, men de maa dog for det Meste henføres til J emalderen; Røserne med Brandplet 

ere alle fra Jernalderen, samtidige med de under flad Mark forekommende ældste Brandpletter; men 

de fortsættes ikke kengere nedad end netop til de ældste Brandpletters Samtid. V cd den Tid, da 

Brandpletterne begynde at indeholde Vaaben og .,romerske" Broncefibulaer. er Opførelsen af Høser 

ganske ophørt. 

Ifølge B. 0. Side 281-82 var der i Røser med Urner eller med spredte brændte Ben eller 

i centrale Brandpletter under Røser den Gang bleven fundet følgende kjendelig.e Jernsager, nemlig: 

10 Naale (hvoraf mindst 7 have havt Krumning paa Stilken), 8 Beltehager, 2 Fibulaer med tilbage

bøjet Spids, 3 Fingerringe og en halvrund Kniv samt en lille Kjæde af Bronce og Jern. Sammen 

med disse Jernsager var der derhos fundet Stykker af 2 Broncenaale med Snirkler som B. 0. Fig. 42, 

en Haandledsring af Bronce, en Bronceøsken med deri hængende lille Broncering samt endnu en 

Bronceøsken med Stykker af en Broncering. I de i senere Aar undersøgte Høser og Urner (se nedenfor 

Tillæg III og IV) er der ikke fundet Oldsager af Jern. 

Brandpletter. 

Brandpletterne have udviklet sig af Broncealderens benfyldte Lerkar. .Medens disse i Be

gyndelsen altid kun indeholdt hvide og rene brændte Benstykker, blev det ved Broncealderens Slutning 

almindeligt, at der i Karret ikke blot nedlagdes de brændte Ben men tillige de sorte kul- og aske

holdige Hester af Ligbaalet, og naar disse ikke kunde rummes i Karret, anbragtes de tillige i en 

Klump udenom dette. Endelig gik man over til at sønderslaa Karret og at lade Skaarene deraf være 

blandede med Baalresterne. Denne Udvikling kan forfølges baade ved Begravelserne under flad Mark 

og i Høserne; i disse sidstnævnte var der dog endnu et Mellemstadium, idet Skaarene af det sønder

brudte Lerkar allerede findes i de flade Muldlag, der i de lidt ældre Røser ere udbredte over Høsens 

Bund, og som først senere samles til en Brandplet under Røsens Midte. I de ældste Brandpletler, 

hvad enten de findes i Røser eller under flad Mark, mangler der næsten aldrig saadanne Skaar af et 

sønderbrudt stort og grovt Lerkar, og naar det er forsøgt at sammensætte disse Skaar, ha ve de dannet 

et Kar netop af en Form, som har været meget sædvanlig for de benfyldte Lerkar fra Broncealderen 

1
) Den mærkelige dobbelte Gravkasse fra Siden af en Høj ved Grø<leby (Mus. B. iJ2:3-27; B. 0. Side 262 Nr. 22) 

hvor der tilligemed en Del smukke Broncesager ogsa:i fandtes en Jernkniv, hidrører ifølge Dr. Miillers Forteg
nelser i Aarb. 1891 Nr. 142 og 247 ikke fra Broncealderens Slutningstid men fra den ældre Broncealders yngre 
Afdeling. Jernkniven rnaa altc:aa antages at være tilfældig indført fra et af de sydli[!e Lande i Europa, hvor 
Jernsager allerede den Gang vare komne i Brug. 

, 
I 
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(se B. 0. Fig. 213). Senere hen i Brandpletstiden forsvinde disse grove Skaar. Den samme Udvikling 

kan spores i andre Egne, hvor Brandpletter forefindes; men medens man ved Østersøens Sydkyst 

saavelsom i Fyn og Jylland vedblev langt ned i Jernalderen at benytte benfyldte Lerkar i Flæng 

med Brandpletter og paa samme Gravpladser som disse, bleve Brandpletterne meget snart den 

eneste paa Bornholm benyttede Gravform med Udelukkelse af enhver anden Begravelse for brændte Ben. 

Fig. 21. 213. 

Fig. 23. 2/3. 

Fig. 22. 2/s. 

Fig. 26. 2/,. 

Fig. 25. 213. 

Fig. 22-21: Fibulaer af Type A ("Tene-Fibulaer"). (Fig. 22 og 23 af Jern. Fig. 24: Bronceperler paa Jern.) 
Fig. 25 og 26: Bronccfibulaer af Type B (,baandformede"). Fig. 27: Broncefilmla af Type C. 

Ved Udtrykket "Brandplet" forstaas en Klump sort Muld indeholdende Rester af 

et Ligbaal og nedlagt i Jorden uden Omgivelse med nogen Kasse, Urne eller andet 

Gravgjemme (B. 0. Side 59). Det bemærkes dog, at en Brandplet nogle enkelte Gange er funden 

indesluttet i et af de store Lerkar fra Slutningen af Brandpletstiden eller i en stor Metalkjedel eller 

i en Ramme af kantstillede flade Sten, men dette er sjeldne Untagelser. 

Om Brandpletternes Form og Indhold se forøvrigt i det Hele B. 0. Side 59-65. De fore

komme paa Bornholm med en aldeles mærkværdig Talrighed. I B. 0. Side 303-9 er der angivet 
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ikke mindre end 180 Steder, hvor de ere iagttagne, og siden Udgivelsen af B. 0. ere de, saaledes 

som det fremgaar af nedenstaaende Tillæg VI, komne til Syne paa endnu omtrent en Snes nye Finde

steder. Af og til kunne de forekomme enkeltvis, men det Sædvanlige er, at de findes samlede paa 

Fig. 28. 1/i. Type D. Fig. 29. 1/1. Type E. 
Fibula med korsformet Bøjle. "Hvælvet F." 

Fig. 32. 1/i Type G 1. Fig. 33. 2/3. Type G 2. 
Fib. med bred trekantet Spids. 

Fig. 30. 2/3. Type F 1. 
F. med lang lige Spids. 

Fig. 31. 2/s. Type F 2. 

Fig-. 34. 2/3. Type H. 1. Fig. 35. 1/1. Type H 2. 
Fib. med langt fremskydende Naaleholder. 

Fig. 36. 1/1. Type I 1. Fig. 37. 2/s. Type K. 
"Ligearmet F." "Skiveformet F." 

Fig. 38. 1/1. Type L. 
Emailleret hjulformet F. 

store Gravpladser. Ved Kannikegaard har der været over 1200, og flere andre Gravpladser have vist 

et Antal af adskillige Hundreder. 

Brandpletternes Form og hovedsagelige Indhold vedligeholder sig temmelig uforandret i det 

lange Tidsrum, hvori de have været benyttede. Men de deri spredte Oldsager variere i Tidernes 
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Løb, og der kan derefter skjelnes imellem flere successive Afdelinger af Brandpletterne; jfr. B. 0. 

Side 65-68 og 112-14. 

Den første og ældste Afdeling karakteriseres ved Bellehager og Jernfibulaer med til

bagebøjet Spids (Type A; Fig. 22-24; Tene Fibulaer) saml spredte grove Polteskaai'. Smaa slet

brændte Lerkar uden Prydelser forekomme jævnligt, og enkeltvis findes et middelstort Hankekar. Forøvrigt 

er det, afset fra nogle lange Jernnaale med Krumning paa Stilken, ligefrem sjeldent at tinde nogen

somhelst anden Oldsag. Vaaben forekomme aldeles ikke, og Gravgodset er i det Hele simpelt og fattigt. 

Imellem den første og den anden Afdeling er der en temmelig lang Overgangstid, 

da Beltehager og gamle Jernfibulaer vedblive at forekomme, medens de omliggende Brandpletter 

allerede indeholde Vaaben eller Broncesmykker. Lerkarrene vedblive i denne Overgangstid at være 

de samme raa Smaakar eller middelstore Hankekar som i første Afdeling, og de "grove Skaar" ved

blive fremdeles jævnligt at vise sig. 

Derefter fremtræder Brandpletternes anden Af de I in g ublandet og karakteriseres ved tal

rige Spor af romersk Paavirkning, navnlig ved smukke støbte Broncefibulaer i den Skikkelse, hvori 

de ved vor Tidsregnings Begyndelse benyttedes i de romerske Provinser i Alpelandene og nord for 

Alperne (Type B, Fig. 25 og 26, saml Type C, Fig. 27). I Kvindegravene findes tillige store hule 

Guldperler og Guldberlokker, smukke Hængedopper af Bronce til Afslutning for Kvindernes Livbelter, 

store Jernnøgler, Spindeskiver af Sten eller Ben, Glasperler etc. Mandsgravene indeholde store Jern

vaaben samt halvrunde Rageknive og brede Niptænger. Spidse Knive og Remspænder blive meget 

almindelige, og Lerkarrene tiltage baade i Antal og i god Forarbejdelse. Enkelte vaseformede eller store 

flerørede Kar begynde at vise sig, dog endnu kun sjeldent, og alle Arter af Kar, navnlig ogsaa de 

sma~ og middelstore Kar, udmærke sig i Regelen ved smukke Former og pyntelige Stregeprydelser, 

især Borter af Zigzagstreger. Gravgodset er i det Hele blevet meget rigere og smukkere. 

Den tredie og yngste Afdeling er en jævn Fortsættelse af den foregaaende og inde

holder fremdeles de samme Oldsager, som forekomme i hin; men ved Siden deraf vise sig i stedse stigende 

Antal nye Former og nye Gjenstande. Foruden de ældre Typer B og C findes nu Fibulaer i Formerne 

D til K (Fig. 28-37), især Formerne F 1 og H 1. Blandt Vaabnene blive tveæggede Sværd særligt 

fremtrædende. Af nye Gjenstande forekomme Drikkehornsbeslag samt smaa Bronceknive til Kvinde

brug etc. Broncekar blive meget hyppige, og Levninger af Glaskar ere ikke sjeldne. Endelig fore

komme Lerkarrene i største Mangfoldighed; det bliver endog Skik, at Brandpletten skal indeholde 

Skaar af fire Kar: et stort flerøret, et højt vaseformet med eller uden Hank, et middelstort med Hank 

og et lille hankeløst, og undertiden er der endog Skaar af fem eller sex Kar i Graven. Prydelserne 

paa Karrene ere i Begyndelsen de samme som forhen men indskrænkes efterhaanden til rundt

løbende Furer om Karrenes Overdel. 

I de senere Aar er der kun foretaget større Gravninger paa tre nye Brandpletspladser, 

nemlig ved Lille Bjergegaard, ved Simblegaard og ved Klinteby. Gravpladsen ved Lille Bjerge

gaard (se nedenfor Tillæg VI B 1) henhører hovedsagelig til Brandpletternes 3die Afdeling, men der 

er ogsaa fremkommet nogle enkelte Grave, som have været nedlagte der paa Pladsen allerede i den 

ældre Brandpletstid1). Der har vist sig den samme Mangfoldighed af stregeprydede Lerkar som i de 

sydlige Terræner ved Kannikegaard og paa Slamrebjerg, i Nr. 26 synes der endog at have været 

1 ) I Brandpletten Nr. 21 (77) er der fundet en Jernfibula, som synes at henhøre til Type A, og Spiralen af en anden 
• Jernfihnla sammen med Stykker af et vaseformet Lerkar og mindst fire andre Kar. Ifølge Karrene hører Brand

pletten ubetinget til 3die Afdeling, og Tilstedeværelsen af de gamle Fibulaer kan neppe forklares anderledes, end 
at den yngre Brandplet maa være bleven nedlagt i og forhlandet med en paa Pladsen den Gang allerede tilstede
værende Brandplet fra meget ældre Tid. 
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7 Kar; men Metalsager og n:wnlig Kvindesmykker have været sjeldne. Del har været en fatlig Plads 

fra Brandpletternes 3die Afdeling. medens de ellers hidtil kjendte Gravpladser fra denne Tid netop 

have været rige. Af I3r:mdpletterne var Nr. 11 nedlagt i et tresidet Hnl. dannet af tre kantstillede 

Stenplader. Ved tre Brandpletler, Nr. 18, 19 og 20, var der under Jordens Overflade opslillel spidse 

endestaaende Slen som et Slags underjordiske Bautasten (jfr. B. 0. Side 299 og nedenfor i Tilla•g V, C). 

Paa Gravpladsen er der derhos (Nr. 2) i lys Jord og uden Spor af Begravelse bleven fundet en Kl11rnp 

af sammenbøjede Vaaben og et Lerkar, ganske svarende til de tidligere Fund i Kannikegaard ;314 

og Slamrebjerg 79 (B. 0. Side 146 og 370). Endelig er der sammesteds fundet en Skeletgrav, lwororn 

nedenfor i Tillæg VlI. 

Gravplarlsen ved Simblega:ud (se nedenfor Tillæg VI B 2) synes al tilhøre Over

gangen fra lste til 2clen Afdeling. Der er i Brandpletterne Nr. 1 og 9 fundet to mægtige Kjecller. 

Fig. 39. 1j:i. Jernhank af et stort Kar 
;i f Jern og Bronce. 

Fig. 41. 2/:i. Jernbeslag. 

Fig« 40. 1h. Fæste af 
et enrnggct Sværd. 

bestaaende hver især foroven af en tyk Mundingsring af Jern , bærende paa hver Side en Øsken, 

hvori en svær Hankering er anbragt; under Mundingsringen er fastgjort en 4 Tommer (cm. 10,5) høj 

Cylinder af tyndt udhamret Jern, der fra 23/4 Tomme (cm. 7) under Ringen er beklædt indvendigt med 

en paanittet tynd Belægning af Bronce. Broncebelægningen har strakt sig videre nedefter og synes at 

have dannet Kjedelens Sider saavelsom dens Bnnd uden noget Dække af Jern. Mundingsringone 

ere henholdsvis 22 og 2l1/2 Tomme (cm. 57,5 og 56,2) brede, udvendigt Maal, og 5/s Tomme (cm. 1,r,) 

tykke i Jernet. Den cylindriske Jernplade er foroven indstukken i en indhugget Rille langs den 

indr8 Side af Ringens Underkant. Hankerfogene ere 41/2 Tomme (cm. 11,s) brede og 1/2 Tomme 

(cm. 1,3) tykke i Jernet. Paa en af Jemøsknerne er der to tværsløbende Fordybninger, hvorved dens 

Overflade deles i Lre parallele Baand (se hosstaaende Fig. 3!:l) ligesom Øsknerne paa Broncekarret 

Fig. 40 i Aarb. 1892 Side 279; paa de øvrige tre Øskner er Overfladen saa forrnstet, at dens oprindelige 

Udseende ikke er kjendeligt. Med Hensyn til tidligere Fund af lignende Kjedler, hvor dog Jernskallen 
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synes at have strakt sig helt ned omkring Siderne og Bunden, se B. 0. Side 100 og Fig. 211; 

jfr. ogsaa M. III Fig. 43. Endvidere indeholdt Brandpletterne sex sønderbrudte enæggede Sværd, 

en smuk fin og spids Daggert en tragtformet Skjoldbule og et Par Spydspidser. Sværdene ere usæd

vanligt brede og tynde og ere mærkelige ved, at der foroven tæt nedenfor Fæstet findes en Række 

Naglehuller tværs over Klingen, saa at det er kjendeligt, at Fæstets Træbeklædning har strakt sig et 

Stykke ned over Klingen og været fastgjort der ved Nitnaglcr (se hosstaaende Fig. 40). Et af Sværdene 

har derhos paa den konkave Kant af det fremadkrummede Fæste en ejendommelig indhugget Strege

prydelse (Fig. 40). Skjoldbulen har været befæstet til Skjoldet ved Nitnagler, hvis flade Hovecler 

bære en Prydelse med radiale Streger. Endelig er der foruden flere andre mindre Gjenstande to 

Gange (Nr. 1 og 3) bleven fundet et mærkeligt Beslagstykke af massivt Jern (Fig. 41), hvis Be

stemmelse hidtil ikke er forklaret; den ene Gang fandtes det med Vaaben, den anden Gang kun 

med en Kniv. 

V ed K 1 i n t e by i Ibs ker Sogn (se nedenfor Tillæg VI A 22) er der udgravet ikke faa 

Brandpletter, men de have været fattige. Paa de fleste af dem var der oprejst en spids Sten, som 

kun naaede netop til Jordens Overflade eller et Par Tommer derover. Foruden Brandpletterne fandtes 

der ogsaa Skeletgrave, hvorom nedenfor i Tillæg VIL 

Fig·. 42. 'li Spindeskive 
af Bronce. 

Fig. 43. 'li. Lille Lerkar. 

De øvrige i Tillæg VJ A anførte Brandpletsfund ere næsten alle fremkomne ved tilfældige 

Gravninger. 

De fundne Oldsager ere, afset fra de mærkelige Kjedler og Sværd fra Gravpladsen ved 

Simblegaard, forøvrigt ikke væsentlig afvigende fra de tidligere Erfaringer. Dog kan det bemærkes, 

at der i en Brandplet ved Jættebro (Tillæg VI A 16) i Forbindelse med Vaaben samt med Stykker 

af Broncekar og Glaskar, altsaa i en Mandsgrav af 3die Afdeling, er fundet en Guld-Fingerring. Haandleds

ringe af Bronce ere fundne to Gange, den ene i en Kvindegrav af 2den Afdeling ved Sandegaard 

(Tillæg VI A 24), den a.nden ved en tilfældig Gravning i Dillehøj (Tillæg VI A 5); sidstnævnte 

Ring var hul og dannet af et sammenbøjet Broncebaand omtrent som B. 0. Fig. 36. To Guldber

lokker og tre af de sædvanlige knoppede Guldperler have ogsaa vist sig. En Jernsax er funden paa 

Frænne Mark (Tillæg VI A 19) i en Vaabengrav af 3die Afdeling. Stykker af Broncekar ere fundne 

fire Gange og Rester af Glaskar to Gange; iblandt de sønderrevne Stykker af Broncekar er der to 

Gange fundet en Stjert til en Kasserolle, begge Gange med en udstaaende Flig paa hver Side som 

M lII Fig. 193 og 323; en sammenbanket Broncekjedel fra Frænne Mark havde en Hankebøjle af 

Jern. Om de ældre Oldsagfund i Brandpletter se B. 0. Side 68-114, navnlig Fortegnelsen Side 

113-14. En smuk lille Spindeskive af Bronce, som i ~in Tid er funden i Kannikegaard 144 c, er 

afbildet i hosstaaende Fig. 42 (efter M. III Fig. 141), og et meget lille Lerkar med en Krans af 9 

Knopper, fundet ved Kjøllergaard i Østermarie (Tillæg VI A 18) og vistnok hidrørende fra Brandplet

ternes tredie Afdeling, er afbildet i Fig. 43. 
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Skeletgrave. 

Af "Skeletgrave" eller "Ubrændte Grave" fra den ældre Jernalder er der i de senere Aar. 

endog afset fra r1e nedenfor nærmere omb:mdlede "Strandgrave", blevcn unders0gt el ret anseligt 

Antal, dels paa de tidligere bekje11dte Gravpladser, dels paa adskillige ny fundne; se i det Hele nedenfor 

Tillæg VII. Unclers0gte ere 9 .Mandsgrave (foruden en tidligere kjendt, som den Gang henf0rtes til 

den senere Jcmalder), 11 Kvindegrave og 13 ubestemmelige, i Alt 33 samt adskillige ganske tomme 

Grave. Paa de fleste Steder, deriblandt paa de nyfnndne Pladser paa Slejlebjerg ved Hammeren, 

paa Sandkaas Odde i Olsker og ved Klinteby i Jbsker Sogn, have Skeletgravene været blanrlede 

med Brandplettet·, men paa de nyfnndne Pladser ved Sten bæk i Olsker, paa Hcslegaards Udlod i 

Østerlars Sogn og ved "Ferske Sø" sydvest for Nexø er der ikke fundet Brandpletter ved Skeletgravene. 

Paa Jordens Overflade, hvor denne hm været uforstyrret, have Gravene næsten altid 

været betegnede med en stor Ring af lagte Sten eller ved en Brola•gning eller en flad Stendynge af 

rund, oval eller firkantet Form. Over Graven ve(l Lonsgaard (Tillæg VII A 11) var der opdynget 

en temmelig høj Kulle med en lille Bautasten, og ved Stenbæk vare flere af de ovale Brolægninger 

noget ophøjede henimod Midten; ellers har Overfladen ikke været forhøjet Under Jorden er der 

undertiden (Stenbæk) fundet en lukket Gravkiste, dækket med en Række af svære Overliggere. 

Hyppigere bar der i Jorden kun slaaet en Hamme af kantstillede Sten, fyldt lige til Overfladen med 

svære Stenblokke. Ofte har der slet ikke været nogen Ramme, men kun· et rundt eller firkantet, 

dybt Hul fyldt med store Sten. Paa Rammens Bund eller nnder Stenfylden har der for det Meste 

kunnet iagttages et tyndt sort Lag, der nogle Gange har hævet sig op ved Siderne og derefter brcdct 

sig ud over Gravens Midte. I eller paa dette sorte Lag, der utvivlsomt er opstaaet dels af Liget, 

dels af dets Gravklæder, ligge Oldsagerne i en Dybde af i Regelen i3/4 Alen (M. 1,10) eller mere; er 

Dybden ringere (Heslegaard), kan det for det Meste oplyses, at en Del af den overliggende Jord er 

bleven bortført ved Planering og Agerdyrkning. En Gang (Heslegaard 11 og 12) synes der at have 

været anbragt to Grave over hinanden (jfr. Baunegaard 12, hvor der var tre Skeletter; B. 0. 

Side 355), og en Gang (Ferske Sø ved Nexø, Tillæg VII A 15) har der ligget to Skeletter jævnsides 

i samme Grav. 

Gravene ere næsten altid indrettede saaledes, at Ligets Hoved har ligget imod Nord eller 

dog imod Nordnordøst eller Nordnordvest. Kun paa et eneste Sted, nemlig paa Havskrænten nord

vest for Dyndalebækkens Udløb, hvor Terrænet skraaner stærkt nedad imod Nordøst, have Gravene 

(B. 0. Side 119 nederst) været anlagte i Flugt med Skraaningen, saaledes at Hovedet har ligget mod 

Vest eller Sydvest; og den nyfunclne Grav Dyndalen 8 synes ifølge det deri liggende Sværds Retning 

med Spidsen imod Nordøst ligeledes at have havt Hovedenden vendt imod Sydvest. 

De nye Graves Indhold af Oldsager vil ses af hostaaende Oversigter (Side 33). 

Ganske tomme vare Gravene Stenbæk 2 og Heslegaard 3 og 6 samt Skeletgravene paa 
Nebbe Odde og paa Stejlebjerg. 

Om tidligere fundne Skeletgrave fra den ældre Jernalder se B. 0. Side 117-37 og 142-44, 
navnlig Oversigterne Side 134-36 og Side 144. 

I den ved "Ferske Sø" sydvest for Nexø fundne dobbelte .Mandsgrav vare Vaabnene for

sætlig ødelagte i Oldtiden. Delte er det eneste Exempel paa saadan Ødelæggelse i en Skeletgrav fra 

den ældre Jernalder; om et lignende Exempel fra den senere Jemalder se B. 0. Side 156 og 373 Nr. 6. 

Af Svær cl er der i de senere Aar fundet 9 Exemplarer; de 4 ere tveæggede og 5 enæggede; 

af disse sidste har i det Mindste det, der er fundet i Klinteby 1, den i B. 0. Side 122 beskrevne 

Form med Odden anbragl i Rygliniens Forlængelse, hvorimod de enæggede Sværd fra Dyndalen 8, 

r 
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Mandsgrave. 

Desuden 

Stcnhæk 1 ................ · · · · · · · · · · li 

I " 
Dyndalen 8 ........................ . 
Heslegaard 5 ....................... . 

9 ....................... . 

i 
" I 2 

2 

I 911 -

I ~ 11 Remspæn<le, Sax. 
I 2 Skjol<lhaandtag, Fingerring af Guld. 

I 4 
I 
i' " Kohbe Aa 5 (forhen Melsted 21) ..... . I " 2 

I 
I 5 Lille Sølvfibula af Type F 2 (se nc<lenf. S. 3Ti i J\'otcn). 
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fra Stenbæk 1 og fra Graven sydvest for Nexø henhøre til de i Branclplelstiden sædvanlige ældre 

Former, B. 0. Fig. f)2-68. Sværdet fra Stenbæk sad i en Træskede, som udvendigt var belagl paa

langs med smalle Jernskinner, og det tvea~ggec1e Sva:rd fra lleslegaard \J havde paa den ene Side af 

Træske<len et Beslag bestaaencle af to smalle og kol'le langsløbende Broncehaand, som rimeligvis 

have fastholdt Sværclrernmen. Spyds Jl idser ere fnndne i 5 Grave, de tre Gange i to Exempl::tn:r, 

nemlig en lancetformet og en Spids med Modhager, alle meget store, emlog indtil 18 Tommer (cm. 47) 

Fig'. 44. 1/i. Bronce
spæudc. 

Fi:'" 17. '!::. Hank af et Lerkar: 

Fig. 4:J. 1/2. Halsring :1f Søh. 

Fig" 4fi. 2 /:1. t+l:v.;knr. Fig. 4S. 2
/," Lerbr mctl H:1µ-ekors. 

lange, jfr. B. 0. Fig. 2fi6. Skjoldhuler af Jern l1aves fra den dobbelte Grav ved Nexø samt fra 

lo Grave ved Heslegaard; Bulerne fra begge <le sidstnævnte Grave vare halv kugleformede uden Tap, 

altsaa af den Form, som benyttedes i den senerr~ Jernalder. To Par Sporer erc fundne i den dob

hrl ll' Grav verl Nexø, af Form smu B. 0. Fig. 88; del cue Par Pr af Br011ce, det andet af Jern. 

e11 Vaabengrav, Dynclale11 8, er der fumlet en stor fornsax af sædvanlig J<'orm som B. 0. Fig. 180. 

SpidsP K11 i ve have være!. sæclva11lige saavel i Manrls- som i Kvindegrave. !!:!. Bellespæmle af Brouce 

nwd et lille Dyrehov('d paa Spidsen ~1f Tornen (Fig. t},t1,) er opl age I af SkPlel grn ven H<~slegaal'cl 1 ::l. 

Al F i b u I a L' r er <h~r i K virnlPgrave kuu fundt-~1 \), deriblandt 2 al' Bronee ( IJyndaleu H) i en ældre 
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Form fra Brandpletternes anden Afdeling, B. 0. Fig. 126; de øvrige vare: 1 af Type F 2 (af Sølv). 

5 af Type H (alle af Sølv) og 1 ligearmet afType I (af Bronce); derhos er der i Mandsgraven Kobbe 

Aa 5 fundet en smuk lille Sølvfibula af Type F 2 (nærmest som B. 0. Fig. 272), der vel snarest maa 

anses som en ved Ligfærrlen nedkastet Gave; jfr. B. 0. Side 160--61, hvor den paagjældende Grav 

allerede er omtalt under Betegnelsen "Melsted 21" som hidrørende fra "Mellemjernalderen." 1) En 

Hængedop af Bronce i den fra Brandpletternes 2den Afdeling bekjendte Form omtrent som B. 0. 

Fig. 161 haves fra Graven Stenbæk 4, og i Graven Dyndalen 9 fandtes Rester af et Hovedbaand 

af Bronce med en Guldperle, en Sølvspiral og nogle Glasperler ganske sum B. 0. Fig. 172, der lige

ledes hidrører fra en Skeletgrav ved Dyndalen. En Hedekam af Hjortetak er funden i Kvindegraven 

ved Stenshøj. Perler af Mosaik, Glas eller Rav ere fundne i de fleste Kvindegrave. dog ikke i noget 

synderligt Antal undtagen i Graven Heslegaard 12, hvoraf der optoges 110 Glasperler og 211 Ravperler, 

deriblandt 56 berlokform ede, tilsammen 321 Perler, som er det største Antal, der hid til er fundet i 

nogen bornholmsk Grav. Om Perler se forøvrigt B. 0. Side 129-:11 og nedenfor Afsnit 5 Nr. 3. 

En Guld-Fingerring er funden i Mam!sgraven Heslegaard 5, og to Guldringe af omtrent samme 

Størrelse men kun grovt hamrede og bøjede i Spiral i halvanden Omgang, altsaa neppe Smykkeringe 

men Pengeringe, haves fra de ubestemmelige Grave Heslegaard 1 og 2 (jfr. Fingerringene i Brand

pletten ved Jættebro, Tillæg VI Nr. 16, der ogsaa var en Mandsgrav, samt i Mandsgraven Baune

gaard 11, B. 0. Side 355, og Pengeringene i den ubestemmelige Skeletgrav Kannikegaard 151, B. 0. 

Side 336, og i Mandsgraven i Risehøj B. 0. 366). Af de smukke vredne Halsringe af Sølv (B. 0. 

Side 128 og Fig. 283) er ingen funden i de senere Aar, men et velbevaret Exemplar fra Grødeby 

E 34 afbildes her i Fig. 45 efter M III Fig. 199. 

Broncekar ere nu som før ikke fundne i nogen Skeletgrav. Derimod haves et smukt 

kopformet Glaskar med indslebne Ovaler, Fig. 46, fra den ubestemmelige Grav Kobbe Aa 31. En 

Hankebøjle af Jern fra Stenbæk 4 synes at bave hørt til et Trækar. Endelig er der fundet Lerkar 

i de allerfleste af Gravene, undertiden et helt Sæt af 4 eller 5 Kar, oftere kun 2 eller endog kun 

1 Kar. Ved Stenbæk vare Karrene kun simple og uden Prydelser, men ved Hcslegaard, Kobbe Aa 

og Klinteby fandtes smukke slregeprydede Kar, dels med Zigzagborter, dels med rundtløbende Furer 

eller Streger. Karrenes Former vare de sædvanlige; jfr. B. 0. Side 133--34. En mærkelig Hank 

med et Dyrehoved hørende til en Kande fra Heslegaard 12 er afbildet i Fig. 47. Hanken af en 

Kande fra Kobbe Aa 31 har en Gjennemboring paa langs med Aabning saavel opefter som indad 

imod Hulheden i Karrets Bug; jfr. B. 0. Side 110 og Fig. 255 samt M III Fig. 302. Endelig kan 

det anføres, at paa et vaseformet Kar fra Graven ved Lousgaard er der omkring Karrets Ove1;del paa 

tre Steder indridset et Hagekors; Karret er af sildig Form med 3 X 2 Knopper paa Udbugnings

kanten (Fig. 48). 

Naar de foran omhandlede Grave ere henførte til den ældre Jernalder, beror dette selv

følgelig i de allerfleste Tilfælde paa de af Gravene optagne Oldsager. Hvor der ikke er fundet 

kjendelige og betegnende Metalsager, ville Lerkarrene i og for sig i Regelen kunne afgive en til-

1
) Denne Grav, der er udgravet i 1885 paa en ellers til den senere Jernalder henhørenue Gravplaus, og som uerfor 

allerede blev beskreven som .,,Mebteu 21' i B 0. Side 37G, nrna ganske vist henregnes til Jen ældre Jernalder. 
ilaade den smukke lille Sølvfibula, der s;rn nøje svarer til en Form fra den ældre Jernalder, og· Spydspidserne, 
Jer svare til de nyfundne fra Heslegaa rd i'i og 9, samt ue mange Lerkar og endelig Gravens Dy bue turde være 
tilstrækkelige Tegn paa, at Graven hidrører fra den ældre Tid, og uer er derhos senere paa samme Gravplads 
fundet saavel flere Skeletgrave frn den ældre .Jernalder som ogsaa Brandpleti.er. Gravpladsen veu Mebteu har 
vist c;ig at hestaa af to fnrskjcllig-e Grupper, og· under den sydligste af disse, "Knhbe Aa", er 1lcn JKl<tgjmluenue 
tira \' uu ble ven opfort llled Hetegucbe ,.:om "Kolihe Aa G.' 
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slrækkelig Oplysning. Ener den ældre JernoJders Ophør a ffagc LerkmTene nemlig stærkt i Gravene; 

for det Meste er cler aldeles ikke fundet noget Kar, undertiden ect, meget sjældent to og kun en 

eneste Gang tre Kar (se Fortegnelsen i B. 0. Side 171-74, hvor Graven "J\Ielsted 21" bør udgaa 

ifølge Bemærkningerne i Noten foran paa Side 35). Finder man allsaa i en Grav et s~et af 4 eller 

5 Lerkar, er He11førelsen til den ældre Jernalder <lerved g·iven. Men selv hvor der kun findes eet 

l'lle1· to Kar, ville disses Form og Prydelser i de allerfleste Tilfælde være tilstrækkeligt betegnende. 

F'rerndeles kan det bemærkes, at lukkede Gravkister med Stendække aldrig vides at være forekomn0 

i den senere Jernalder. Og endelig giver selve Gravens Dybde ofte en Vejledning, idet Gravene fra 

<len ældre Jernalder pleje at have en Dybde af l3/4 til 2 Alen (M. 1,10--M. L2G), medens DybclPn i 

den senere Jernalder sjelden er over P/4 Alen (cm. 78) og lilsidst of1e indslmenkes til 6 til \}Tommer 

(ern. 1G-24); dette Kjendelegn er imidlertid ikke afgjørernle, da der ogsaa i d<'ll senere Jernald<'r 

enkeltvis forekommer dybere Grave. 

Benyttelsen af Skeletgrave er begyndt kort efter Midten af Branclpletstiden. I B. 0. Side 

1'37 vil del findes paavisl, at de den Gang kjendte Grave fra Dynflalen hidrøre fra Tiden for Br::mtl

plellernes anden Afdeling, og at nogle Grave ved den nor<llige Ende af Kannikegaards Gravplads 

maaske endog naa tilbage til Overgangen fra forste li! anden Afdeling. Men forst ved Begyndelsen 

af Brandplellernes tredie Afdeling blive Skeletgravene hyppige, og de fleste hidrøre endog fra Brand

pletternes allersidste Tid eller fra Tiden efter Brandpletternes fuldkomne Ophør (B. 0. Side 137-38). 

Blandt cle i de senere Aar forekornne Skelet.grave maa de, der ere undersøgte ved Stenbæk, henføres 

til en temmelig gammel Tid, rinwligvis Bramlpletternes anden J\f<leling, idet haade de grnve Lerkar 

og Hængedoppen som B. U. Fig. 161 henvis« dertil. Iligemaade maa de nyflmdnr Grave ved Dyn

dalen, af hvilke den ene indeholdt to Broncefibulaer af en til anden Afdeling hørende Form, lien

føres til samme Tid. Derimod maa Gravene ved Lille B.fergegaard, ved Sandkaas, ved Heslegaard og 

ved Kobbe Aa samt maaske ogsaa Gravene ved Klinteby ifølge de der fmHlne Oldsager henfør0s 1 il 

en forholdsvis sen Tid, og det Samme maa ifølge Lerkanenes Ud\'iscnde gjælde 0111 de <~11keltf11nrl11e 

Grave ved Stenshøj, ved Lousgaard, ved Nexø og· paa Slarnrebjerg. 

Strandgrave. 

"Slrnndgravene" rre kun en særegen Form for Skeletgrave, men de ejendommelige Forhold, 

h vornnder de frernlræclP, gjør det ønskeligt at gi \'e dem en særskilt Behandling. I B. 0. Side 1;37--42 

vil der findes en Del Oplysninger om denne besynderlige Gravform. Paa de svagt skraanende. af Strand

s[ en dannede Flader nmiddelbarl ovenfor den stejlere egentlige StraHdbred eller paa lignende af StrnlHl

slen llannede Flader, der ligge noget højere oppe som Minder om en højere Vandstand i (jerne Tider, 

iirnles der Rækker af ganske svage lrnlsænkninger i Overfladen, hvoraf enhver især betegner en under

liggende Begravelse. Fm det Meste er der ikke andet Kjendetegn paa Graven end en saadan ved 

Ligets Opløsning i Tidernes Løb fremkommen ganske svag Sænkning, men af og til ses Stenene i 

Overfladen ordnede i en Kreds eller i et stjerneformet .Mønster, og ikke sjeldent er der over Gnwen 

dannet en ringformet Vold af Strandsten med en tragtformet Fordybning over Gravens Midte ("Vold

grave"); se B. 0. Side 138 og F'ig. 300 og 301. Der er tidligere bleven foretaget Undersøgelser i 

et Par store Samlinger af saadanne Grave paa Nørremarken ved Nexø og ved "Salene" i Østerlars 

Sogn (B. 0. Side 362-G5); senere er der bemærket flere lignende store Gravpladser, især i Lillevang 

b:et syd for Gudhjem og paa Balke :Vfark syd for Nexø, hvorhos der hist og her langs hele Øens 

Øsl kyst Pr runde!. smaa Grupper af samuw Art. Gravene paa Balke .Mark erc ikke nn<lersøgte, men 

.... 
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i Lillevang og paa et Par andre Steder er der i de senere Aar bleven anvendt et ikke ubetydeligt 

Arbejde for at faa Rede paa disse besynderlige Forhold. Se nedenfor Tillæg VII C. 

Gravene ere anbragte i de løse Strandsten, som ikke ere sammenholdte ved nogensomhelst 

Jordblanding eller dækkede med nogensomhelst Vegetation. Undertiden, men dog sjeldent, er der 

under Overfladen sat en Ramme af Stenplader, hyppigere ere Siderne af Graven fæstnede ved 

Anbringelse af noget større Rullesten, men i de allerfleste Tilfælde findes der ingen kjendelig Begræns

ning for Gravene. I en vis Dybde, der oftest er imellem 15 Tommer og 1 Alen (cm. 39-63), plejer 

der at vise sig et tyndt, fladt, sort Lag, der betegner Bunden af Graven; i dette sorte Muldlag findes 

saa Oldsagerne, hvis der er nogen , ligesom ogsaa Stykker af ubrændte Benpiber jævnlig ere fundne 

deri. En mærkelig og hidtil enestaaende Grav undersøgtes paa Strandlodden Matr. Nr. 123 e af 

Østerlars ved Kysten sydøst for Fiskerlejet Melsted. Det var en omtrent 1 Alen (cm. 63) høj, 20 

Alen (M. 12,50) bred Dynge af Strandsteu, støttet ved den sydlige Side imod en Klippekant og derfra 

udstrakt nordefter med halvcirkelformet Grundflade. I denne Stendynge var der anbragt sex Begravelser 

ved Siden af hinanden, hver især med Længderetning fra Nord til Syd og indbyrdes adskilte ved 

Mellemvægge af opstablede Sten; i hver af disse Grave fandtes det sorte Bundlag i omtrent en Aleus 

(cm. 63) Dybde; se nedenfor Tillæg VII C 5. 

Strandgravene ere meget fattige paa Oldsager. Ved de i B. 0. omhandlede tidligere U11der

s0gelser af omtrent 40 Grave samt i nogle ved Nexø Nymølle fremkomne MuldpleUer, der rimeligvis 

ogsaa have været Strandgrave, var der ikkun fundet: 

3 enæggede Sværd af ubestemmelig Form, 

2 Spydspidser, 

1 Skjoldbule, 

5 Knive, 

1 Hvæssesten, 

noget Smedeværktøj, 

3 Broncefibulaer, henholdsvis af Type B, F 2 og J, 

1 smukt Broncespænde omtrent som B. 0. Fig. 319, 

4 Broncenaale, hvoriblandt en Ringnaal og en smuk Naal med korsdannet Hoved (B. 0. Fig. 302), 

6 Fund af Glasperler, hvoraf det ene indeholdt 160, el andet li1 og de øvrige ikkun hen-

holdsvis 6, 2, 1 og 1 Perle, samt 

nogle enkeltfundne og ubetydelige Lerkar. 

Ved de uyere Undersøgelser af ca. 30 Grave har Udbyttet været følgende: 

Lillevang 1: En Kniv, en Spindesten, 5 Glasperler og et lille Lerkar. 

2: To meget smukke næbformede Broncefibulaer som B. 0. Fig. 329, Stykker 

af en Broncering, en Kniv, 3 Glasperler og et lille Lerkar. 

Sydost for Melsted, den sexdobbelte Grav: 

1. Ukjendeligt Jern. 

2. Et meget smukt Spiral-Armhaand af Bronce (Fig. 82), en smuk Niptang af Sølv eller 

forsølvet Bronce, en Kniv, nogle ukjendelige Jernsager, 22 Glasperler og 2 smaa Lerkar. 

3. En Glasperle og et Potteskaar. 

4. En Kniv, en Jernring, noget ukjendeligt Jern, en smuk Bjergkrystal og et ubearbejdet 

Stykke Rav. 

5. Ukjendeligt Jern. 

6. Intet. 
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Syt1osL for Kobbe Aa: EL smukt Glasbæg<'l' (Fig. 4\J.), en Kniv, l)JJ Mosaikperle saml Stykker af el 

middelstort Hankekar og af et lille hankeløst Kar. 

Fibulaerne svare ganske lil en i Begyndelsen af den senere Jernalder meget beuyUeL 

Form. B. 0. Fig. 329 og nedenfor Fig. 110. Spiral-Armbaandel (F'ig. 82) danner 41/4 Omgang 

med en indvendig Vidde af 27/s Tomme (u11. 7,5); det er gjort af et tyndt, 5 12 Tomme (cm. L1) 

bredt, noget hvælvet Broncebaand, vrydet paa Udsiden med to Hækker af indslagrie Trekanler med 

Lre ophøjede Punkter i hver. Niptangen er af den lange Form (B. 0. Fig. 28), der har værel 

be11yllel saavel i Broncealdereu som i de11 senere Jernalder. Bjerg kry s lal! en og Havs ly kk el 

maa vel anses som rnedgivne Nipsgjenstande. G la skarrel (Fig. 49) er et srnukl 83/4 Tomme 

( rm. 2:3) liøjt, foroven 41 /2 Tomme (cm. 11) bredt Bæger af grønligt Glas med Prydelse af paasrnellecle 

Glaslraade af samme Farve. 

Betragtes disse nye Fund under Eet med de foran nævnte ældre, da er det vel s:mdsyu

ligst, at Fibulaen af Type B hidrører fra Brandpletslidens 2cleu Afdeling, men den kan ogsaa hidrøre 

fra :3die Afdeling. Fibulaerne af Type F 2 og I saml den smukke korsformede Naal, B. 0. Fig. ;m2, 

vise bestemt hen til Brandpletstidens ildie Afdeling eller til de umiddelbart derefter følgende Skelet

grave, og det Samme gjælder om det smukke Glasbæger. Derimod hidrøre de to smukke næbformede 

Fibulaer fra Lillevang saavelsom Beltespændet fra Nexø 1 (B. 0. Side 3G4) ubetinget fra den senere 

Jernalders 1ste Afdeling, den germanske Tid. Lig1~ledes rnaa Ringnaalen henføres li! den senere Jern

alder. Og endelig hører ogsaa det smukke Armbaand hjemme i en senere Tid; et ganske lignende 

Arrnbaand er fundet i Graven Lonsgaard 18 (se nedenfor Tillæg IX B G) og var der ledsaget af to 

vladeforrnede :Fibulaer i irsk Stil, rimeligvis fra omtrent Aar 700. Hesullatet bliver altsaa, al Benyl

telsen af disse "Strandgraye" er beg·ynclt maaske allerede i, Brandplelstidens 2den Periode 

eller dog i dens 3die Periode. og at den er fortsat ned i den senere Jernalder indtil 

ind i dennes irske Periode. 

Endnu skal kun bemærkes, at de ved Kysten syd for Melstecl imellem Strandstenene fundne 

Grave fra den senere Jemalders 3die Afdeling, den karolingiske Tid, have vist en Indretning, der er 

nese1dlig forskjellig fra de ældre Strandgraves, og derfor bør holdes adskilte fra disse; Sl' derom 

nedenfor i 4de Afsnit. 

Andre Grave fra den ældre Jernalder. 

Paa den i Aarene 18fiD li! 187() undersøgte store Gravplads reel Kannikegaard iagLloges 

del, al Gravene stadigen bleve yngre, efterhaanden som man rykkede fremad imod Syd. De nordlige 

Tenæner havde kun indeholdt Brandpletter af lste og 2den Afdeling saml llogle enkelte Skeletgrave; 

saa snart Gravningerne derimod naaede hen til Brandpletterne af 3die Afdeli11g. traf man imellem 

Brandpletterne og i Forbindelse med et forøget Antal af Skeletgrave tillige nogle ben fyldte Lerkar 

eller hvide Klumper af brændte Beu samt adskillige gaadefulde Stenklumper eller Stendynger. Det 

var dels firkantede stenfyldte Huller, dels flade Dækslen lagte ovenpaa to kantstaaende Sten, dels 

Brolægninger eller flade Stendynger; længere imod Syd sluttede sig hertil endnu nogle flade mørke 

Muldlag tæt under Overfladen. Efterhaanden ophørte Brandpletterne, og derd"ter ophørte ogsaa de 

kjendelige Skeletgrave, saa al de antydede Lerkar, Benklumper, Stendynger og flade Muldlag bleve 

e11ernadende ved Gravpladsens sydlige Ende. Ganske lignende Forhold iagttoges ved den nordøstlige 

Ende af Terrænet B af Gravpladsen paa Slamrebjerg. 

I B. 0. Side 144-47 er det nærmere fremstillet, at disse besynderlige Forhold, der ogsaa 

ere fondue paa GraYpladseme ved Baunegaard, Grødeby og Bukkegaard samt i Kullerne paa Bjerget 

' 
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ovenfor Gudhjem, maa anses som Begravelser for brænctte Ben. Der er af saadanne "andre Gmve 

fra den ældre Jernalder" bleven undersøgt henirnod '.:200, og del er sandsynligt, al Gravenes uanselige 

Beskaffenhed og deres yderlige Fattigdom paa Oldsager har ladet dem forblive upaaagtede i mange 

andre Tilfælde, hvor de ikke netop forekom paa en i dens hele Udstrækning gjennemsøgt Gravplads. 

Det lader sig herefler ikke betvivle, al saadanne Gravformer have været hyppige henimod Slutningen 

af Brandplctsliden, og at de derefler ogsaa i el vist og ikke gauske kortvarigl Tidsrum efter Brand-· 

IJleLternes Ophør have været en meget benytlel Form for Menigmands Begravelser. De fortsælLes 

c11'rerter ind i den seuere Jernalder, i det Mindste ind i dennes 1ste Afdeling, rlen germanske Periode, 

eftersom el fladl mørkt Muldlag ved Sydenden af Kannikegaards Gravplads (Kannikegaarct 365) har 

indeholdt et Stykke af en stor germansk Sølvfibula (B. 0. Fig. :106) og Kuller med benfyldle Lerkar 

endnu ere fremkomne enkellvis paa den sture Gravplads ved BækkL•gaard (Bækkcgaard 80, 81 og 

83) imellem de dervmrende Slwlc1 grave fra den senere Tid .. 

De sirlste Aars Um1ersøgel~er have ikke bragt væsentlige nye Oplysuinger om denne Sag. 

V cl vil de1· uerknfor i Tilla'g VI!l liudes en Del Meddelelser om un<lt•rsøgte Forhold, der kunde bave 

nogen Ligbed med de "andre Grn ve fra dl'n ældre Jernalder"; men i de fleste Tilfælde er dd ingenlunde 

sikkert, al der virkelig har foreligge! Begravelser, og i andre Tilfælde er del uvist, om <le netop have 

11icll-0rt fra de11 ældre Jemalder. Kun een Gang et· del temmmelig sikkerl, at der er lruffol en Urav 

af de11 her omhuudlede Art, nemlig paa Fræune Mark (Tillæg Vlll 7). hvor der midt i mi Kreds af 

Jagte Sten er J'u11del et lienfyldl Lerkar som det i B. 0. Fig. ;)()5 afbildede; det indeholdt irnidlerl id 

ikke andre Oldsagt•r. Se dog ogsaa nedenfor i Tillæg VIII 4,, jfr. Tilla:g VI A 11, med Hensyn lil 

nogle meget besynderlige Forholrl i Dymlalcn øsl for Bækken derstccb. Del i Tillæg VJlI 8 omhandlede 

Fund af cl Sæt af 5 Lerkar paa den ældre Jernalders Gravplads paa Slamrebjerg maa formentlig 

anses som hidrørende fra en Skeletgrav. 

Er det nu end utvivlsomt. al disse ejendommelige og uregelmæssige Former for Begravelse 

af brændte Ben have været hyppigt benyttede i Slutningen af den ældre Jernalder, saa er det dog 

ingenlunde derved afgjort, at de have været den eneste brngle Form for Menigmands Grave efter 

Draudpletternes Ophør. Vel er deres Antal betydeligt, men sammenlignes det med Antallet af Brand

pleLter i de umiddelbart forndgaaende Perioder, bliver det saa ringe, at man, selv om man dertil føjer 

Antallet af de hidtil kjendte Skeletgrave, dog ingenlunde kan antage derved at have faaet Rede paa Grav

formerne for Datidens hele Befolkning. Det kan neppe betvivles, al ogsaa en anden Gravform har været 

benyttet af Menigmand, og naar henses til, at Begravelser med Ligbræn<ling saavel ifølge de hril~ndte 

Bens større Modstandskraft imod Tidens fortærende Indflydelse som paa Grund af de sorte kull1ol

clige Muldpartikler, der pleje at ledsage Bualresterne, i Regelen forblive kjendelige lige indtil Nutiden, 

medens de nbrændte Ben forlioldsvis hurtigt fortæres i Jorden, bliver del overvejende sandsynligt, 

at disse hidtil ukjendte Menigmandsgrave fra den ældre Jernalders Slutning have indeholdt ubrændte 

Ben, og at de ere forblevne ukjendte, fordi Benene vare fortærede, og fordi de ikke havde været lecl

sagede af Oldsager eller omgivne af nogen Stensætning. Hermed slemmer det ogsaa, at i den senern 

Jernalder, da Ligbrændingen efterhaanden gik ganske af Brug og alle Lig altsaa maa være blev1w 

begravede ubrændte, have Menigmandsgravene heller ikke kunnet findes i noget synderligt Antal. 

Det synes saaledes, som om den Forandring i Gravskikken, der allerede i Branctpletstiden og navnlig i 

dennes tredie Afdeling· havde Caaet Indgang hos de velhavende Familier, har ved Brandpletstidens 

Slutning vundet Udbredelse ogsaa iblandt den menige Befolkning og dermest efterhaanden har tagcL 

Overhaancl saaledes, at den forinden Midten af den senere Jernalder er bleven eneraadende for alle 

Samfundsklasser. 
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Den ældre Jernalders Oldsager i Almindelighed. 

De Oldsager, som haves fra den ældre Jernalder paa Bornholm, hidrøre næsten alle fra 

Gravfund. Afset fra de fo Fund af Vaaben i Mosen Balsmyr og i Knarremosen (B. 0. S. 3\J4 Nr. 29 

og 395 Nr. 40) samt fra et Par Fund af romerske Sølvmønter (B. 0. Side 393 Nr. 3, 4 og 5 samt 

Side 398 Nr. 120) bestaa Fundene udenfor Grave kun i enkelte Perler eller i andre enkeltfundne 

Smykker, som enten kunne være tilfældig tabte eller kunne hidrøre fra forstyrrede Grave. Depotfund 

eller Votivfund synes, afset fra Møntfundene og de to nævnte Mosefund, der maaske skyld.es ganske 

exceptionelle Begivenheder, ikke at være blevne nedlagte i dette lange Tidsrum. 

Med Hensyn til Oldsagerne fra Brandpletter er der allerede i B. 0. Side 113-14 givet en 

udførlig Oversigt, hvoraf det særligen vil erfares, hvad der indtil da var fundet paa Brandpletspladser 

af 1ste, 2den eller 3die Afdeling, samt hvad der var fundet paa bl~mdede eller utilstrækkeligt under

søgte Pladser. Til denne nysnævnte Oversigt kan der derfor henvises, for saa vidt angaar de enkelte 

Oldsagers Forekomst i de forskjellige Afdelinger af Brandpletterne, medens den nedenstaaende Over

sigt kun angiver samtlige Brandpletsfund under Eet. I Oversigten er der tilføjet de senere fremkomne 

Brandpletsfund, der med Undtagelse af Fundene ved Lille Bjergegaard, som hovedsagelig hidrøre fra 

Brandpletternes 3die Afdeling, forøvrigt alle maa henvises til "ubestemmelige" Gravpladser. Tillige 

c~r der paa nedenstaaende Oversigt optaget Rubrikker saavel for Fund fra Røser og benfyldte Urner, 

der kunne antages at hidrøre fra Jernalderens Begyndelse, som ogsaa for Skeletgravene fra den ældre 

Jernalder, og disse ere derhos adskilte i tre Rækker, nemlig de ældre og de yngre Skeletgrave af 

sædvanlig Art samt "StrandgTavene." hvilke sidste dog tildels naa ud over den ældre Jernalders Grænse. 

Til Skeletgravene med ældre Pnl'g er der henført de tidligere fundne Grave ved Hasle og ved Dyn

dalen samt Terrænet A ved Kannikegaard saavdsom de nyfun'dne Grave ved Stenbæk og Dyndalen. 

Gravene paa Dovr Aas og i Øn1ekullerne (B. 0. Side ;-HO og 284--86) ere ifølge Mangelen paa tilstrækkelige 

Oplysninger ikke blevne medtagne. Derimod er der sluttelig tilføjet en Hubrik for de "Andre" Grave 

fra den ældre Jernalders Slutningslid og den senere Jernalders Begyndelse (overensstemmende med 

Fortegnelsen i B. 0. Side 147). 

Oversigt over Gravfund fra den ældre Jernalder. 

Spydspidser ...................................................... . 
Skjoldbuler af sæd vanlig Form (B. 0. Fig. 80). . . .................. . 
Do. tragtformede . . . . . . ......................................... . 
Do. lave med høj Tap ............................................ . 
Do. halvkugleformede ............................................ . 
Sporer (Antal af Fund) ........................................... . 
Spidse Knive .................................................... . 
Halvrunde Knive ................................................. . 
Halvmaaneformede Knive ..•....................................... 
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Gravfundne Oldsager. 

Bronceknive 
Beltehager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Fibulaer af Type A (med tilbagebøjet S]'ids) ....................... . 
Do. af Type B og C (,romerske") .................................. . 
Do. af Type D (med korsformet Bøjle)... . ........................ . 
Do. af Type E (hvælvede) ......................................... . 
Do. af Type F (med krum Bøjle og lang lige Spids) ................ . 
Do. af Type G (med bred tresidet Spids\ ........................... . 
Do. af Type H (med langt frernskydende Naaleholder) .............. . 
Do. af Type I (ligearmede) . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Do. af Type K (skiveformede) ..................................... . 
Do. af Type L (hjulformede) ...................................... . 
Ubestemmelige Fibulaer af 3die Afdeling ........................... . 
Fibulaer fra den senere Jernalder ................................ . 
Guldberlok ker .................................................... . 
Guldperler (Antal af Fuml) ........................................ . 
Mosaik- og Glasperler (Antal af Fuml) ............................. . 
Jernnaale med Krumning paa Stilken .............................. . 
Broncenaale med Snirkler (Broncealdersfonn) ....................... . 
Haarnaale af Bronce eller Sølv .................................... . 
Ringnaal ........................................................ . 
Broncebaand til Hovedsmykke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Halsringe af Bronce eller Sølv .................................... . 
Haandleds- og Armringe af Bronce ................................ . 
Do. fra den senere Jernalder. . . . . . . . . . . . . ........................ . 
Fingerringe af Bronce eller Jern . . . . . . . ......................... . 
Fingerringe af Guld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Pengeringe af Guld. . . ........................................... . 
Rernspænder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . 
Do. fra den senere Jernalder ...................................... . 
Hængedopper af Bronce eller Jern ................................. . 
Andet Beltebeslag (Antal af Fund) ................................. . 
Saxe ........................................................... . 
Niptænger, lange ................................................. . 
Do" brede ...................................................... . 
Redekamme .................................................... . 
Drikkehornsbeslag ................................................ . 
Hvæssestene ..................................................... . 
Spindeskiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Nøgler .......................................................... . 
Jernkar........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Broncekar (Antal af Fund). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Glaskar (Antal af Fund) .......................................... . 
Trækar ......................................................... . 
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Af foranstaaende Oversigt i Forbindelse med de specificerede Oplysninger for Brandpletternes 

Vedkommende i den i B. 0. Side 113-14 aftrykte Oversigt fremgaa følgende Resultater med Hensyn 

til Oldsagernes Forekomst i de forskjellige Perioder. 

Vaabengrave findes ikke i Røserne og ejheller i Brandpletterne af første Afdeling; de 
begynde i Overgangen til anden Afdeling og ere derefter hyppige ned igjennem hele den ældre Jern-

1) Sildig Form med "Tremolerstik"; Grødehy D 9; B. 0. Side 357. 
2) Fundne i to Grave, Kannikegaard 187 og Baunegaard 11, fire i hver af Gravene. 
3

) De 25 Spindesten, som fandtes i Overjorden over Kvindegraven Slamrebjerg 116, ere ikke medregnede her. 
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aldt•t'. Sværd en c ere for dd Meste ernrgg<~dc, f'01·sL i <le i B. 0. Fig. (d ()H angivne Forrner: S<'llCl'P 

lien imod Tidsaltlerens Slutning faa Sværdene en lige Hyg og Odden aubrngl i dt~nnes Forlæng<'lse. 

Tveæggede Sværd vise sig temmelig lidligl og blive hyppige i de yngsle BramlpkHer og Skeletgrave. 

Ø xe r ere meget sjeldne. Spydspids er, saavel de lau<.;elformede som rle med .Modlrnger forsyn0dc, f'or<'

komme jævnligt baadc i Brnndpleller og i Skeletgrave, men uaar henses til, al de for del l\fostc 

Lindes parvis, bli \'Cl' Auln llcl af Grave med Spyd dog meget ri11gcrc ernl Antallet af l~ 1·a \'e lllL'd Sncnl; 

i de yngste Skeletgrave opnaa Spydspidserne en llrn.;rkl'lig ::-il0nelse. Skjoldbulerne have i Dnu1d

plelleme i Regelen den qlindrokoniske Form som B. 0. Fig. 80; de tragtformede og· de la ve med 

110j Tap (B. 0. Fig. 81 og 82) forekomme kun undtagebesvis og mest i Slulningen af Drnudplds

Liden; i Skeletgravene ere Skjoldbuler sjeldne og antage utidPrtiden den halvkugleJ'omwde Skikkels<~, 

rlcr fortsættes ned i deu senere Jrrnalder. Sporer findes med U udtagelse af Lien nye Skeletgrav 

ved Nexø samt en Skeletgrav paa Dovr Aas, B. 0. Sit1(: ::l10. kun i BrnurlpleU(;r, navnlig i de yugsle. 

Spidse Knive ere saare hyppige i Brandpktter og Skeletgrave. De halvrnmle og lialrnrnnnefomwde 

Knive høre ismr hjemme i Brandpletternes anrlen Afdeling, men de halvrumle f'ordrnmmu e11d11u i de 

yngre Skeletgrave. Bronceknivene, B. 0. Fig. !)!), fiudcs udPlukkende i de yngste Brnudplctlc>r. 

Belteh ager og Fibulaer af Type A (de "gamle Jern1ilmlaer") vise sig aJlerede i Urner 

og Røser, ere senere hyppige i de ældste Brandplelter men forsvinde saa aldc~les. F'ihulaenw af Type 

B og C, de "romerske" Fibulaer, ere meget almimlelige i 1Jnrnd1iletlerne af anden Afdeling og de 

med dem samtidige ældre Skeletgrave; de fortsættes demæsl med aftagencle Antal i BrandpleUenies 

tredie Afdeling men naa kun i et enkelt Exemplar ned til de yngre Skeletgrave. Fibulaerne af 

Type D til H ere derimod karakteristiske for Brandplellernes tredie Afdeling; Type D og E (med 

korsformet Bøjle og "hvælvede") naa ikke over i de yngre Skeletgrave, og Type G (med bred tresidel 

Spids) er sjelden i Skeletgravene. Derimod finde Typerne F og H (henholdsvis med lang lige Spids 

og med fremskydende Naalebolder) først deres rigeste Udvikling i de yngre Skeletgrave, og den først

nævnte gaar endog derfra over til den senere Jernalder, medens Type H standser ved dennes Begyndelse. 

Typerne I, K og L spille kun en meget indskrænket Rolle i den ældre Jernalder, og de to sidsl

nævnte standse derhos med denne, men Type I, den "ligearmede" Fibula, gaar videre og bliver efter 

en vis Række af Modifikationer meget hyppig i den senere Jernalder. - Guldbel'lokker findes 

næsten kun i Brandpletternes anden Afdeling; Gu 1 d perler begynde tidligt i Overgangen til Braud

plelternes anden Afdeling og forekomme jævnligt igjennem hele Brandplctstiden men mangle i de 

yngre Skeletgrave (hvorimod de komme igjen i den senere Jernalders første Periocle; :\1Iøllebakke11 1 

og 2, B. 0. Side 372). Mosaikperler begynde i Brandpletternes anden Afdeling og Glasperler 

allerede noget tidligere; de tiliage derefler i Antal ned igj<mnem hele den ældre Jernalder. --- Jern

n a al e med Krumning paa Stilken findes kun i de allerældste Grave; Haarnaale af Bronce 

eller Sølv kjendes derimod kun fra Brandpletternes tredie Afdeliug og de yngre Skeletgrave. Hin g

n a a I en fra en Strandgrav hører vistnok slet ikke til den ældre Jernalder. - Bro n c e b a and ti 1 Hoved

p ry r1c l se med Tilbehør af Guld- og Glasperler findes først i de med anden Afdelings BrandpleUer 

samtidige Skeletgrave (Kannikegaard 45 b og Dyndalen 5 og 9) og derefter jævnlig i Brandpletter af 

tredie Afdeling men mangle i de yngre Skeletgrave (et Diadem af et kantslaamde Bron<.;ebaand kommer 

igjen i den senere Jernalders første Periode). El Stykke af en Halsring af Bronce haves fra en 

Lemmelig tidlig Brandplet (Kannikegaard 1 c c); Halsringe af Sølv findes derimod kun i de yngre 

Skeletgrave. Haandledsringe af Bronce ere fundne i en Høse med Jernsager og i en Brandplet 

af ubestemmelig Alder paa Dillehøj; ellers komme saac\arme Ringe ikke igjen førend sent i Brand

pletterne og i de yngre Skeletgrave. Spiralarmringen fra en Strandgrav syd for Melsted tilhører 

den senere Jernalder. Fingerringe af Bronce ere sjeldne i den ældre Jernalder; Fingerringe af 

J 
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Guld saavelsom Pengeringe af Guld vise sig i rle yngste BraudpleLLer og Skeletgrave. - Hmnge

d opper til Kvindernes Livbeller findes næsten udelukkenrle i Brandpletter af anden og tredie Afdeling 

samt i de ældre Skeletgrave. - Endelig kan det bemærkes, at lo Par af de i M. III Fig. 68 afbildede 

mærkelige og prægtige "tutulusformede" Broncespænder, hvert Par især bestaaende af en 

større og en mindre Bronceplade forbundne ved et Hængsel, ere i Aaret 1841 indkomne til Museet 

(Mus. 6488) som fundne paa Nylars Præslegaards Mark; Fundforholdene ere imidlertid ikke angivne; 

i M III Side 11 ere deslige Spænder henførte til den førromerske Periode af den ældre Jernalder. 

Saxe høre hjemme i anden og tredie Afdelings Brandplelter og i de ældre Skeletgrave. 

Nip længer naa længere tilbage og synes at være hyppigst i Overgangen til Brandpletternes anden 

ACdcling. Hedekamme haves kun fra de yngste Brandpletter og Skeletgrave. Drikkehornsbeslag 

ere ikke sjeldne i de yngste Brandpletter men ere hidtil ikke fundne i Skeletgrave. Spindeskiver 

forekomme især paa de ældn~ Brandpldspladser. N øg 1 er vise sig noget senere og i blive efterhaanden 

hyppige men mangle i Skeletgravene. El lille Broncekar er fundet i en Brandplet af 1ste Afdeling 

(Kanegaard C 1:33); ellers ere Broncekarrene karakteristiske for de yngste Brandpletter; de ere hi<'ltil 

aldrig fundne i Skeletgrave. Derimod findes Glaskar baade i de yngste Brandpletter og i de yngre 

Skeletgrave. De store Jernkar synes at hidrøre fra en temmelig tidlig Tid, rimeligvis BrandpleUemes 

:2den Afdeling eller Overgangen fra 1ste til 2den Afdeling. De tindes i Schweiz imellem Oldsager fra 
Tene-Tiden. 

Med Hensyn til Lerkarrene kan i det Hele henvises til B. 0. Side 102--111 og 133-::l4. 

Paa Grav1il;cidsen ved Lille Bjergcgaard (se nedenfor Tillæg VI B 1) synes der i Brandpletlen Nr. 26 

al vmre fundet 7 Lerkar, nemlig et stort Kar, en Hankekande, en middelstor Polte og fire Snrnakar. 

Mandsgods og Kvindegods. 

Angaaende de enkelte Oldsagers Form og Beskaffenhed kan der henvises til de deLaillercde 

Oplysninger, som derom ere givne i B. 0., samt til de enkelte Bemærkninger, som her foran ere 

anførte. Kun med Hensyn til Spørgsmaalet om, hvorvidt de forefundne Oldsager have været benyt

tede af Mænd eller af Kvinder, skal der her tilføjes Resultaterne af nogle i saa Henseende foretagne 

Optællinger. 

Sværd, Øxer, Spyd og Skjoldbeslag kunne formentlig altid anses for at have været 

Mandsgods. De store grove Daggert er maa ligeledes anses for kun at have tilhørt Mænd; de cre 

aldrig fundne i nogen Kvindegrav. Sporer have været ledsagede 19 Gange af Vaaben, 4 Gange 

af Drikkehornsbeslag, 6 G. af Intet; 2 G. haves der ikke Oplysning om de muligt ledsagende Old

sager. De synes saaledes ogsaa at kunne regnes for altid at have været Mandsgods. 

Spidse Knive findes baade i Mands- og i Kvindegrave. Halvrunde Knive (B. 0. 

Fig. 94) ere fundne 7 Gange med Vaaben, 1 G. med Drikkehornsbeslag, 1 G. Niptang, 5 G. ubestemme

ligt Gods, 15 G. Intet, 12 G. ukjendt Ledsagelse; de have vistnok altid været Mandsgods. Halv

maaneformede Knive (B. 0. Fig. 95--97): 3 G. med Vaaben, 4 G. Jernfibula, 1 G. Broncefibula, 

(Slusegaard 5), 1 G. Synaal (Himmelshøj 5), 1 G. Ubestemmeligt. 4 G. Inlel, 9 G. Ukjendt; vistnok 

for det Meste Mandsgods men dog undertiden Kvindegods. Bronceknive (B. 0. Fig. 99): 5 G. 

med Broncefibulaer, 1 G. Jernfibula, 2 G. Ukjendt1); altsaa Kvindegods. 

1
) Brandpletten Kannikegaard 146, hvor der er ang·ivet at være fundet Drikkehornsheslat\-, Sporer, Hængetlop og 

Broncekniv, hør vistnok ganske latle.-; ude af Belrnglning, da der ved Indsendelsen af OJtl,agerne synes al va:1·e 
sket en Forblanding med Old.-;ager fra en af rle nærliggende Kvindegrave. Jeg lmr ikke personlig optaget 
denne Brandplet. 
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Bdtehager findes baade i :\fonds- og Kvin(kgrave. Fibulaer af Type A (8. 0. Fig. 

109-125) maa i de allerfleste Tilfælde anses som Kvindegods men ere dog 5 Gange fundne i Mands

grave, nemlig 4 G. med Vaaben (Markehøj, Himmelshøj Hi, Kannikegaard % og Grødeby E 1i3) og 

1 G. med en lang Kniv eller Daggert (Himrnelshøj 19); ved det ringe Antal af kjendelige Mands

grave fra den Tid, da disse Fibulaer vare i Brug, er et ·Antal af 5 Fuml i Mandsgrave ikke ubetydeligt. 

Derirnoclmaa Fibulaerne af samtlige øvrige Typer B til Lanses som karakteristiske for Kvinde

grave; de ere kun 5 Gange forekomne i Mandsgrave, nemlig i Brandpletterne Kannikegaard 287 med 

Drikkehornsbeslag, Slamrebjerg 40 med do. og Sporer, Slarnrebjerg G2 og 64 med Vaaben, smnllige 

henhørende til Brandpletternes tredie Afdeling. saavel som i Skeletgraven Kobbe Aa 5 med Vaabeu. 

Men naar henses til det store Antal af Vaabengrave og andre kjendelige Mandsgrave i de yngre 

Brandpletter og i Skeletgravene, maa disse 5 Fund anses som Undtagelser, cler have bavt en særlig 

Aarsag; rimeligvis ere Fibulaerne ved Gravfærden nedlagte som Gaver fra tilstecleva~rende K vi11del', 

ganske saaledes som der i den senere Jernalders Skeletgrave findes Mosaikperler henkastede i Fylden 

ovenover Liglaget; jfr. B. 0. Side 160. 

Guldberlokker og Guldperler maa allid anses som Kvindegods, og· det Samme rnaa 

for den ældre Jernalders Vedkommende ogsaa antages med Hensyn til Mosaik- og GI asp erler, 

idet disse indenfor denne Tidsalders Grænser aldrig ere fundne i nogen kjendclig Mandsgrav. 

N aale af Jern, Bronce eller Sølv vides aldrig at være fundne i nogen Mandsgrav. Del 

Samme gjælder om Broncebaandene til Hovedsmykke samt om Hals- og Haandledsringe. 

Fingerringe af Bronce eller Jern ere forekomne 2 Gange med Broncefibulaer og 7 G. med ubestemmelig 

eller ukjendt Ledsagelse; de synes ogsaa at have været Kvindegods. Derimod ere de tre Fingerringe 

af Guld alle fundne i Mandsgrave med Vaaben, nemlig .i en Brandplet ved Ja.:ttebro og i Skeletgravene 

Baunegaard 11 og Heslegaard 5. Af de fire Pengeringe af Guld er kun 1 funden i en kjendelig 

Mandsgrav, nemlig Skeletgraven paa Risehøj, og de 3 i Skeletgrave med ubestemmeligt Gravgods, 

nemlig Kannikegaard 151 samt Heslegaard 1 og 2; del turde dog være rimeligt, at ogsaa de allid 

have været Mandsgods. 

Hængedopper af Bronce (B. 0. Fig. 157-162) ere aldrig fundne i Mandsgrave. En 

Hængeclop af Jern er 1 Gang funden med Vaaben (Kannikegaard 100), 3 G. med Broncefibulaer, 

1 G. Guld.perler, 1 G. Glasperler, 3 G. Nøgler, 2 G. Ubestemmeligt; de have saalcdes vistnok ogsaa 

næsten altid været Kvindegods. Remspænder findes baade i Mands- og Kvindegrave. Andet 

I3eltebeslag haves kun fra 2 Skeletgrave, nemlig Baunegaard 11 med Vaaben og Heslegaarcl 10 
med ukjendt Ledsagelse. 

Saxe ere forekomme 2 G. med Vaaben (Brandplet paa Frænne Mark og Skeletgrav 

Dyndalen 8), 1 G. med Guldsmykker (Kannikegaard 96), 1 G. Ubestemmeligt, 1 G. Intet, 3 G. UkjendL 

Lange Niptænger: 1 G. med Vaaben og 1 G. Ukjendt (desuden 1 G. med Kvindesmykker i en 

Strandgrav syd for Melsted, men denne Grav hører til den senere Jernalder, hvor Niptænger oftere 

forekomme i Kvindegrave). Brede Niptænger af Jern (B. 0. Fig. 184): 1 G. med Vaaben, 1 G. 

halvrund Kniv, 1 G. Drikkehornsbeslag, 1 G. Ubestemmeligt, 7 G. Intet, 4 G. Ukjendt; rimeligvis altid 

Maudsgods. Redekamme: 1 G. med Vaaben (Kannikegaard 322), 6 G. med Broncefibulaer, 1 G. 

Synaal, 2 G. Perler, 1 G. Ubestemmeligt, 1 G. Ukjendt; altsaa for det Meste Kvindegods. Drikke

horns b es 1 ag: 6 G. med Vaaben, 2 G. med en Broncefibula (Kannikegaard 287 og Slamrebjerg 40; 

jfr. foran), 4 G. Ubestemmeligt, 1 G. Ukjencll; rimeligvis altid Mandsgods. Hvæssesten: 3 G. med 

Vaaben; Mandsgods. Spindeskiver (B. 0. Fig. 185--193): altid Kvindegods. Nøgler (B. 0. Fig. 

194-196): ligeledes Kvindegods. 
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J ernkar ere fundne 2 Gange med Vaaben, 1 G. med Sporer og 1 G. uden kjendelig 

Ledsagelse. Broncekar ere fundne 5 Gange med Vaaben, 5 G. med Drikkehornsbeslag, 1 G. Sporer, 

5 G. Guldperler, 3 G. Broncefibulaer, 4 G. Ubestemmeligt, 4 G. Intet, 6 G. Ukjendl; de findes altsaa 

baade i Mands- og i Kvindegrave. G 1 as kar ere forekomne 1 G. med Vaaben, 2 G. Guldperler. 1 G. 

Mosaikperle, 1 G. Broncefibula, 5 G. Ubestemmeligt, 2 G. Intet, 1 G. Ukjendt; findes altsaa ligeledes 

baarle i Manrls- og Kvindegrave. Trækar ere alle 4 Gange fundne sammen merl Kvindesmykker, men 

dette ttmle vel være tilfældigt. Lerkar findes baade i Marnis- og Kvirnlegrave mlen I<'orskjPI. 

Tidsbestemmelser. 

De ældste Oldsager fra JArnalderen maa nat11rligst søges unrler de Gravformer, der ere over

gaaede fra Broncealderen. Ifølge hvad der foran findes anført paa Side 26, er der i Røser saavelsom i 

benfyldle Lerkar under flad Murk ikke fundet andre kjendelige Jernsager end 11 Naale, hvoriblandt 

mindst 7 med Krumning paa Stilken, 3 Fibulaer af Type A, 8 Beltehager, 3 Fingerringe, en halv

rund Kniv samt en lille Kjæde af Bronce og Jern. Det ses heraf, at Naale og særligt Naale med 

Krumning paa Stilken have været iblandt de tidligst anvendte Toiletsager af Jern. Tillige vare 

Broncealderens Hroncenaale med Snirkler som B. 0. Fig. 42 forblevne i Brug; der er fundet Stykker 

af saadanne i to Røser, Kanegaard i og 1, som derhos have indeholdt henholdsvis nogle smaa Jern

riuge og to Jernnaale. Ogsaa en Haandledsring af Bronce er fonden i en Røse med Jernnaale, Kane

gaard g. Disse Fund ere interessante, for saa vidt de vise en samtidig Benyttelse af Broncealders 

Smykker og Jernsager i Overgangstiden. Forøvrigt vise Fundene, at de for den ældste Jernalder paa 

Bornholm karakteristiske Beltehager og Jernfibulaer af Type A ere tilstede allerede under de fra 

Broncealderen overgaaede Gravformer. Kommer man dernæst til de ældste Brandpletspladser, navnlig 

Kanegaard og Manrlhøj, som netop gruppere sig omkring talrige Røser, blive Beltehagerne og Jern

fibulaerne af Type A overordentlig hyppige (102 Beltehager og 86 Jernfibulaer fra Kanegaard samt 

93 Beltehager og 8\J Jernfibulaer fra Mandhøj), medens de krummede Naale træde tilbage, dog al 

de endnu ere fundne i 7 Exemplarer i Brandpletter ved Kanegaard og i 4 paa Manclhøj foruden 11 

i andre gamle Brandpletter; derefter forsvinde de aldeles. 

Efter denne første Begyndelse udvikle Oldsagerne i Brandpletterne sig saaledes, som det 

foran Side 29 er anført. Det er der bemærket, at Oldsagerne i Brandpletter vise hen til lre efter 

hinanden følgende Tidsrum, Brandpletternes første, anden og tredie Afdeling; Beviserne for denne 

Tidsadskillelse ere angivne i B. 0. Side 65-68 og skulle derfor ikke her gjentages. Skeletgravene 

begynde i Brandpletternes anden Afdeling men blive ikke hyppige førend i den tredie Afdeling og 

navnlig henimod dennes Slutning (se B. 0. Side 136-37 og foran Side 36). Efter Brandpletternes 

Ophør fortsættes de til Slutningen af den ældre Jernalder og videre ned igjennem de senere Tider. 

Den særegne Art af Skeletgrave, der er betegnet som "Strandgrave", begynder ligeledes i Brandplets

tiden, dog vistnok først henimod dennes Slutning, og kan derefter forfølges ned igjennem den første 

Afdeling af den senere Jernalder. Henimod Brandpletstidens Slutning optræde derhos ejendommelige 

Begravelser for brændte Ben, og efter Brandpletternes Ophør forekomme de i anseligt Antal i det 

Mindste paa enkelte Steder; de naa ind i den senere Jernalder men med aftagende Hyppighed og 

synes ganske at forsvinde ved Midten af denne. 

Oldsagerne i Brandpletternes første Afdeling saa velsom de faa Jernalderssager, der ere 

fundne i Høser og benfyldte Urner, have den fælles Egenskab, at de ikke vise nogetsomhest Spor af 

Paavirkning fra den i Homerriget herskende Kultur. I Brandpletternes anden Afdeling er en saadan 

Paavirkning derimod meget kjendelig, navnlig ved de saa overmaade hyppige Broncefibulaer af Typerne 
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B og C, der paa Grundlag af den keltiske La Tene Stils ældre Former bleve dannede i de romerske 

Provinser i Alpelandene og derfra spredte sig vidt omkring nordefter. I Brandpletternes tredie Af

deling saavelsom i de samtidige eller senere Skeletgrave bliver dernæst en ny Indflydelse kjendelig, 

idet Smykkerne stemme overens med dem, som benyttedes af Germanerne i det sydlige Tyskland og 

af dem vare blevne udviklede ved en Omdannelse af de tidligere romerske Former. Man kan saaledes 

indeufor den ældre Jernalder paa Bornholm skjelne imellem tre successive Perioder: en før

romersk, en romersk og en romersk-germansk. Formerne staa imidlertid i et saadant ind

byrdes Forhold, at de kunne kjendes al være udviklede af hinanden, og de bevare helt igjennem en 

fælles Grundtypus i Modsætning baade til Bronceaklerens Snirkler paa den ene Side og til den senere 

Jernalders Dyreornamentik paa den anden Side. Ornamenter hentede fra Dyreskikkelser ere med nogle 

ganske enkelte Undtag·elser, nemlig to Oxehoveder paa Drikkehorndopsko fra de sildige Brandpletter 

Kannikegaard 154 og Slamrebjerg 40, en Guldring med Fuglehoveder fra Skeletgraven Baunegaard 11, 

Tornen til et Beltespænde fra Skeletgraven Heslegaard 13 samt en Hank med et Dyrehoved fra Skelet

graven Heslegaard 12, forøvrigt aldeles ukjendte blandt Oldsagerne fra den ældre Jernalder paa 

Bornholm.1) 

Medens de foranførte relative Tidsbestemmelser ere sikre nok, bliver det langt vanskeligere 

al urltrykke Tidsangivelserne i bestemte Aarstal. Det er foran Sirle ~4 bemærket, al Jernets første 

Benyttelse i Norden nu ansættes til omtrent 400 Aar før Kristus. Derved bestemmes altsaa den 

ældre Jernalders Begyndelse. Om dens Slutning hersker der endnu ingen Enighed; efter bornholmske 

Fund alene kan Spørgsmaalet ikke afgjøres, men man maa afvente nærmere Oplysninger fra de Lande 

ved Østersøens Sydkyst, hvorfra Øen i hine Tider fik sine Paavirkninger og Forsyninger. Tidligere 

har man nævnet Midten af det 5te Aarhundrede efter Kristus som den sandsynlige Tidsgrænse 

imellem den ældre og den senere Jernalder, men i de nyeste Udtalelser om denne Sag i Aarb. 18~2 

Side 292 og 314 sættes Grænsen omtrent ved Anret 500. 

Det kommer nu ganske an paa, hvilke Oldsager man vil henregne til den ældre Tid og 

hvilke til den senere. For Bornholms Vedkommende kunde Vendepunktet uden Beb.enkelighed sætl es 

ved Optagelsen af Dyreornamentik som et væsentligt Element i Smykkernes Udstyrelse, men dette 

kan neppe gjælrle for det øvrige Danmark, hvor Dyreornamentiken allerede var kommen frem i den 

førromerske og den romerske Tid og end mere i "Folkevandringstiden". Del synes imidlertid, som 

om man er temmelig enig om, at visse Former af Smykker, navnlig de store bøjleformede Fibulaei· 

med et Dyrehoved paa Spirlsen (B. 0. Fig. 323-26, Aarb. 1892 Fig. 47 og M. III Fig. 517-18 samt 

Fig. 109 her nedenfor), bør henregnes til den nyere Tid, men at Typerne Il 1 og 2 saml F 1 og 2 

(Il. 0. Fig. 147-48 og 276-81 samt 143-47 og 271-74 saavel som M. IH Fig. 245-52 samt 253-57 

og Fig. 30, 31, 34 og 35 her foran) høre til den ældre Tid. Herved faas en nogenlunde kjendelig 

Grænse, og idet denne bliver ens for Bornholm og det øvrige Danmark, kan der ikke være Noget til 

Hinder for ogsaa for Bornholms Vedkommende at benytte den Tidsbestemmelse, der for det øvrige 

Danmark er bleven anset som den sandsynligste, altsaa omtrent Aar 500. 

Af de 900 Aar, som' den ældre Jernalder saaledes anslaas til, falder omtrent Halvdelen 

paa den førromerske Tid. Broncefib11laerne af Type B og C, som ere de første og kjendeligste Tegn 

paa den romerske Paavirkning, formenes at være komne i Brug i de romerske Alpelande omtrent ved 

vor Tidsregnings Begyndelse, hvornæst de vel kunne antages at være naaede herop ved Midten af det 

1 ) Skeletgraven Kannikegaard 19Ci med et. Par smna skaalf'ormetle Spmnclcr man, som det nllcrctlc et· nul.ydet i 
R. 0. Side 1:17, anses for nt. hi<lrorc fra 1len ,:pnpn' .Jl'rnal<lPr og· at vrPrf' 11('<],:nt pna CTra1']ilndsen læng·e eller, 
at dennes Benyttelse forøvrigt var ophort. 
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del første Aarlmndrede efter Kristus. Af de øvrige 450 Aar fra Aar 50 til Aar 500 maa over et 

halvt og vel snarere et helt Aarhundrede regnes at falde efter Brandpletstidens Ophør.1) Den 

resterende Aarrække fra Aar 50 til omtrent Aar 400 maa ifølge Antallet af de forefundne Brand

pletter formentlig deles saaledes, at omtrent 250 Aar, altsaa Tiden fra Aar 50 til Aar 300, henregnes 

til Brandpletternes anden Afdeling, derunder iberegnet den lange Overgangstid, da Grave med Belte

hager og Grave med romerske Fibulaer forekom blandede imellem hverandre. Til Brandpletternes 

tredie Afdeling kunde da regnes omtrent 100 Aar eller Tiden fra Aar 300 til Aar 400. Ere disse 

Overslag rigtige, vil Tidsregningen altsaa blive saaledes: 

1. førromersk Periode: fra Aar 400 før Kristus til Aar 50 efter Kristus; 

2. romersk Periode: fra Aar 50 til Aar 300 efter Kristus; 

3. romersk-germansk Periode: fra Aar 300 til Aar 500, saaledes at det første Aar

hundrede deraf tilhører Brandpletternes tredie Afdeling og det sidste Aarhundrerle 

Tiden efter Brandpletternes Ophør. 

Sammenligning med andre danske Fund. 

Medens Gravfund fra den førromerske Periode tidligere havde været overordentlig sjeldne 

i det øvrige Danmark, er der i de seneste Aar ved Kapitain A. P. Madsens Bestræbelser bleven 

undersøgt en stor Mængde Smaahøje, "Tuer", i den sydvestlige Del af Nørrejylland, hvor der paa 

udstrakte Gravpladser, endog med Spor af c. 1000 Tuer, er fundet store vaseformede Lerkar fyldte 

med brændte Ben nedsatte under Tuerne. Ogsaa længere op imod Nord indtil en Mil syd for Lim

fjorden er der bemærket saadanne Tuemark:er, og det anses som rimeligt, at de ville findes over 

hele Nørrejylland,2
) ligesom de allerede tidligere ere fundne fra Elben op igjennem Holsten og Slesvig 

(se Cand. Neergaards Meddelelser om Jernalderen i Aarb. 1892 Side 207-224 samt Aarb. 1894 Side 

165-212). Tuerne ere smaa og flade; Størrelsen angives til et Tværmaal af 3-10 Meter (43/4-16 

Alen) med en Højde af 30-100 Cm. (c. 12-38 Tommer). I Regelen ere de dannede af det om

liggende Sand; ofte ere de grnpperede om gamle store Gravhøje. Oldsager have været sjeldne og næsten 

kun hestaaet i lange Naale af Jern samt "Øskenringe" af Bronce. Naalene have foroven en Krum

ning paa Stilken og derover et Hoved dannet enten af en lille Spiraloprulning ("Krølle") eller af 

en Ring eller af en Plade dækket med en Bule af tyndt Bronceblik (M. III Fig. 35--38); de cre 

jævnlig forbundne parvis ved en lille Kjæde. "Øskenringene" ere lukkede Bronr:eringe, !1/4--31/4 Tomme 

(B--8,G cm.) brede, med en derpaa fastsiddende lille Øsken (M III Fig. 12-16). Der er ogsaa fundet 

1
) Tidligere har jeg antaget, at Skeletgrave fra den ældre Jernalder næsten udelukkende fandtes paa Brandplets

pladser, og deraf' sluttet, at de ikke kunde række langt udenfor Brandpletstiden. Det synes imidlertid nu, som 
om de have strakt sig· en læng-ere Tid udover Brandpletternes Ophør. Baade tidligere Fund (B. 0. Side 365 G7) 
og især den nyf'undne anselige Gravplads ved Heslegaard, hvor der ikke har vist sig nogen Brandplet i Skelet
gravenes Nærhed, samt endelig· Stra11dg-ravene, der ejheller pleje at findes i Nærheden af af Brandpletter, tyde 
paa, at der i et Tidsmm af adskillige J\IIenneskealdre indenfor den ældre Jernalders Grænse er bleven nedsat 
Skeletgrave, efter at Benyttelsen af Brandpletter ganske var ophørt. 

2 ) Jeg ha1· selv for mange Aar siden iagtlaget Resterne af en Urnemark tæt syd for Aldumgaard i Stendemp Sogn, 
1'/4 J\IIil syd for Horsens. Paa et Areal af et Par Tønder Lands Størrelse fandtes der Skaar af store Lerkar, 
rnen de vare næsten alle blevne sønderrevne ved Jordens Opdyrkning, ligesom ogsaa Tuerne, hvis der havde 
været saadanne, ganske vare udslettede. Kun een eneste Urne fik jeg at se staaende i Siden af en Drængrøft 
me1! Overkanten omtrent en halv Alen (crn. 31) under Overfladen; den var stor og bredlmget, omtrent af' Form 
som J\II Tii Fig-. 47: men om den havde Ører, erindrer jeg ikke. Den indeholdt ikkun sort Jord med Spor af 
brændte Ben men ikke andre Uhlsager. 
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noget Deltebeslag af Bronce eller Jern, nogle smaa Rør af sammenrullet Bronce, nogle enkelte Finger

ringe og Haandledsringe, nogle smaa Bikar af Ler samt een Gang et Broncesværd. Beltehager, dog 

af en anden Form end de bornholmske, ere fundne i lignende Tuer i Holsten og Slesvig, men hidtil 

ikke i de nørrejydske Tuer. Det antages, at Oldsagerne i Tuerne høre til den paa Gravpladsen .ved 

Hallstatt i det Salzburgske repræsenterede Kultur, der staar i nøje Forhold til tidligere Jernalders

kulturer i Norditalien, og som udbredte sig i Mellemeuropa forud for La Tene Kulturen. Udenfor 

Tuepladserne er der hist og her i Jylland under flad Mark eller i Udkanterne af gamle Høje fundet en 

Mængde spredte Grave med brændte Ben, fornemmelig i Urner, men enkeltvis ogsaa i Brandpletter, 

ledsagede af Oldsager af La Tene Stilen, navnlig Fibulaer med tilbagebøjet Spids og undertiden Jern

vaaben; Beltehager ere ikke fundne. Og endelig er der i hele Jylland forekommet en Mængde Mark

og Mosefund dels af Øskenringe, dels af Efterladenskaber fra La Tene Stilen (Vognene i Dejbjerg 

Mose etc.). - Fra Fyn, Sjælland og Laaland-Falster kjendes derimod hidtil ikke nogen Grav fra 

Hallstatt Tiden og kun meget faa fra La Tene Tiden, og i Mark- og Mosefund ere disse Perioder 

ligeledes kun svagt repræsenterede paa de nævnte Øer. 

Det er kjendeligl, at de jydske Tuer i flere Henseender minde stærkt om cle bornholmske 

Røser fra Jernalderens Begyndelse. Formen er den samme og Størrelsen ligeledes, og ligesom de 

jydske Tuer ere de bornholmske Røser fra Jernalderen samlede i stort Antal paa tæt belagte Grav

pladser og ofte grupperede om en ældre Grav ("Stenhøj" eller gammel stor Røse). Men medens 

Tuerne i Jylland synes at optræde pludseligt og uden noget Forbillede paa Stedet, havdes der paa 

Bornholm allerede fælles Gravpladser fra Broncealderen i de i B. 0. Side 287 omhandlede Urnegrav

pladser, og selve Røserne naa tilbage i det Mindste til Midten af Broncealderen, om de end først 

omtrent ved Jernalderens Begyndelse optræde i saa st6r Mangfoldighed og i saa tæt Gruppering paa 

fælles Gravpladser. Hvad angaar Oldsagerne, findes de krummede Naale ogsaa temmelig hyppigt i 

de bornholmske Røser; Øskenringene synes derimod at mangle. .Men naar der i Røserne Kanegaard 

g og 1 (B. 0. Side 270) er fundet smaa Bronceøskener og derved tillige smaa Bronceringe, tildels 

endog hængende i en Øsken, kunde det dog være rimeligt, at der her haves noget TilsvarendP til de 

jydske Øskenringe. Høre de krummede Naale og Øskenringene til Hallstatt Kulturen, saa maa denne 

ogsaa erkjendes at have paavirket Bornholm i Røsetiden, men den har ikke der vundet nog·et ublandet 

Herredømme, idet der allerede i Røserne tillige findes Gjenstande af La Tene Kulturens Typer, navnliµ· 

Fibulaer med tilbagebøjet Spids.1) Forøvrigt er der imellem Tuerne og Høserne en Overensstemmelse 

deri, at de ikke indeholde andre Metalsager, end hvad der har været anbragt paa Klædedragten ved 

Ligbrændingen; navnlig findes der ikke Jernvaaben i Gravene. Ogsaa ligne Tuerne og Røserne hin

anden deri, at der i dem begge sammen med Jernsagerne findes Finger- og Haandledsringe af Bronce, 

der nærmest slutte sig til Broncealderens Oldsager. Paa begge Steder har vistnok en Paavirkning 

fra de store Urnemarker i Nordtyskland foranlediget Tilbøjeligheden til at sammenhobe Gravene paa 

frnlles Gravpladser; men Forskjellighederne imellem de jydske Tuer og de bornholmske nøser ere 

dog saa store, at Paavirkningerne fra Tyskland maa være komne frem ad forskjellige Veje. 

1 ) Det er allerede i B. 0. Side 6\J bemærket, at ifølge Dr. Undsets Forskninger maa den i de bornholmske Brand
pletter sædvanlig·e Form for enæggede Sværd med fremadkrummet Fæste og ligeledes noget fremadkrummct 
Ryg føres tilbage til hallstatts ke Mønstre. Sikkert· nok er det, al de ikke ligne Tene-Sværdene. Ogsaa de krum
mede Naale 11idrøre fra Hallstalt-Kulturen. Og enrlog Beltehagerne synes at have deres Oprindelse sammC'stetb
tra. Naar nu disse Gjenstande i de ældste bornholmske Jcrnaldersgrnve forekomme blandede med Tene-F'ilmlner, 
kan dette neppe forklares amlerlerles end yetl, at der paa den Tid, da Jemet først. indførtes Lil Bornholm, allerede 
var im!traadt en Blanding af Hallsl.at.t- og Tene-Kultur pan de Steder i Nonltysklarnl, Jiyorfrn Indførselen til Born
holm fandt Sted. 

1 
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Den "romerske Periode" er ved de bornholmske Undersøgelser kun opfattet som l~n 

Betegnelse for Brandpletternes anden Afdeling ;:i: den Tid, da Fibulaerne af Type B og C (B. 0. Fig. 

126-38 og foran Fig. 25-27 samt M. III Fig. 94-97 og 101-104) endnu ikke vare blandede med 

senere Former. Cand. Neergaard henregner dertil ogsaa den Tid, da hine Fibulaer forekom blandecle 

med Typerne H 1 og 2 (B. 0. 147-48 og 276-81 samt foran Fig. 34~-35); dette følges ikke i M 

III, men her blive dog Fibulaerne med korsformet Bøjle (se foran Fig. 28 og M III 105) samt de "hvælvede" 

Fibulaer (se foran Fig. 29 og M. III 100) henførte til den romerske Tid. l dette saaledes noget ud

videde Tidsrum vedblev man i Jylland at benytte Ligbrænding, dog at der især i Provinsens nordlige Del 

ogsaa forekommer et ikke ringe Antal af Skeletgrave. I E'yn var Ligbrænding ligeledes den sædvan

lige Gravskik, og Gravene ere samlede paa store Gravpladser, hvor de brændte Ben findes nedlagte 

i Urner, undertiden ogsaa i Brandpletter; Skeletgrave mangle ikke ganske men ere sjeldne. Derimotl 

er i Sjælland samt Laaland og Falster Jordfæstelse uden Ligbrænding fremdeles den sædvanlige Grav

skik, men ligesom man dog vedbliver at nedsætte Urner med brændte Ben i Siderne af de gamle 

Høje, forekomme saadanne undtagelsesvis ogsaa under flad Mark. - Oldsagerne ere omtrent de samme 

som paa Bornholm i Brandpletternes anden Afdeling og Begyndelsen af den tredie: i Mandsgravene 

enæggede og tveæggede Sværd, Spydspidser, Skjoldbuler, spidse, halvrunde og halvmaaneformede 

Knive samt Saxe, Guldfingerringe og Drikkehornsbeslag og i Kvindegravene Guldberlokker, Guld- og 

Glasperler, Bronce- og Sølvfibulaer af de fornævnte Typer, Hængedopper, Haarnaale, Fingerringe, 

spidse Knive samt maaske ogsaa Drikkehornsdopsko (Aarb. 1892 S. 249). Lerkar ere meget hyppige 

i Jylland og Fyn, dog af andre Former end de bornholmske; i Sjælland samt Laaland-Falster ere de 

sjeldnere. Broncekar forekomme temmelig jævnligt i Jylland som Gravurner og i Sjælland som Bikar. 

Derhos findes ikke sjeldent Broncekar nedlagte i Mark eller .Mose som Votivgjenstande. 

Under Benævnelsen "Folkevandringstiden" er der i Aarb. 1892 henført Tidsrummet 

fra Fremkomsten af Fibulaer af Type F (foran Fig. 30-31) og i M III tillige Tiden fra Fremkomsten 

af Type H (foran Fig. 34--35) indtil Slutningen af den ældre Jernalder. I Jylland og Fyn vedblive 

Grave med brændte Ben fremdeles at forekomme, men Skeletgrave blive nu hyppigere; i Sjælland 

samt Laaland-Falster synes Skeletbegravelse at være næsten ganske eneraadende. I Sjælland, som i 

de tidligere Afsnit af Jernalderen havde vist en saa mærkelig Fattigdom paa Oldsager, optræder der 

nu pludseligt en forbausende Mængde af meget rige Grave. Der findes prægtige romerske Kar af 

Sølv og Bronce saavelsom af Glas, store hagekorsformede Sølvfibulaer (M III Fig. 266), store og 

prægtige bøjleformede Sølvfibulaer (M III Fig. 261-64) af Former, som paa Bornholm ubetinget 

maatte henføres til den senere Jernalder, jfr. B. 0. Fig. 322--27 og nedenfor Fig. 64, fremdeles Arm

og Fingerringe af Guld, Drikkehornsbeslag af Bronce og Spillebrikker af Glas; Vaaben findes ikke, 

uagtet mange af Gravene maa anses for at have tilhørt Mænd. Grave med lignende Oldsager fore

komme ogsaa i Fyn og Jylland samt paa Laaland og Falster men intetsteds i et saadant Antal og 

med en saadan Rigdom som i Sjælland, navnlig i den sydøstlige Del deraf. 

Til Folkevandringstiden henregnes ogsaa de store og rige Mosefund, som fra Thorsbjerg 

og Nydam i Sønderjylland strække sig højt op langs Nørrejyllands Østside og ligeledes til Vimose, 

Kragehul og Illemose i Fyn. De indeholde, som bekjenclt, store Mængder af prægtige Vaaben og Krigs

tilbehør, som maa være henlagte i et eller andet religiøst Øjemed som Votivgods, hvad enten nu Sagerne ere 

fratagne indtrængte fremmede Fjender eller kun ere Minder om indbyrdes Kampe imellem indfødte 

Stammer. Ogsaa det store og mærkelige Sølvkar fra Gundestrup Mose i Jylland henføres til samme Tid. 

Medens Oldsagerne fra den romerske Periode vare nogenlunde overensstemmende paa 

Bornholm og i det øvrige Danmark, viser der sig meget kjendelige Afvigelser i "Folkevandringstiden". 

Ikke blot er Rigdommen paa sydfra indførte romerske Gjenstande ulige større i de sjællandske og 
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fynske Grave, hvis Sølvkar og malede Glaskar ere ganske ukjendte paa Dornholm, men ogsaa i Hen

seende til de Smykker, der ikke ere af romersk Oprindelse, er der megel væsentlige Forskjelligheder. 

Den store og pragtfulde hagekorsformede Sølvfibula, som især er karakteristisk for de sjællandske 

Grave, findes slet ikke paa Bornholm, og først langt nede i den senere Jernalder viser der sig en 

tarvelig Efterligning deraf i de "knapformede" Bronceflbulaer. Ogsaa Fibulaerne af Type H og F ere 

temmelig forskjelligt udformede. Paa den anden Side indeholde de bornholmske Grave meget rige

lige Forsyninger med Vaaben og en Mangfoldighed af Lerkar, medens Vaaben ganske mangle i 

Gravene fra det øvrige Danmark og Lerkar kun forekomme der i ringe Antal. Endelig kan det 

bemærkes, at medens Ligets Hoved i de bornholmske Skeletgrave saa at sige altid har ligget imod 

Nord, er det i Sjælland det Sædvanlige, at Hovedet i de rige Grave ligger imod Syd; i fattige Grave 

ligger det derimod jævnlig imod Nord. Det er overhovedet tydeligt, at de Paavirkninger sydfra, som 

ere komne til det øvrige Danmark, fremdeles maa have fulgt helt andre Veje, hvorved de ere blevne 

bragte til saa væsentligt at afvige i Resultaterne. 

Hvad angaar de store Mosefund, skal jeg ikke tillægge mig nogen Mening om deres Aar

sager men kun bemærke, at deres Indhold af Oldsager synes at være temmelig :·orskjelligt fra, hvad 

der findes i Gravene. De to smaa bornholmske Fund fra Balsmyr og Knarremose (B. 0. Side 148-49) 

ere .kjendeligt nok beslægtede med de store sønderjydske og fynske ~Iosefund (jfr. Spydspidsen fra 

Balsmyr. med indlagte Sølvringe, der gjenfindes i Vimosefunclet Pl. 14 Fig. 5 og 15, samt det damascerede 

tveæggede Sværd fra Knarremosen, der svarer til mange S\'ærd baade fra Nydam, Vi mose og Kragehn l), 

men de ere derimod forskjellige fra Oldsagerne i de bornholmske Gravfund fra den ældre Jernalder. 

Datidens Befolkning. 

Da 900 Aar, som den ældre Jernalder maa anses for at have varet, mlgjøre el meget langt. 

Tidsrum, og det er derfor naturligt, at de ikke kunne være henrundne uden at medføre vresentlige 

Forandringer i Befolkningens Forhold. Den første Halvdel af dette Tidsrum, den førrom ers ke 

Periode, en Række af omtrenl 450 Aar, bærer imidlertid Præg af en meget rolig og langsom Ucl

vikling. Efter at Jernet først var indført tilligemed de nye og fremmede Mønstre for Brugsgjenstandene, 

som ledsagede Jeruets Indførelse, kan der ikke kjendes synderlige Spor af Paavirkninger udenlandsfra. 

Der kan findes en enkelt Jernfibula af en særegen Form, saasom med lang Spiral, og af og til kan en 

saadan Fibula være prydet med Bronceperler, men saadanne Smykker, der tyde paa fortsatte Handels

forbindelser med Udlanclet, ere kun faa i Forhold til Antallet af Grave og til Antallel ar Fibulaer i 

de gamle og grove Former. 

Som Forholdene vare ved Broncealderens Slutning, vedbleve de længe. Endnu i Jern

al<leren dannedes der Høser i Tusindvis, og man vedblev ligeledes endnu i lang Tid at rejse Banta

stene; Gravene samledes fremdeles paa store Gravpladser og gjerne i Nærheden af Fortidens Gravhøje 

eller Røser. Vel skele der ved Jernalderens Begyndelse en Overgang til at benytte Brandpletler i 

Stedet for Urner, men denne Overgang kan være opstaaet paa selve Øen uden Paavirkning udenlandsfra. 

Den samme Fattigdom i Gravgodset, som var herskende ved Broncealderens Slutning, fortsæltes ufor

andret i de ældre Brandpletter og bliver endog mere fremtrædende ved det grove Jern, som afløser 

Dronten. Og den samme Ensformighed, som karakteriserede Bronc;ealderens yngste Røser og Urner, 

gjt~11 lindes i Brandpletterne; man kan opgrave dem i Snesevis uden at finde Andet end de samme 

og atler de samme Beltehager og Jernfibulaer samt grove Potteskaar. 

Man maa heraf slutte, al Befolkningen har levet et roligt og nøjsomt Liv i stor Tanelighed 

afsides fra den ønige Verdens Bevægd,;er og henvist til indre og gjensidig Paavirkning. Man kan 
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endvidere slutte sig til, at Formueforholdene maa have været omtrent lige, hvilket atter forudsæ1ter. 

at Erhvervsforholdene have været ligelige; Næringsvejene kunne neppe have været andre end Kvægavl 

og Agerdyrkning paa smaa Ejendomslodder eller paa smaa Andele af fælles Jord. Handel og Skibs

fart have i ethvert Fald været svage, og som selvstændig Haandværk:o:drift kan der neppe have existeret 

Andet end maaske noget Smedearbejde. 

Befolkningen har været talrig; ikke blot findes Brandpletterne af ældste Afdeling spredte 

over hele Øen indtil det Omfang, som overhovedet var bebygget ved Midten af det indeværende Aar

hundrede; men de mangfoldige Brandpletspladser, hver især med talrige Grave, vise tillige hen til, 

at det paagjældende store Areal har været temmelig tæt beboet. Men allevegne ere Forholdene ens; 

ingen Egn af Øen viser Spor af at have været mere formuende eller at have staaet i en mere levende 

Forbindelse med Udlandet end de øvrige beboede Egne. En vis Sammenslutning i smaa Samfund 

antydes ved de fælles Gravpladser; men tyde disse end paa et Naboskab imellem en temmelig tæt 

Befolkning samt maaske paa religiøse Forbindelser indenfor smaa Kredse, saa er der dog ingen Føje 

til at antage Tilstedeværelsen af sluttede Landsbyer, lige saa lidt som saadanne vides senere at have 

existeret paa Bornholm udenfor Fiskerlejerne. 

Det er mærkeligt, at de to Metaller, som karakteriserede den forrige Tidsalder, Broncen 

og Guldet, saa fuldstændig forsvandt efter Jernalderens Begyndelse, uagtet dog Broncen havde været 

udbredt imellem den menige Befolkning og maa have været tilstede i ikke ganske ringe Mængde. 

Man maa næsten tro, at de ere blevne udførte til Udlandet, hvorfra de først ere komne tilbage 

næsten et halvt Aartusinde senere. Jernet, som ved Tidsalderens Begyndelse maa være bleven ind

ført fra Udlandet, er derimod meget hurtigt kommet i saa almindelig Brug, at det kjendeligt har 

kunnet faas for godt Kjøb. Ikke blot synes næsten ethvert Menneske at have ejet en Beltehage, 

tilmed ofte grov og vægtig, og de fleste Kvinder have ejet Jernfibulaer, men tillige har Befolkningen 

maattet eje Vaaben og Knive samt andet Ægværktøj, der ifølge Datidens Skik ikke blev nedlagt i 

Gravene. Disse store Mængder af Jern, hvis Pris var saa lav, at selv de Ringeste kunde have Gjen

stande deraf, kunne ikke anta~es stadigen at være tilførte udenlandsfra, men Jernet maa formodes 

at være bleven tilvirket paa selve Øen, hvor der findes fortræffelig Jernsten baade i Kulformationen og 

som Myremalm, og hvor Skovene gave rigeligt Materiale til Kulbrænding. End mindre kan der være 

Tvivl om, at de grove Jerngjenstande, deriblandt Beltehagerne, ere blevne smedede paa selve Øen, 

og endog de sædvanlige Jernfibulaer tør antages at være blevne forfærdigede der, idet den hyppigste 

Form for disse, nemlig den store "trekantede" Fibula, Fig. 23, intetsteds udenfor Bornholm findes 

saa almindelig benyttet, at Forsyningen kunde hidrøre derfra. 

Den romerske Tid viser i Begyndelsen kun liden Forskjel fra den forudgaaende Periode. 

I en lang Aarrække forblive Beltehager og Jernfibulaer i almindelig Brug som forhen, og kun 

undtagelsesvis kommer en Broncefibula eller en Guldperle til Syne. Gravgodset bliver imidlerticl 

rigere ved, at ogsaa andre Sager, end hvad der hørte til den Afdødes Klædedragt, nedlægges i Graven, 

navnlig Knive, Niptænger, Spindeskiver og senere ogsaa Vaaben. Lerkarrenes Antal tiltager vel, 

men Fabrikationen er lige saa ringe som hidtil. Efterhaanden indtræder der imidlertid en Udvikling; 

Fibulaer og Hængedopper af Bronce blive saare hyppige, Perler af Glas eller Guld vise sig jævnligt 

og prægtige Guldberlokker forekomme enkeltvis, medens Mandsgravene indeholde en Mængde Vaaben 

af forskjellig Art; samtidigt forbedres Fabrikationen af Lerkar baade med Hensyn til den haandværks

mæssige Udførelse og med Hensyn til god Smag i Valget af Former og Prydelser. Det er kjendeligt, 

baade at Forbindelsen med Udlandet er bleven livligere, og at Formueforholdene ere blevne bedre, 

ligesom ogsaa at Kulturstandpunktet i det Hele er højnet. Den sociale Lighed synes imidlertid endnu at 

være ubrudt. Vel er del kjendeligt, at visse Afdøde lia ve kunne1 udstyres med langt kostbaren~ Grav-
4* 
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µ·ods end andre, men alle blivC' rle dog begravede pa::i samme Gravp1adS('.r og næsten alle paa samme 

Maade ;i: i Brandpletter; kun enkeltvis dukker en ny Gravskik frm11, nemlig Begravelse af nbrændte 

Lig i lange Gravkister, hvorved en begyndende Sondring i Befolkningen antydes. 

I den romersk-germanske Periode fortsættes den samme Udvikling. Indførselen af 

fremmede Gjenstande tager et stort Opsving; ikke blot forekommer der nye Former for K vindesmykkerne, 

saasom nye Fibulaer, Halsringe og Haarnaale, men tillige indføres der en Mængde Brugsgjenstarnle, 

der utvivlsomt maa yære fabrikerede i Udlandet, navnlig romerske Broncekar og Glaskar, Drikkehorns

beslag og prægtige Mosaikperler. Rigdommen tiltager kjendeligt; Sølv bliver mere og mere brugt til 

Smykkesager, Guld benyttes til Fingerringe og Pengeringe, og Perlesmykkerne vise en vistnok meget 

kostbar Luxus. Lerkarfabrikationen naar sit Højdepunkt saavel i Henseende til Karrenes Forarbejdelse 

og smagfulde Former som i Henseende til deres Størrelse og Antal. Samtidigt sprænges den gamle 

Lighed i Gravskikken; Skeletgrave i store dækkede Stenkister med rigt Gravgods af Bronce, Sølv, 

Guld og Perler blive almindelige. I lang Tid nedsættes dog disse Kister endnu paa de samme Grav

pladser, hvor Menigmand vedbliver at nedlægge sine Afdøde i Brandpletter eller "andre" GraYe med 

Ligbrand; men tilsidst forlade de velhavende Familier endog de gamle Begravelsessteder og vælge sig 

nye (Heslegaard, Gudhjem Bjerg, Bukkegaard, Nexø etc.1) Der kan neppe være Tvivl om, at der 

nu ligesom for halvandet Aartusinde siden har dannet sig en i social Henseende afsondret og højere 

stillet Klasse i Befolkningen. Ogsaa Fiskerbefolkningen ved Stranden synes at have udsondret sig 

fra den almindelige Landbefolkning, idet den har indrettet sig særegne Gravformer i Strandbred

dernes Rullesten. 

Vi se altsaa omtrent fra Kristi Tid en opadgaaende Bevægelse i Velstand og Kultur, ledsaget 

af en stedse tiltagende Handelsforbindelse med Udlandet og sluttende med en Fornyelse af Klasse

forskjelligbeder iblandt Befolkningen. Det er imidlertid kjendeligt, at Forholdene have stillet sig 

forskjelligt i de forskjellige Egne af Øen. 

Medens Brandpletterne af første Afdeling findes spredte i talrig Mængde over hele Øen, og 

medens Brandpletter fra Overgangstiden, da enkelte romerske Broncefibulaer optræde imellem de gamle 

Jernfibulaer, endnu ere temmelig almindelige allevegne, ere Gravene fra den senere Del af Brand

pletternes anden Afdeling allerede sjeldnere, og af Brandpletterne af tredie Afdeling og de dermed 

samtidige Skeletgrave og Strandgrave forefindes større Grupper kun paa enkelte Steder, navnlig i 

Nærheden af Nexø (Kannikegaard, Sandegaard og Slamrebjerg samt Strandgravene paa Nexø Nørre

mark og Balke Mark) og af Gudhjem (Gudhjem Bjerg og Heslegaard samt Strandgravene i Lillevang 

og ved Salene). Det synes, som om Forbindelsen med Udlandet og den dermed følgende Velstand og 

Luxus har koncentreret sig omkring enkelte Havne, et Forhold, som bliver endnu mere udpræget i 

den senere Jernalder, idet næsten alle velhavende Grave fra den Tid ere fundne indenfor en Mils 

Afstand fra Gudhjem (eller maaske Melsted, hvor der ogsaa er en naturlig Havn indenfor Skjærene). 

Naar Grave fra de paagjældencle Tider ikke i noget synderligt Antal ere fundne andetsteds, hidrører 

dette vistnok fra, at de have været saa fattige, at deres Tilstedeværelse hverken er bleven røbet ved 

Stensætninger eller ved Fund af Metalsager, samt at de kun have indeholdt simple og grove Lerkar 

uden de Stregeprydelser, som udmærke Karrene i de velhavende Grave fra den ældre Jernalders 

sidste Trediedel. 

Medens Gravenes Rigdom paa Metalsager og paa smukke Lerkar aabenbart har naaet sit 

Højdepunkt i Brandpletterne af tredie Afdeling og de dermed samtidige eller lidet yngre Skeletgrave, 

1
) Herved forklares det, at de .Forsøg, som jeg i sin Tid har gjort part at .grave mig igjennem" til den senere 

Jernalder ere mislykkede. Baade ved Kannikegaard, part Slamrehjerg og ved Grødeby har jeg søgt at finde den 
,;enere Jenrnlders Skeletgrave i Fortsæl.tebc aJ den ældre Jernaklers Gravpladser, men l•'msøge11c vare alle forgjæves. 
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viser der sig henimod Overgangen til den senere Jernalder Antydninger til, at Forholdene ere bl<'vne 

fattigere. Det er allerede i B. 0. Side 134 bemærket, at Lerkarfabrikationen gik tilbage baade i 

Haandværksarbejdet og i Prydelserne; Brændingen blev ringere, Formerne brede og klodsede, og 

Ornamentationen indskrænkedes til rundtløbende Streger. Rigdommen i Metalsager og Perler er vel 

stor i Skeletgravene, men de romerske Broncekar forekomme dog ikke længere, og Glaskarrene blive 

yderst sjeldne. Og henimod Periodens Slutning synes Rigdommen selv i de bedst beliggende Egne at 

aftage stærkt; Gravene paa Gudhjem Bjerg samt Lousgaard b og Kobbe Aa 16 og 32 ere fattige; Kobbe 

Aa 5 er heller ikke rig, og Kvindegravene ved Heslegaard kunne med en enkelt Undtagelse ligeledes 

ingenlunde anses som rigt udstyrede. Hvad der er endnu mere betegnende, er det saare ringe Antal 

af velhavende Skeletgrave, der hidrøre netop fra Periodens Slutning og derfor vise Tegn paa den 

senere Tids Nærhed; der kan neppe paavises mere end to, nemlig Baunegaard 11 med en Ring med 

Fuglehoveder og Heslegaard 12 med et Dyrehoved paa Hanken af et Lerkar. De samtidige Grave 

med Ligbrand ("andre Grave") er alle meget fattige. Den Bølge, som havde løftet den ældre Jern

alder til Rigdom, synes at have udtømt sin Krafl, og en ny stigende Bølge hævede sig først en vis 

Tid derefter i den næste Periode. 

FJERDE, AFSNIT. 

DEN SENERE JERN ALDER. 

Medens Tiden fra den ældre Jernalders Slutning omtrent ved Aaret 500 indtil Hedenskabets 

Ophør ved Midten af det 11te Aarhundrede hidtil plejede at deles i tvende Hovedafsnit: "Mellemjern

alderen" og "den yngre Jernalder," hvorved det dog i B. 0. Side 176 bemærkedes, at disse Afsnit 

for Bornholms Vedkommende glede saa umærkeligt over i hinanden, at der næppe var Føje til saa 

bestemt at adskille dem, er det hele Tidsrum fra Aar 500 til Hedenskabets Ophør ifølge Grunde, som 

nærmere skulle blive fremstillede i det Følgende, her behandlet som en fortløbende Tidsalder, indenfor 

hvilken der kun gjøres Underafdelinger i Henhold til de i Udviklingens jævne Gang efterhaanden 

fremtrædende Modifikationer i Oldsagernes Stil. 

Kilderne til vor Kundskab om Forholdene i denne lange Tid ere ligesom for den ældre 

Jernalders Vedkommende hovedsageligt Gravfund, som nu foreligge med nogenlunde Rigelighed. Der 

findes imidlertid fra denne Tid ogsaa rige Depotfund, først af Guld og senere af Sølv ; men da de 

indeholde mange fremmede og indførte Sager, give de ikke nogen tilforladelig Kundskab om, hvad 

der virkeligt var i Brug paa Øen. Gravfundene i Forbindelse med nogle enkelte Fund paa gamle 

Huspladser blive saaledes de afgjørende Beviser. 

Gravfund fra den senere Jernalder. 

Da jeg i Aarene 1884~85 sammenskrev de i B. 0. indholdte Meddelelser, kjendtes der 

allerede et ret anseligt Antal af Gravfund fra den paagjældende Tid. Navnlig havde den store og 

rige Gravplads ved Bækkegaard i Østerlars Sogn (B. 0. Side 376~-84) givet mange og gode Oplys

ninger, for saa vidt angik den tidligere Del af Perioden, og Undersøgelserne i Lillevang tæt syd for 
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(;t1cll1,ic'm :-mm! paa cld lidt :0ydligere liggende Klippeparti havde fremdrnµ-d en Del Grave fra Pcrioct(•ns 

silcligere Tid, medens der ved Melsted, paa Møllebakken sydvest for Gudhjem, paa Bøgebjerg, ved 

Sigtegaard og Søndregaard samt ved Saltuna, alle beliggende i Østerfars Sogn, havde vist sig mindre 

Grupper af Grave. I de senere forløbne Aar ere Undersøgelserne blevne fortsatte, og det er lykkedes 

at finde to store nye Gravpladser, nemlig nord for Udløbet af Kobbe Aa og ved Stranden nedenfor 

Lousgaard, begge beliggende i Østerlars Sogn, henholdsvis omtrent 1/4 og 3/s Mil sydost for Gudhjem. 

AC Gravpladsen ved Kobbe Aa havde nogle enkelte Grave (Kobbe Aa 1-5 samt 8 og 33) tidligere 

værd kjendte og vare da beskrevne som henhørende til Gravpladsen sydost for Melstcd (B. 0. Side 

':l65-- 76 Nr. 16-22). De hør imidlertid udsondres derfra, idet det har vist sig, at der har liggel en 

ganske selvstændig og tilmed stor Gravplads langs Stranden nordvest for Aaens Udløb uden nogen 

F'orbindelse med de ca. 800 Alen nordligere liggende Grave ved "Sandbuset" ved Melsfcd. Grav

pbdsen ved Kobhe Aa er meget udstrakt og har været temmelig tæt belagt, men de fleste Grave 

have været fattige. Et Kort over Gravpladsen er aftrykt nedenfor i Tillæg IX B 5. Gravene ved 

Lousgaard have ligget tæt sammensluttede langs ad Ryggen af en lav Strandvold; de have været 

meget rige saavel paa interessante Gravformer som paa fortrinlige Oldsager. De fleste af dem ere 

allerede anførte i et Tillæg til B. 0., Side 413-18; de vare imidlertid fremkomne saa sent, at de 

ikke kunde benyttes ved Affattelsen af Bogens Text og derhos ere enkelte Angivelser senere blevne 

berigtigede ved Sagernes Undersøgelse efter Indsendelsen til Museet. Se nu i det Hele nedenfor i 

Tillæg IX B 6, hvor der ogsaa findes et' Grundrids af denne Gravplads. 

Af de hidtil kjendte Grave sydost for Melstccl ere, som oven berørt, nogle nu hlevne hen

førte til Terrænet ved Kobbe Aa. Derimod er der i de seneste Aar ved Stranden nedenfor Grav

pladsen fremkommet fem nye Grave fra Hedenskabets Slutningstid (Tillæg IX B :1 Nr. 19--23). 

Ved Glasergaard i Østerfars Sogn kun nogle Caa bundrede Alen øst for den store Gravplads 

ved Bækkegaard er der undersøgt et Par rige og· interessante Grave (Tillæg IX B 8); de have rime

ligvis hørt til en anselig Gravplads, men denne er· nu ganske ødelagt ved Jordens Opdyrkning. Frem

deles ere nye Gravninger blevnc foretagne i Lillevang, paa Klipperne imellem Lillevang og Melsted, 

paa en Strandlod imellem Melstecl og Kohbe Aa, ved Stranden imellem Lousgaard og Saltuna og 

ved clc nordvestlige Huse af Saltuna, Alt langs ·med Kysten af Østerlars Sogn fra Gudhjem imod 

Sydost. Og endelig er der ved Dammegaard i Pedersker Sogn ved et tilfældigt Fund bleven optaget 

el smukt kredsrundt Spæ11de og nogle Perler, vistnok ogsaa hidrørende fra en Begravelse. 

Naar Gravene Nr. 5, Hi og 32 saml den underste Grav i Nr. 31 ved Kobbe Aa og Kullen 

litra b ved Lousgaard henføres til den ældre Jernalder, vil Antallet af de nu kjendte SkeletgTave fra 

den senere Jernalder, hvori der er fundet kjendelige Oldsager, udgjøre 308, nemlig: 

Mands-
grave 

Kvinde
grave 

Bækkegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 59 

Lillevang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Klipperne mellem Lillevang og Melsted 2 

Sandhuset ved Melsted . . . . . . . . . . . . . . 6 

Ved Strandklipperne sarnmesteds ..... . 

Mellem Melsted og Kobbe Aa . . . . . . . . 2 

Kobbe Aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

18 

11 
8 
4 

3 

10 

Med Mandsgods 
og Kvindegods 

hlanclet 

l1) 

Ubestem- Tilsam-
melige men 

20 116 

5 24 

1 14 

3 19 

5 

2 7 
9 30 

1 lVIelstctl :J UF c1 samt Knhhe Aa R (forhen Mebte1I l!i) mcu Hægtespmnder, ffobel, Spinrlesl.ene og Perler. 
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Med Mandsgods 
Mands- Kvinde- K vimlegods lJliestem- Tilsam-og 

rnelige grave grave bland el men 

Lousgaard .......................... 15 22 7 44 

Saltuna .............. 4 
,,, 

4 13 . . . . ........ D 

Glasergaard ........................ 2 1 3 

Søndregaard ........................ 1 3 4 8 

Bøgebjerg .......................... 5 4 1 10 

Andre Steder ....................... 1 14 15 
--------- ------------ --- ---

Er .... 87 161 ') 57 308 i) 

foruden 3 sekundrcrc Grave ( uhL'slernmelige) ved Lousgaanl. Af Grave, som ved Undersøgelserne 

have vist sig ganske blollede ior Oldsager, er der paa den senere Jernalders Gravpladser derhos bleven 

udgravet en stor Mængde, vistnok over 200. Det samlede Antal af kjendte Skeletgrave fra denne 

Tidsalder udgjør s:rnledes omtrent 500. 

Af Lig bræ n cl in g er der paa den senere Jernalders Gra vplaclser kun fundet sjelclne og 

for det Meste utydelige Spor. Fra mine ældre Undersøgelser haves der neppe mere end fire ulvivl

somme Exempler derpaa, nemlig et mørkt Muldlag i Kannikegaard 365, som indeholdt et forsnwllel 

Stykke ar en Sølvfibula af Type M, saml de Lre Jordkuller Nr. 80, 81 og s:i paa Bac,kkegaanls Grav

plads, hvori der stod benfyldte Lerkar. Maaske kan dog hertil føjes en Brandplet eller et sorl Muldlag 

nederst i Graven Nr. 4 paa Bøgebjerg, hvor dm· ovenpaa den sorte Muld var henlagt en Ringnaal 

af Bronce, samt et Lerkar med "Aske og sort Muld," der var henstillet over Midten af Graven Nr. 1 

paa Møllebakken ved Gudhjem. Ogsaa den i Jorclkullen litra d ved Sortcgaard i Ibsker (B. 0. Side 

276 Nr. 33 d) fundne forsmeltede Sølvfingerring med indslagne Trekanter kan maaske nævnes her. 

Ved de nyere Undersøgelser er der i Fylden over Mandsgraven Nr. 24 ved Lousgaard fondet nedsat 

el benfyldt Lerkar, hvor der i eller ved Karret laa et Par Øreberlokker af en F'orm, der tilhører en 

temmelig tidlig Periode af den senere Jernalder. Naar der paa omtrent 30 Steder ved Kobbe Aa 

under Brolægning eller tynde flade Stenlag er fundet sort Muld med Kulstykker og enkelte brændte 

Benstykker, er det muligt, at der foreligger Rester af Ligbrand, men da der ikke er fundet Oldsager, 

kunne disse Steder ikke med Sikkerhed betegnes som Grave, og hvis de endog ere det, kunne de hid

røre fra tidligere Tider end den senere Jernalder, navnlig fra den ældre Jernalders Slutning, da de 

"andre" Grave med Ligbrand vare saa hyppige ved Kannikegaard og andetsteds. Endvidere er der 

ved Lousgaard i de tomme Grave Nr. 26 og 45 samt i den rige Kvindegrav Nr. 47 ogsaa fundet 

sort ~fold og Kulstykker; men Graven Nr. 47 indeholdt tillige et ubrændt Skelet liggende i den 

sorte Muld, hvorved Formodningen om Ligbrænding i det Mindste for denne Gravs Vedkommende 

er udelukket. 

Det er imidlertid efter de anførte Exempler sikkert nok, at Ligbrænding enkeltvis er fore

kommen i den senere Jernalder, men det skal dog bemærkes, at intet af de Tilfælde, hvor Tiden har 

kunnet nærmere bestemmes ved Hjælp af fundne Oldsager, viser længere frem end netop til den første 

og ældste Afdeling af Tidsalderen. Ved Midten af Tidsalderen synes derfor Ligbrænding ganske at 

være gaaet af Brug ved Begravelser paa Bornholm. 

Med Hensyn til Skeletgravenes ydre Skikkelse er der vel ikke fremkommet meget Nyt, 

men visse Former, som forhen kun sjeldnere Yare iagttagne, have nu vist sig i større Antal. De 

Kuller, som allerede vare begyndte henimod Slutningen af den ældre Jernalder (Gudhjem Bjerg, Baune

gaard, Hisehøj og nu Lousgaard b ), og som vecl Bækkegaard vare den stadige Form for den senere Jem-
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alders Gravf', havr verl rfo nye Gravninger just ikke været hyp:µige, rn2n det er dog ved Erfaringerne 

fra Bækkegaard, Melsted og Lillevang tilstrækkelig konstateret, at de have været sædvanlig benyttede 

igjennem hele den senere Jernalder, ligesom de endog synes at være fortsatte ind i den kristne Tid 

(Slamrehjerg; B. 0. Side 186). Ved de nyere Undel'Søgelser er der i Stedet for Kuller hyppigere 

fund el fladthvælvede kredsrunde Brolægninger, undertiden med en smukt lagt Overflade af glatte 

Strandstene. Endnu oftere har Gravens Overflade været dannet af en aldeles flad Brolægning, 

enten ruml eller aflang eller rektangulær med Længderetning fra Nord til Syd, undertiden ogsaa 

kvadratisk eller trekantet (Kobbe Aa 19 og Lousgaard 2) eller ganske uregelmæssig. Henimod Tids

alderens Slutning bliver det almindeligt, at Gravens Overflade i Stedet for en sammenhængende Bro

lægning kun betegnes ved en rektangulær Ramme af lagte Sten med en Roset eller lille Brolægning 

af Haandsten i Midten. Nogle af de dertil benyttede Mønstre findes afbildede i B. 0. Side 178 Fig. 

357-64. Rammerne ere omtrent 4 Alen (M 2.si) lange fra Nord til Syd og 2 Alen (lVI. L2G) brede; 

de pleje al ligge tæt sammensluttede saa vel veci Siden af hinanden som i flere parallele Rækker. Foruden 

ved de tidligere UnderEøgelser i Lillevang, ved Saltuna og paa Bøgebjerg ere saadanne flade Sten

lægninger i de seneste Aar blevnc iagttagne og undersøgte paa flere Steder, navnlig paa en Strandlod 

imellem Melsted og Kobbe Aa; se nedenfor Tillæg IX B 4. Det blev derved iagttaget, hvad ogsaa 

tidligere var bemærket, at der tæt under disse Stenlægninger altid findes et tyndt Lag af smaa glatte 

og blanke, runde Havsten, neppc 2 Tommer (cm. 5,2) i Tværrnaal, imellem hvilke Oldsagerne, hvis 

saadanne forefindes, have deres Plads. Med disse Stenlægninger maa endvidere sammenstilles de 

ejendommelige Begravelser, der i de scnesle Aar ere fremkomne ved Strandbredden nedenfor Grav

pladsen ved Melstecl. Oldsagerne, isa•r store skaalfonncde Spænder, findes her under Strandstenene 

paa den lave Klippebund. saaledes at der synes at være bleven jævnet et Leje imellem to fremstaaende 

Klippekanter, og at Liget er bleven henlagt derpaa O[! dækket med et tyndt Lag af de samme runde, 

glatte og blanke Smaasten, der som nys anført ere karakteristiske for de flade Stenlægninger. Herved 

adskille de sig fra de til en ældre Tirl hørende "Strandgrave," hvor saadanne smaa blanke Sten 

aldrig ere blevne bemærkede. Paa Overfladen ere disse Grave i det Mindste nu for Tiden ikke kjende

lige ved noget Tegn, men det er rimeligt, at der tidligere har været "flade Stenlægninger", som i 

Aarenes Løb ere blevne forstyrrede ved Stormfloder; for Tiden ere Gravene simpelthen dækkede med 

cl Lag af de sædvanlige ru og uregelmæssige Strandsten, og først naar man derunder opdager dc 

srnaa blanke Sten, har man et Vink om, at Oldsager kunne være i umiddelbar Nærhed. 

Forøvrigt bemærkes, at der i to virkelige Strandgrave Lillevang 2 og den sexdobhelte Grav 

imellem Melsted og Kobhe Aa er fundel henholdsvis to ~-,ibulaer og en smuk Armring fra den senere 

.Jemalcler; so nedenfor Tillæg VII C 3 og 5. Jfr. ogsaa et smukt Spænde fra Strandgraven Nr. 1 

ved Nexø (D. 0. Side 364). 

De paa Klippepartiet imellem Lillevang og Melsted forekommende "Stenringe" (B. 0. 

Side 388 og nedenfor Tillæg IX B 2) ere en ejendommelig Gravform, som ikke er truffen andetsteds. 

De kunne bestaa i en stor aflang Ring af svære opstillede Stenblokke, indenfor hvilken der ligger en 

!lacllhvælvet Dynge af mindre Sten. Men de kunne ogsaa være firkantede, og Handstcnene kunne 

være flade og kantstillede; Graven ligner da nærmest en paa Jorden fril henstillet firkantet Ramme 

eller Kasse af Mandslængde uden Dæksten men i Regelen fyldt med store kantede Sten. De fleste af 

clisse Stenrammer have været blottede for Oldsager; naar Oldsager ere fundne, have de altid hidrørt 

fra Hedenskabets seneste Tid. 

Paa Kuller eller fladthvælvede Brolægninger har der af og til værel oprejst smaa spidse 

S Lene (Lousgaard Nr. 20, 22 og 23, alle Yiandsgrave; jfr. Lousgaarcl b, en ubestemmelig Grav fra 

Sluluingen af den ældre Jemaldcr; om lignende Forhold ved Bækkegaard se B. 0. Side 155). Ogsaa 

L 
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er der fundet oprejste Stene henstillede under Overfladen i nogle Grave ved Lonsgaard, nemlig i 

Mandsgravene Nr. 2 og 14 og Kvindegraven Nr. 28 (jfr. B. 0. Side 299 og nedenfor Tillæg V C). 

Under Overfladen er der forøvrigt snart fundet Jordfyld, snart sammendyngede Sten lige 

til Gravens Bund. Gravenes Dybde har i Regelen været omtrent l1/4 Alen (cm. 78), enkelte Gange 

mere, endog indtil 3 Alen (M. 1,ss), men ogsaa jævnligt mindre. Det har fremdeles bekræftet sig, at 

henimod Hedenskabets Slutning har man ofte benyttet en forbausende ringe Dækning; baade ved 

Lousgaard og ved Kobbe Aa, ligesom i sin Tid under Stenlægningerne i Lillevang, ere store skaalformede 

Spænder fundne umiddelbart under enkelt Brolægning neppe 6 Tommer (cm. 16) fra Overfladen, og 

i samme Dybde er der fundet ubrændte Benpiber. 
Dækkede Stenkister vides aldrig at være forekomne i den senere Jernalders Grave; derimod 

har der som Omgivelse for Liglaget jævnlig vist sig enten runde Kranse (især ved Bækkegaard) eller 

firkantede Rammer af svære Stene, som endog af og til i Grave fra Tidsalderens Slutning have raget 

ud af Jorden med Kanter og Spidser. En enkelt Gang, Lousgaard 28, har Graven været indesluttet 

med en af Ler og Sten opført oval Mur. I det langt overvejende Antal af Tilfælde har Liget imidlertid 

været henlagt paa Gravens Bund under Fylden uden nogen særlig Stensætning. Ligesom der i sin 

Tid ved Bækkegaard ofte fandtes Rester af et Klæde paa Gravens Bund, saaledes har det ogsaa ved 

Lousgaard været sædvanligt at finde Bunden dækket med et sort Lag, der af og til kunde kjendes 

at bøje sig opad ved Siderne og derefter at udbrede sig over Resterne af Skelettet. Undertiden har 

Laget været saa tyndt, at det kun har kunnet hidrøre fra et Klæde, men af og til har det været 

saa tykt, at man snarest har maattet tænke paa et svært Stykke Skind (Dyrehud). 

I alle Skeletgrave fra den senere Jernalder har det ligesom i Gravene fra den ældre Jern

alder været en fast Regel, at Liget har været henlagt med Hovedet i Nord eller i Nordvest eller 

Nordøst. Ligene have ofte ligget paa Siden (navnlig ved Bækkegaard) og da især paa højre Side, 

men det er lige saa hyppigt at finde, at de have været henlagte paa Ryggen. 

Næsten alle Grave have kun indeholdt Levninger af eet Menneske, men der er dog ved 

Lousgaard truffet to Grave, hvor der var to Menneskeskeletter i hver og tilmed under højst mærke

lige Forhold. I begge Grave var Hovedpersonen begraven paa Bunden, i Nr. 47 en Kvinde med rige 

Smykker og i Nr. 48 en Mand med en lang Kniv eller Daggert. Henholdsvis 1/2 og 2 Alen (cm. 32 

og 127) højere oppe laa der i hver af Gravene ved den ene Side Skelettet af en Hest og ved den 

anden Side i samme Højde Skelettet af et Menneske uden andet Gravgods end en lille Kniv. I Kvinde

graven Nr. 47 var ogsaa det overliggende Skelet saa lille og spinkelt, at det maa antages at have 

hidrørt fra en Kvinde. Da nu Hestens Tilstedeværelse neppe kan forklares anderledes, end at den 

er bleven dræbt ved sin Herres Begravelse for at følge ham eller hende til den anden Verden, saa 

lader den Tanke sig neppe afvise, at ogsaa det fattige Menneske, hvis Lig er bleven nedlagt i Graven 

jævnsides med Hesten, har havt ganske den samme Skjæbne og Bestemmelse, at det altsaa har været 

en Træl eller Trælkvinde, som er bleven dræbt og nedlagt i Graven for at være til sin Herres eller 

Frues Raadighed ved deres Ankomst til de evige Boliger. Ogsaa ved Siden ~f Graven Lousgaard 45 

er der fundet et fattigt Skelet, men dette kan muligen være en Tilfældighed. Ovenover den ubrændte 

Hovedbegravelse i Mandsgraven Lousgaard 24 er der endelig, som foran berøi't, fundet nedsat et 

Lerkar med brændte Ben; men da disse vare ledsagede af et Par Øreberlokker, kunne de neppe have 

hidrørt fra et ganske fattigt eller trælbundet Menneske, hvorhos den forskjellige Gravskik tyder paa, 
at Begravelserne ikke ere skete samtidigt. - I Kobbe Aa 31 er der ogsaa fundet Skeletter af lo 

Mennesker og af en Hest; der var imidlertid ikke nogen saadan F'orskjel i Menneskeskeletternes Ud

styrelse, at man maatte antage dem for at hidrøre fra Herre og Træl. Ogsaa i Kobbe Aa 30 er der 

fundet flere Menneskeskeletter, men muligvis have de hørt til forskjellige selvstændige Grave. 
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Oldsager i Mandsgrave. 

Ved de seuesLL! Aars U1tdersøgelser er del' frcmkummel 24 Ura Vl' JJH'd Vaabe11 og desurll'll 

G, som ifølgl' de deri fundne H vn:ssestene eller R ingnaale nwa anses .som l\farn1sgnwe. Hcgucs de 

Lidligerc Fund med, haves i Alt fra den senere Jernalder 74 l~ravc rnecl Vaaben og desuden 5 im•d 

Hva·sseslene, 4: med Bidsler og 4 med Ringn:wle. Antallet af Vaa!Jeugravc er slol'L (23 PrntenL ar 
samtlige 308 OldsaggTa ve), men det fordeler sig i11genln11clc ligeligl over hele Tidsaltlercn, idet V:1 n ht·n 

rnegel sjeldent eller rnaaskc sleL ikke forekomme under Hedeusb.bets seneste Gr:nformer. 

S v æ rcl ere siden Affattelsen af B. 0. funclrn~ i Hi Grn ve: tre Gange, Kohht: Aa ;m saml 

Glasergaard l og 2, er der i samme Grav funclel to S\·ærcl. cl stol'L tn;æggct og et mindre cnæggd 

(jfr. B. 0. Side 158, hvor der er au ført en Gnff, Bn·khgaanl J 2 l, med Lo Svænl og r~u amfon, 

l\folsted G, endog med tre). Af de ny fundne Hl Sncrcl li:nc kuu de 11ysaHLydedt~ 3 nerct Lve:eggcde, 

alle store, de to endog 34 T. (cm. SD) lnnge; de øvl'igt~ Hl Srænl ya1·e enæggede, t'lernl' lrnn 7 af' 

::20 T. (cm. 52) Længde eller derover. Med Hensyn lil Svænfoncs Fmrn kan gcu1skl' henvises lil 

B. 0. Side 158. En trekantet Fæsteknap af Dronte med Fuglchovcclcr (se hosslaaende Fig. 50) er funcle11 

imellem forstyrrede Grave ved Melsted. 

Tillige har der 11yppigt visl sig enæggede Daggcrlcl' cllcl' s1me grnvc Kuive af O\'L'l' 7 

Tornmc1·s (cm. 18) Længde, der sikkerlig have været Vaalwn; t1er l!l' fundl'l 2 n'd Kohbe Aa og a 

ved Lollsgaarcl, snart i Forbindelse med Sværd, snart som cmestc Vaahen i Gnffcn. 

Spydspidser have fremdeles været sjcldne; cler er kun oplaget 2 ved Kohhc Aa, 2 vcLl 

Lonsgaard og 2 ved Glasergaard. foruden al 1 er fremkommen paa :-iidstrnevnle Sled ved Markarlwjclt'. 

De ere alle fundne enkelfris og have alle vmret slore og laucel formede; Spydspidser meLl l\Ioclhager 

kjeudes ikke fra den senere Jernaldcr.1) 

Af Skjoldbuler er der lig·elcdes fundet 2 Yed Kohbe Aa, 2 ved Lousgaarcl og 2 ved 

Glasergaard; de have alle været halvkngfoformcdc. Den, som optoges af Graven Glascrgaarcl l, vm 

udstyret med store flade fortinnede Bronceknapper (Fig. 51), li rnraf en sacl paa }lid ten af Bulen, 

medens to have tjent til at fastholde Skjoldhaandtaget (jfr. 13. 0. Fig. 315, der viser en lignemfo 

Skjoldbule fra "Melstecl 17", nu Kobbe Aa 1). 
Spor cl' ere hverken nu eller tidligere fundne i den senere Jemalrlcrs Grave. Deri mor! 

have Bids l c r ikke været sjeldne. Tidligere Yar der fundet ~), og nu senel'e er der fremkommet 

G. De findes ganske vist i Regelen i Mandsgrave, men i Lousgaard 18 laa der dog cl i en KYimle

grav (jfr. nedenfor om et Hesteskelet i en Kvindegrav). De ere altsaa ikke noget fulclt paalideligl 

Kjendetegn for en Mandsgrav. Bidslerne beslaa hovedsagelig i en Tværstang med en Ring ved hver 

Ende, men i eller ved Ringene har der jævnlig været anbragt kløf'lede Stokke af Jern eller Br011te 

til Fastgjørelse af Remme (Fig. 52 og 55), og derhos bar Bidselet urnlertiden været prydet med el 

Par store firkantede, paa Overfladen fortinnede Bronceplacler. Saadanne Yare ogsaa tidligere fundne 

i Gravene "i\folsted 13 og 17" (nu Melsted 18 og Kobbe Aa 1); men de vare den Gang· (13. 0. Side 160) 

urigligt hlevue ansete som Beslag til Liv heller; nu ere lignende Plader imidlertid io Gange blevne 

fundne ved Glasergaard i umiddelbar Forbindelse med Bidsler og Hestetænder, hvorved den rette Opfattelse 

af deres Bestemmelse er bleven utvivlsom. Af de tidligere fundne Plader er en afbildet i B. 0. Fig. 318, 

hvilken Afbilding her gjentages som Fig. 53. Af de nyfunc1ne har det Par, som er fremkornmel 

i Glasergaanl 2, været af samme Beskaffenhed som de tidligere, nemlig med traµpefonnet opbøjcl 

1
) Graven forhen ,J\IIcbted :2l'', nu Kohbe .\a ;,, l1vnri (ler l'urucli;n en laneclforrnci Spy<bpicb er t'undel en Spy<l

spids med Modhager, rnaa il"olge de tleri fundne Lerlrnr anse:; .,0111 hidrørende fra den a.•Jclre Jernalder; se foran 
Side 35 i Noten. 

l 
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Midte som Fig. 53. I Glasergaard 1 fandtes to Par Bidselplader; de mindre vare 11/12 Tomme (cm. 2,4) 

i Firkant og trappetormede som Fig. 53; de større, l1/2 Tomme (cm. 4) i Tværmaal, vare derimod flade 

og paa den forsølvede eller fortinnede Overside rigt prydede med Dyrefigurer i irsk Stil, det ene tillige 

Fig. 50. 1/i. Sværdknap 
af Bronce. 

Fig. 55. 1/i. Rembeslag 
af Bronce til Ridetøj. 

Fig. 52. 1/2. Bidselbeslag 
af Bronce. 

Fig. 54. 1;1• Bidselplade af forsølvet 
eller fortinnet Bronce. 

Fig. 53. 2/s. Bidselplade af Bronce. 

Fig-. 51. 2/s. Skjoldknap 
af Bronce. 

Fig. 56. 2/s. Ringnaal 
af Bronce. 

med Menneskeansigter (se Fig. 54 og den farvetrykte Tavle.) I begge Gravene vare Bidslerne ledsagede 

af en Mængde Tilbehør af kløftede Broncestænger m. V.; se nedenfor i Tillæg IX B 8 Nr. 1 og 2. 

Knive af den sædvanlige spidse Form have været meget almindelige. Derimod have de 

i den ældre Jernalder saa jævnligt forekommende halvrunde eller halvmaaneformede Knive ikke vist 

sig i den senere Jernalders Grave. 
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Hvæssesfrne af Sandslen eller Skil'er crc furnlne lcmmdig ofte; fra lirlligerc F1111d lmvLlL's 

1\J; nu <'r der aller fremkommet 8. Nogle ;if dem. <kr ere <lnnnede af Skifer, cre ved detL c~11P Ende 

forsynede med et Hul lil Opl1ængning. Tilhug1ie Sawlsten til Fyrtøj som M III l<'ig. 459 vides ikke 

at være fundne (om et tilfældigt Fund af en sarulan, rimeligvis hidrørende fra d(m ældre JemalLlcr, 

se B. 0. Side 98). 

En Jerns a x af :::æd vanlig Form ,;om Nutidens Uldsaxe (R 0. Fig. I ~O) var lirlligcre 

fund en i .Mandsgraven ".Melsted 17," nu Kobbe Aa 1 , OtJ' ve<l de senere Umlersogclser en; ;0aacla1rnc 

Saxe atter fundne i to l\fandsg·rnve, Kobbe Aa 7 og Lousgaarcl 1'1·. Himeligvis have ile fol' MærnlL·nes 

Vedkommende været benyttede som Toiletreelskaber. Jfr. foran Side 44 Linie 33 om Saxe fra den 

ældre Jernalder samt nedenfor om Saxe i Kvindegrave. 

Niptænger, som i den ældre Tid saa jævnligt forekom i 1\LrndsgTaV<J (se fonrn Si1l1~ 44·), 
have i den senere Jernalder kun vist sig i fire KYinclcgrnve og en uhestcnmwlit:· (~r;1v; se nedenfor Side 71. 

Fig" 5~J. 2/3. 

Fig. 57. 2/o. 

Fig. 60. 2/s. 

Fig. fJ7- -flH. Bclteheolag af Bronce med Indlægning af Sølv. Fig·. GO. Bcltelicslag nf' fortinnet Bronce. 

Sager henhørende li! Klædedraglen have været sjeldne i Mandsgrave. Imidlerlid er dc~r 

dog jævnlig forekommet Beslag til Livbelter. For det .Meste ha,·e disse kun beslaact i grove, 

rnnde eller firkanlede Jernspænder, men af .Mandsgraven Lousgaard 14 optoges de præglige i hos

sl<:mende Fig. 57-59 afbildede Beslag, bestaaencle i et stod Spænde med tilhørende firkantet Plade samt 

en firkantet Kapsel til at trække Remmene igjennern. Alt af Bronce med prægtig Indlægning af Sølv. 

Endvidere var det· tidligere i Melsted 2 fumlet det smukke forgyld le Spænde med tilhørende Plade, som 

er afbildet i B. 0. Fig. 319, og i Strandgrav 1 paa Nexø Nørremark (Mandsgrav) et ganske ligncmcfo 

Brnncespa:ndc. Nu senere ere Bellebeslag ogsaa forekomne i Mandsgravene Kohbe Aa 7 og 10. Et 

lille fortinnet Beslag fra Kobbe Aa 1 (forhen Melsted 17) er afbildet i Fig. 60 efter .M III Fig. 503. 

Som Beltebeslag maa vel ogsaa anses de mærkelige Hæg les pæn der, hvoraf to Sæt 

fandtes i Graven "Melsted Hi". nu Kohbe Aa 8, (B. 0. Side 167--68 og Fig. 352) og to Sæl nu 

atter ere optagne af Kohhe Aa 7. Siclslnænite Grav er en utvivlsom Mandsgrav. og naar Spa~nderne 

i Graven Kobhe Aa 8 crc angivne at va~re fundne ved Kvindf,gorls, rnaa delle vel snarest hidrøre fra 

en Forhlanding af flere Graves Indhold. Graven Kobbe Aa 8 er nemlig ikke hleven optagen under 

sagkyndigt Tilsyn. 
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Et Ringspænde, hvor Tornen kan forskydes langs ad Ringens Omkreds (D. 0. Fig·. 376 

og M III Fig. 609), er i sin Tid fundet i Graven Melsted 9 (forhen Melsted 10), som ifølge en der 

forekommen Hvæssesten maa anses som en Mandsgrav, uagtet der tillige fandtes en Glasperle. Ring

n a a 1 e som B. 0. Fig. 377 og 378 samt foranstaaende Fig. 56 ere fundne to Gange i kjendelige 

Mandsgrave, Kobbe Aa 29 og 3L samt 10 Gange uden betegnende Ledsagelse, hvilket ogsaa nærmest 

tyder paa Mandsgrave; men een Gang er en Naal som B. 0. l<'ig. 377 fundet i en Grav, Stenlægning 

8 i Lillevang, som ved en stor Perle eller Spindeskive af Hav er betegnet som Kvindegrav; den synes 

imidlertid der (ligesom ogsaa i Nr. 6 og 10 sammesteds) at være henlagt som Haarnaal, medens 

deslige Naale andetsteds ere fundne ved Midten af Graven og altsaa sandsynligvis have tjent til at 

sammenholde Klæderne over Brystet. Ringnaale forekomme først i en Strandgrav men blive ikke 

hyppige førend under de yngste Gravformer af den senere Jernalder. 

Afset fra fornævnte Gjenstande synes egentlige Prydelser ikke at forekomme i Mandsgrave. 

Det skal imidlertid bemærkes) at en enkelt G 1 aspe rl e ikke ganske sjeldent er fund en ved Mandsgods. 

I Bækkegaard 121 var en lille gul Perle fastrustet paa den underste Side af et Sværd, i Kullen paa 

Strandlodden Matr. Nr. 123 e af Østerlars (se nedenfor Tillæg IX B 4) laa en lille blaa Perle ved 

Sværdets Spids, i Kobbe Aa 7 fandtes ligeledes en lille blaa Perle, i Lousgaard 5 en lille Ra vperle 

og i Lousgaard 25 to smaa gule Perler; jfr. ogsaa Melsted 9 (forhen Melsted 10) med et Ringspænde, 

en Hvæssesten og en lille hvid Perle. I Fylden ovenover Oldsaglagene i Bækkegaard 84 og 127 er 

der i sin Tid i hver af Gravene bleven fundet en stor og kostbar .Mosaikperle, som maa anses for 

at være nedkastet ved Gravens Tilfyldning (B. 0. Side 160 nederst); men en saadan Forklaring kan 

neppe gjælde for alle de smaa og ubetydelige Glasperler, der ere fundne i selve Oldsaglagene; om 

de have været anbragte paa selve Klæderne eller maaske som Prydelse paa Sværdskeder eller paa 

Livbelter, kan imidlertid ikke oplyses. 
Endelig kan det bemærkes, at der især i sildige Grave meget hyppigt findes Levninger 

af Heste. Ved de fleste Bidsler har der __ været tydelige Spor af Hestenes Tænder, og meget ofte 

ere enkelte Hestetænder fundne hist eller her i Oldsaglaget. Men ogsaa hele Hesteskeletter eller dog 

store Knogler deraf ere forekomne i Mandsgravene Kobbe Aa 29 og 31 samt Lousgaard 46, 48 og 

49 saavelsom i den ubestemmelige Grav Kobbe Aa 18 og i Kvindegraven Lousgaard 47; i Lousgaard 

49 var der endog Skeletter af to Heste. I Lousgaard 48 laa Hesten 2 Alen (cm. 127) over Hoved

begravelsen jævnsides med et Menneskeskelet; i de øvrige Mandsgrave laa Hestebenene paa Bunden 

jævnsides med Hovedbegravelsen og østlig eller sydøstlig for denne. Naar det tidligere har været 

tvivlsomt, om Hestene i deres Helhed havde været nedlagte i Gravene (B. 0. Side 160), saa maa 

denne Tvivl nu bortfalde. Hestene vare smaa, men Benene vare desværre ikke saa godt bevarede, 

at et blot nogenlunde fuldstændigt Skelet kunde optages. Med de fundne Hesteskeletters Plads i den 

østlige Side af Gravene med Hovederne liggende imod Nord stemmer det godt overens, at Bidslerne 

saavel i tidligere undersøgte Tilfælde (B. 0. Side 156) som ogsaa i de nyfundne Grave, navnlig Glaser

gaard Nr. 1 og 2, ere forekomne nordøstligt i Gravene. Hundetænder ere fundne i 4 Mandsgrave 

ved Lousgaard. Om Heste- og Hundeben i Kvindegrave se nedenfor Side 71. 

Oversigt over nyfundne Mandsgrave fra den senere Jernalder: se næste Side. 

Med Hensyn til de ældre Fund i Mandsgrave henvises til Fortegnelsen i B. 0. Side 171-72 

og 184, hvorved dog bemærkes: 
at Gravene "Melsted 17, 18, 19, 20og22" nu ere betegnede som Kobbe Aa 1, 2, 3, 4 og 33, 

at Graven "Melsted 21 ", nu Kobbe Aa 5, hidrører fra den ældre Jernalder og ikke fra 

den senere (se foran Side 35 i Nolen), 
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Oversigt over nyfundne Mandsgrave fra den senere Jernalder. 

Gravform og Sted 

Kuller, Brolægninger 

og Stendynger: 

Mellem Melsted og Kobbe Aa 

Kobbe Aa 7 ............. . 

- 9""""""" 

10 ............. . 

21 ............. . 

29 ............. . 

30 ............. . 

31. ............ . 

36 ............. . 

Lousgaard 1 . . . . . ........ . 

2 ............. . 

5. - ........... . 

14 ............. . 

19 ............. . 

20 .... - ........ . 

22 ............. . 

" i " " I " 

" I ll 

" i " 

" I " 

• 

1 I " I I. 
1 I 1 ! Ja 

1 

1 

3 

ja 

2 ja 

ja 

23 ............. . 1 

1 

1 

1 

" " 
1 i " 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

24 ............. . 

25 ............. . 

32 .. " "". " .. . 

38 ............. . 1 

46"""" ".". • I 1 

48.""" ".". I " 
49 ............. . 

Glasergaard 1 

- 2 

Flade SLenlægninger 

og Deslige: 

Melsted 23 .............. . 

Mellem Melsted og Kobbe 

Aa ........ 4 ......... . 

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

Ukjendt Gravform: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

" " 

" " 
" " 

Mellem Lillevang og 

Melsted ... 7 ......... . 
" I " I " -- ----- --'----'----~---

Tilsammen. . . 3 j 16 I 7 I o 

1 

1 

1 ~ I 

2 I " " 

2 li " ' " i 

" i " 

• I " 

" I " 

I ~ 
" I " I . -6151261-8 

Desuden 

1 lille Glasperle 

To Sæt Hægtespænder, Sax, 1 Glasperle 

" Hesteskelet, Beslag· til et Træskrin 
I 

: I Hesteskelet 

1 (Lerkarret stod dybere end Olds>tglaget) 

1 

1 lille Ravperle, Hundetænder 

Sax 

Hundeben 

Hundetænder 

Benfyldf Lerkar_ med K vindegmls 

2 smaa gule Perler 

" ! Hesteskelet 

" I Hesteskelet og sekundært Menneskeskelet 

" 2 Hesteskeletter, Hundeben 

1 

1 

I 
" I 

Desuden er der imellem forstyrrede Grave ved Melsted fundet en trekantet Bronceknap til et Sværdfæste 
og ved Glasergaard en stor Lansespids. 

1 
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at de under "Melsted 13 og 17", nu Melsted 18 og Kobbe Aa 1, anførte "Beltebeslag" 

maa anses som Beslag til Bidsler, 

at de i B. 0. Side 186 som ubestemmelige anførte Grave: Melsted 10 med en Hvæssesten 

og et Ringspænde, Saltuna 5 med en Hvæssesten, Saltuna 7 med en Ringnaal og Bøgebjerg 4 og 5 

hver med en Ringnaal formentlig alle bør anses som Mandsgrave, samt 

at Gravgodset under "Melsted 16", nu Kobbe Aa 8, med Hægtespænder, en Hvæssesten, 

et Bidsel og to Spindestene maa anses som en Blanding af Mands- og Kvindegods fra forskjellige 

Grave; se foran Side 60 nederst. 

Oldsager i Kvindegrave. 

·Medens Oldsagerne i Mandsgravene med faa Undtagelser vise en saa udpræget Ensformighed, 

ere Kvindegravene rige paa en Mangfoldighed af Smykker, ofte smukke og stilfulde og varierende i 

Rækker af forskjellige Former. 

Af Fibulaerne ere saavel de fra den ældre Jernalder overgaaede Typer F 3 og I som 

ogsaa de nye Typer M til Q allerede saa udførligt behandlede i B. 0. Side 1G1-65, at der her kun 

behøves nogle ganske faa Tiliøjelser. Type F 3 (Fig. 61) er ved de nyere Undersøgelser gjenfunden 

i to Exemplarer i Kobbe Aa 11 og rimeligvis ogsaa i Saltuna 3. Af den li gearmede Fibula, Type I, 

er der kun fundet et Exemplar i Melsted 16 og ligeledes et i Saltuna 2, men paa dette sidstnævnte 

var Bøjlen ikke afrundet men vinkelbøjet (Fig 62). De brede bøjleformede Fibulaer uden Knap, 

Type M 1, ere kun forekomne i et smukt lille Exernplar i Kobbe Aa 11 (Fig. 64), medens samme 

Fibulaer med Knap, Type lVl 2, ere optagne i Lousgaard 35 og 40. Fibulaen fra Lousgaard 35 med 

Belægning af slebne Granater er afbildet i hosstaaende Fig. 65; Fibulaen fra Lousgaard 40 er ikke 

saa prægtig, idet den kun er belagt med slebne Stykker af hvidt, klart Glas. Der haves nu i Alt 

9 Exemplarer af denne smukke Form lVl 2. Den næbformede F., Type N. (Fig. 66 og 67), som 

synes at være en ejendommelig bornholmsk Udvikling af den ældre ligearmede Fibula Type I (Fig. 36), 

og som tidligere allerede var funden i 46 Exemplarer·, er atter forekommen i 15 Exemplarer, i Regelen 

parvis. De smukke fugleformede F., Type 0, havdes tidligere i 8 Exemplarer (idet to "langagtige" 

F. fra Bækkegaard 77 og 106 ved Undersøgelsen i Museet ere erkjendte at have været fugleformede); 

nu senere er der fundet to; den ene fra Lonsgaard 18 er omtrent som B. 0. Fig. 332 og hosstaaende 

Fig. 68, den anden fra Lousgaard 13 bærer ejendommelige irske Baandfletninger, som hosstaaende 

Fig. 69 udviser. De knapformede F., Type P,1) vare tidligere forekomne i 17 Exemplarer og ere nu 

gjenfundne i 3 Grave ved Lousgaard, hver Gang enkeltvis. Til de tidligere Fund af 18 firkantede 

pladeformede F. er der nu kommet 6 Exemplarer fra Lousgaard, alle omtrent som B. 0. Fig. 337 

og nedenstaaende Fig. 71. Aflange pladeformede F., Type Q 2, forhen kjendte i 5 Exemplarer, 

ere gjenfundne 2 Gange ved Lousgaard (Fig. 72). De skaalformede F., Type R, hvoraf der nu 

atter er forekommet 34 Exemplarer, ere saa mærkelige, at de nedenfor ville blive særligt omhandlede 

i femte Afsnit. Til de hidtil kjendte 6 Exemplarer af store ligearmede F., Type S, er der nu 

kommet 4; de tre ere som B. 0. Fig. 369, den fjerde derimod (Mus. C 5900) fra Lousgaard 29 bærer 

paa :Midten en gjennembrudt Dækplade med fire Kvindehoveder forbundne ved lange Slør; Kroppene 

ere tilstede men underligt indskrumpede; den ene Ende af Spændet er i Oldtiden bleven afbrudt, 

hvorefter Bruddet er bleven afglattet ved en lige Afskjæring; se nedenstaaende Fig. 7 4. De store lige-

1 ) De i B. 0. Side 164, Linie 5 nedenfra, omtalte Spænder, som i sin Tid ere fundne paa Nylars Præstegaards 
Mark (Mus. 6488), ere )kke "knapformede" og hidrøre ikke fra den senere Jernalder, men de ere "tutulusformede" 
og tilhrm~ den forud ·for Tenestilen liggende HalMattkultur. Se Neergaards AfhamUing i Aarh. 1892 Side 231 i 
Nuteu og ll'I 111 Fig. G8 sarnt foran Side 43. 
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arrnerle Spænder fin cl es næsten altid sammen med et Par store skaalformede. Tre fligede Spænder, 

Type T, ere ikke fremkomne ved de nyere Undersøgelser. Derimod er der i en forstyrret Grav 

ved Dammegaard i Pedersker Sogn fundet det i Fig. 7 6 afbildede smnkke run cl e Spænde af for

gyldt Bronce, opliøjet i Midten og delt i fire Felter med forvredne Dyrefigurer; det minder noget om 

dd gotlandske Spænde l1os Monfolius: Svenska Fornsaker Fig. 54,1 samt de svenske Spænder Moni. 

Fig. ti78 og G79. Samtlige Fibulaer have været af 13roncc og synes med Undtagelse af Spæmlci 

Fig. 61. 1/1. Fibula af Type F 3. Fig. fi::!. 1/i. Fibula af Type J ':l. 

Fig» fiel. 1/1. Type !VI J. 

Fig. 66. 1/i. 
Fig. 66-67. Type N. 

Fig» (J5. 1/1. Type !VI 2. 
Fig. GB-65: Brede bøjleformede Fibulaer. 

. Fig. G7. 1/i. 
Næbformede F. 

Fig. 68. 1/i. 
Fig. 68-69. 

Fig. t;i_ 1/i. Type M 1. 

Fig. 69. 1/i. 
Type 0. Fugleformede F. 

Fig. 64 alle at have havt Naal af Jern. Ingen Fibula fra clen senere Jernalder er funden i nogen 

kjendelig Mandsgrav. 

Et mærkeligt ringformet Broncespænde omgivet af en Krans af Dyrehoveder med 

lange Snabler var allerede tidligere fundet i Melsted 5; se B. 0. Fig. 320. Senere er der i Kobbe 

Aa li fundet Stykker af et smukt Spænde, bestaaende af en 3/s Tomme (1 cm.) bred, flad Bronce

ring med tl'e Rækker indslaacde HalY('irkler. Disse Sprender erc ikke forsync<lc med en Na;il men 

I 

l 
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med en kort stump "Torn" ligesom Remspænder; men i det Mindste det sidstfundne er saa tyndt og 

skrøbeligt, at det ikke kan have fastholdt nogen Rem men kun kan have være brugt som el Smykke 

paa Klæderne. Det er fundet i en Kvindegrav. Paa begge de nævnte Spænder er Tornen ikke ind-

Fig. 71. 1/1. Type Q 1. 
Firkantet pla~ef. F. 

Fig. 70. 1/i. Type P. 
Knapformet F. 

Fig·. 72. 1/i. Type Q 2. 
Aflang pladef. F. 

Fig. 74. 1/i. Fig. 73. 2/s. 
Fig. 73-74. Type S. Store ligearmede Fib. 

Fig. 75. 1/i. Type T. Trefliget Spænde. Fig. 76. 2/s. Rundt Spænde. 
(Om Type R: Skaalformede Spænder, se nedenfor i 5te Afsnit). 

rettet til at forskydes langs Ringens Omkreds, saaledes som det er Tilfældet med "Ringspæn<let" 

B. 0. Fig. 376, der er fundet i Mandsgraven Melsted 9 (forhen Melsted 10). 

Et egentligt Remspænde (Beltespænde) vides kun een Gang at være fundet i en 

Kvindegrav, nemli~ det smukke i B. 0. ~"ig. 375 afbildede Broncespænde fra en flad Stenlægning 

i Lillevang. 
5 
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Plader til Paasyning paa Klæderne ere saavel tidligere (B. 0. Side 166) som senere 

af og til fremkomne. Det prægtigste af dem er det, som er afbildet i Fig. 77 og paa den farvc

trykt e Tavle, og som forestiller to Fugle, 41/2 Tomme (cm. 12) lange, med lakke! Kam og indlagte 

Fig·. 77. 1 /i. Brysb~mykke af forgyldt Bronce med lndl<Pgning af slebne Crarrntcr. 

Fig. 79. 1/i. Fig. 78. 1/i. Smykkeplade af forgyldt Bronce me<l Indlægning 
af Erna.il. 

Fig-. 79. Smykkeplade af Bronce. Fig. 80. Stykke af en Broncenaal. 

med slebne Granater i to Felter paa hver Krop (samt maaske ogsaa i Øjnene) og forøvrigt dækkede 

med rig Forgyldning; under Fuglebillederne hænge forgyldte Figurer i gjennembrudt Arbejde, dels 

dannede af Fuglenes Ben og Kløer, dels af irslrn Omamentdyr med Hoved, Forben, Klo og en lang 

baandforrnct Krop forlænget bagtil i et Bagben. Fnglebilleclerne ere kun forenede ved en Stift igjennem 

beggr• Ornamenldyre11e'1 Hoveder, saa al Smykket lrnr kunne! gjøres bredere og smallere efter Behag. 

l 

r 
I 
I 

__J 
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Smykket fandtes liggende midt paa Brystet af Skelettet i Lousgaard 47, medens der paa hvert Kraveben 

sad et stort og smukt skaalformet Spænde, Fig. 101, hvorhos en Række af 55 indvendig forgyldte 

eller forsølvede Perler var lagt i en Bue nedenom Spænderne og Brystsmykket. Fremdeles haves fra 

Kobbe Aa 17 den i Fig. 78 og paa den farvelrykte Tavle afbildede smukke Fuglefigur af Bronce, 

rigt forgyldt og med Spor af rød Email i Øjet og i en rund ~'ordybning paa Vingen; med Kløerne 

Fig. 84. 1/i. Øreberlok 
af Bronce. 

Fig. 85. 1/i. Broncesmykke. 

' . \. 
' ,~ 

~ 

)
. 

~/ 
~-~~----

Fig. 81. 1/2. Diadem af Bronce. 

Fig. 82. 2/s. Armring af Bronce. 

Fig. 83. 2/s. Haancll011'ring 
af Bronce. 

Fig. 86. 1/5. Lerkar. 

holder Fuglen en Slange. Endelig er der i Lousgaard 16 fundet den lille i Fig. 79 afbildede Broncc

plade, der synes at skulle forestille et eller andet Dyr. 

Et Diadem bestaaende af et 5/12 Tomme (cm. 1,1) bredt Broncebaand, Fig. 81, er fundet 

i Saltuna 2 sammen med en næbformet Fibula m. M. At det virkelig er et Diadem, fremgaar noksom 

deraf, at det blev fundet kantstaaende omkring Skelettets Hovedskal. Rimeligvis er det en Udvikling 

af den ældre Jernalders .,Broncebaand til Haarprydelse" (B. 0. Fig. 172). 

Et meget smukt Spiral-Armbaand af Bronce i 41/4 Omgang, dannet af et 5/12 Tomme 

(cm. 1,1) bredt, _noget hvælvet Broncebaand, prydet paa Udsiden med to Rækker af indslagne Tre

kanter med tre ophøjede Punkter i hver (Fig. 82), er fundet i den sexdobbeHe Strandgrav imellem 

5* 
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:VIelsti:d og Kobbe Aa (Tillæg VII C 5), og et ganske lignende ha ves fra Lousgaanl 18. Simplere 

Spiral-Armringe ere forekomne 3 Gange ved Lousgaard, altid enkeltvis; de ere dannede af et tyndt, 

glat, paa Udsiden noget hvælvet, omtrent 1/2 Tomme (cm. 1,s) bredt Broncebaand, der er bøjet til 

en Spiral i tre til fire Omgange. Flere Gange er der fundet dobbelte Benpiber i Armbaandene; de 

have altsaa været baarne paa Underarmen og ikke paa Overarmen, der kun indeholder en enkelt 

Benpibe. Fra tidligere Fund havdes 7 saadanne Spiral-Armringe (B. 0. Side 167). 

Haandlcdsringe af Bronce vare tidligere fundne i 16 Exemplarcr, hvoraf de 12 vare 

tynde omtrent som B. 0. Fig. 350 og de 4 svære og forsynede med indstøbte Bølgeprydeiser som 

B. 0. Fig. 351 (B. 0. Side 167). Senere er der ved Lousgaard fundet 5 tynde og 1 svær Haandledsring 

og paa andre Steder 5 svære Hinge. Af de tynde Ringe vare to af Jern; alle de øvrige have været 

af Bronce. De svære Ringe have for det Meste havt Bølgeprydelser, men en enkelt (fra Melsted 21) 

er prydet med indstøbte Kors. De fleste af Ringene ere aabne paa den tyndeste Side, men enkelte, 

buade af den lette og af den svære Art, have Aabningen i den tykkeste Side som Fig. 83. De tynde~ 

Hinge findes mest med knapf'ormede eller firkantede pladeformede Spænder, de svære næsten altid 

med store skaalformede Spænder. Jævnligt forekomme de parvis. Hverken Armringe eller Haandleds

ringe ere fundne i nogen Mandsgrav. Endnu kan del bemærkes, at der i Kobbe Aa 14 fandtes tre 

smukke Mosaikperler med indsatte Bøsninger af Bronce, hvori der endnu sad en tyk dobbell Uld

traad; ifølge deres Plads i Graven er det sandsynligt, at de have tjent til Prydelse for Haandledet. 

Fin g c r ringe ere ikke forekomne ved de senere Aars Undersøgelser. 

Fire Gange er der ved Lousgaard fundet Øre berlokker af Bronce, hver Gang et Par; 

deres Form og Størrelse vil erfares af Fig. 84. De have ikke tidligere været bemærkede an~etsteds, 

men vecl at gjennemgaa mine ældre Optegnelser kan jeg nu se, at en i Bækkegaard 103 fun<len 

Bronceplade har været et Stykke af en ganske lignende Berlok. 

En særegen og hidtil paa Bornholm ukjendt Prydelse er den i Fig. 85 afbildede Bro n c e

b u 1 e fra Lousgaard 39; den laa tæt ved en ,aflang pladeformet Fibula og synes saaledes at have 

havt sin Plads ved Brystet; en meget lignende Gjenstand er afbildet hos iVIoutelius: Svenska Forn

saker Fig. 528 og er der betegnet som et Hemspænde. Et Par Bronceknapper af gjennembrmlt 

Arbejde er fundet ved et Par store skaalformede Spænder i Lousgaard 28, og tre smukke smaa 

Spiraler, to afBronce og en af Sølv, haves fra Klipperne nord for Melsted samt fra KobbeAa G og 11. 

Naale af Bronce eller Jern ere jævnlig blevne optagne (Fig. 80). 

Per 1 er ere ved Lousgaard forekomne i stor Rigdom, navnlig i de Grave, som ifølge Fibu

laerne maa henregnes til de tidligere. En Gang var der 152 Perler i en Grav, en anden Gang 102, 

i Alt i 22 Grave 768 Perler. Ved Kobbe Aa fandtes i de 7 nye Kvindegrave ikkun 42 Perler, iberegnet 

de 3, som formentlig have henhørt til et Armbaand, og paa de øvrige nye Gravpladser have Perler 

heller ikke været talrige. Nogle Perler fra Lousgaard 36 og 40, der nu kun vise sig som en hvid 

kridlagtig Masse, maa ifølge en Undersøgelse af Professor Johnstrup anses for at være tildannede af 

Forsteninger fra Kridttiden, især Pigge af Echinus. Perler af Bjergkrystal ere forekomne een Gang 

og Perler af Karneol to Gange, alle i sildige Grave. En Træperle har været tilstede i Lousgaard 10, 

hvor det dertil hørende Broncebeslag blev fundet, jfr. B. 0. Side 170 og Fig. 356. Endnu kan be

mærkes, at i Perlehalsbaandet i Lousgaard 39 sad der srnaa gjennemborede BenskiYer imellem Per

lerne, og i Lousgaard 16 var der imellem Perlerne indskudt smaa Bronceringe. Se om Perler 

forøvrigt nærmere nedenfor i femte Afsnit. Perleformede Spiraler af Broncetraad ere 4 Gange 

fundne ved Perlehalsbaandene, hver Gang et Par. deraf. 

Af smukt vævet Uldtøj og Fryndser er der flere Gange fundet ikke ganske ubetydelige 

fiest er; se f. Ex. Lousgaarcl 10, 29 og 40. 
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Oversigt over nyfundne Kvindegrave fra den senere Jernalder. 

Gravform 
og 

Sted 

Kuller, Brolæg-

ninger og Sten

lag. 

Lillevang 1 ...... . 

2 ...... . 
4 ...... . 

Mellem Lillevang og 

Melsted a 9 .... . 

Melsted 16 ...... 1 • 

Kobbe Aa 6 ..... . 

11. .... . 

14 ..... . 

15 ..... . 

17 ..... . 

20 ..... . 

26 ..... . 

Lousgaard 3 ..... . 

4 ..... . 

6 ..... . 

9 ..... . 

10 ..... . 

11. .... . 

12 ..... . 

13 ..... . 

16 ..... . 

18 ..... . 

21. .... . 

(24) .... . 

28 ..... . 

29 ..... . 

35 ..... . 

36 ..... . 

37 ..... . 

39 ..... . 

40 ..... . 

41. .... . 

43 ..... . 

44 ..... . 

47 ..... . 

Mellem Lousgaard 

og Saltuna 3 ... . 

Saltuna 2 ........ . 
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55 

1 

1 
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Desuden 

" , Nøgle (?) 

" ! To Nøgler 

" Nøgle (?) 

" Lille Broncespiral 
11

1 

{ Ringf. Spænde, Niplang", 
: I Sølvspiral. 

2 

Hundetænder. 

To perlef. Broncespiraler 

{ 
Bronceringe mellem Per
lerne, to perlet'. Broncesp. 

Bidsel 

f To Øreberlokker (sekundær 
\ Grav med brændte Ben) 
To Bronceknapper 

fTræskrin, to Øreberlokker, 
\Broncekj" to pif. Broncesp 
To Øreberlokker 

{
Broncebule. to plf.Bronccsp. 

Benplader m. Perlerne 
To Øreberlokker 

Broncenøgle 

{ 
sekundært Skelet, 

skelet 

Diadem. 

Heste-
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Uravform 
og 

Sted 

Overført ... . 

Sahuna :l. ....... . 

4 ........ . 

Flade Stenlæg

ninger og Des!. 

Mebtcd l!l ....... . 

20." ... " 
21. ...... . 

22"."." 
Mellem Melsted og 

Kohhe Aa 1 .... 

2.". 

"Strandgrave" 

Lillernng 2 ...... . 

~follern Melsted og 

Koblie Aa 2 .... 

Ukjendte Grav

former. 

Mellem Lillevang og 

Mebted b 2 ..... 
., 
u ..... 

4"". 

5"." i 
I 

2 

" I 

" i 
I 

I 
" I 

- ~:·::: 11 

IJ:untnegaard ...... i , I i 

" 

" 

2 
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3 
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2 
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22 

37 

" 
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I 
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ri!I 
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1 

1 l\'iplang 

" ! " 

To korte Rroncespiraler 

Runcll Spænde 

TI1sam:i~1~,1-~03f-2~·1-0·~-2-· 3 5 

D('suden er der imellem for,;tyrrede Grave vecl Melote<l fundet et Stykke af e1 stort sk:i,alformet Spænde og 
vetl Glasergaanl to Spindeskiver. 

Andre Gjenstande. En lille Kuiv er funden i næsten enhver Kvindegrav, som er bleven 

tm<lersøgt me<l fornøden Omhu. Spin de skiver ere forekomne to Gange ved Lousgaard og ee11 Gang 

paa. Klipperne nord for Melsted; to vare af Sandsten og en af brændt Ler, alle fladt cylindriske og 

uden Prydelser. Ogsaa ved Glasergaarcl er der af forstyrrede Grave blevcn optaget to Spindeskiver. 

Niptænger af den i Broneealderen sædvanlige langstrakte Form (B. 0. Fig. 28) ere fundne i Kobbe 

Aa 11 og i den sexclobbelte Strandgrav mellem Melsted og Kobbe Aa, paa begge Steder ved utvivl

somt Kvindegods, samt i den ubestemmelige Grav Glasergaard 3. Niptangen fra Strandgraven var af 

Sølv eller dog forsølvet. Tidligere er der fundet lignende Niptænger i Kvindegravene "Melsted 18 og 

20" . nu Kobbe Aa 2 og 4. En smuk N øg J e af Bronce omtrent som B. 0. Fig. 380 laa ved et Par 

siore skaalforrnede Spænder i Lousgaard 44,, og Nøgler af Jern synes at være fundne under tre Bro

lægniuger i Lillevang; jfr. B. 0. Side 184 om Jernnøgler fra nogle Kuller sammesteds. Et Bidsel er 
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fundel i Lousgaard 18 og Resterne af et helt Hesteskelet i Nr. 47 sammesteds. I sidstrnrvnto 

Grav fandtes som sekundær Begravelse ogsaa et Menneskeskelet jævnsides med Hesteskelettet; so 

foran Side 57. Tænderne af en Hund ere fundne i Kobbe Aa 15. 

Oversigt over nyfundne Kvindegrave. Se Side 69-70. 

Med Hensyn til ældre Fund i Kvindegrave henvises til Fortegnelserne i B. 0. Side 172-74 

og 185, hvorved kun bemærkes, 
at Gravene "Melsted 16, 18, 20 og 22" nu ere anførte som Kobbo Aa 8, 2, 4 og 33, 

at Graven "Melsted 9" er beliggende imellem Melsted og Kobbe Aa, 

at Gravgodset under "Melsted 16", nu Kobbe Aa 8, maa anses som on Blanding af Mands

gods og Kvindegods, samt 
at de "langagtige" Fibulaer i Lousgaard 77 og 106 ere fugleformede (Mus. C. 2417 og 

2461), don førstnævnte som B. 0. Fig. 332 og den sidstnævnte som B. 0. Fig. 333. 

Ubestemmelige og tomme Grave. 

25 Grave er der kun fundet Oldsager, som lige saa vel have kunnel tilhøre Mænd sorn 

Kvinder. Der er af disse Grave optaget 22 Knive, 2 Remspænder og et Lerkar. I Kobbe Aa 28 laa 

der et massivt Bronceskaft og lo Syle. I Glasergaard 3 fandtes en Niptang. Endelig er der i Kobbe 

Aa l8 fundet Rester af et helt Hesteskelet; i Kobbe Aa 30 saavelsom i en Stenlægning mellem Mel

stcd og Kobbe Aa samt i en Grav paa Klipperne syd for Lillevang laa der spredte Hestetænder, og 

i Lousgaard 33 fandtes en Kjæbe af en Hund. 
Af ganske tomme Grave fandtes kun 5 ved Lousgaard, men paa de øvrige Gravpladser 

har deres Tal været lige saa stort som Oldsaggravenes eller endog større. 

Lerkar. 

Medens der i den senere Jernalders Grave aldrig er fundet noget Broncekar og ejheller 

noget Glaskar, ere Lerkar fremdeles vedblevne at forekomme, men dog kun i ringe Antal. Af samt

lige c. 500 undersøgte Grave vides kun 1 at have indeholdt tre Kar (ved næbformede Fibulaer); 

4 Gange er der i Kvindegrave fundet lo Kar, og 36 Gange, snart i Mandsgrave og snart i Kvindegrave, 

har der været ot enkelt Kar. Lerkarrene have for det meste været grove; blandt de finere Kar have 

adskillige været vaseformedo med 3 eller 3 X 3 Knopper paa Udbugningskanten som Fig. 86. 

Tidsbestemmelser. 

Del er foran Side 46-47 bleven paavist, hvorledes Oldsagerne i den ældre Jernalder ud

vikle sig igjennem lre successive Perioder: en førromersk, en romersk og en romersk-germansk, idel 

der dog igjennem alle tre Perioder vedbliver at herske en i Hovedsagen ensartet Stil med simple 

ukunstlede Linier og en lige saa fordrindringsløs Ornamenlik, der ordentligvis indskrænker sig til 

Benyttelse af Streger, Prikker, Smaacirkler, Kors eller andre simple Figurer lil Prydelse af Smykkernes 

Overflader. Vel kan der henimod den ældre Jernalders Slutning findes enkelte Exempler paa en 

rigere Udsmykning, f. Ex. med et Slags Filigran (B. 0. Fig. 282) eller med slebne Glasstykker (B. 0. 

Fig. 144, 277 og 278) eller endog med Email (B. 0. Fig. 303, rimeligvis el indført Pragtstykke), men 

den hidtil benyttede Stil forstyrres dog ikke væsentligt derved. Dyreornamentik er endnu ikke kommen 

i hyppig Brug. Den senere Jernalder faar derimod netop sit karakteristiske Præg ved den stærke Be

nyttelse af Dyrefigurer eller Dele deraf til Ornamentering af Smykker og Brugsgjenstande. Der kan 
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imidlertid ogsaa i den senere Jernalder tydeligen paa vises en successiv Udvikling igjennem forskjel

lige Perioder. 

Først fremtræde Former, der staa i nært Slægtskab med de i Slutningen af den ældre 

Jernalder benyttede, navnlig de slore bøjleformede Fibulaer med Bagplade og· bred Spids. De ere 

en Udvikling af den tidligere Filmlaform Type F og have allerede kjendelige Forløbere indenfor den 

a;ldre Jernalder r. Ex. B. 0. Fig·. 274:. llvor cle optræde i den senere Jernalder, ere de i H.egelen ud

styrede med Dyrebilleder, saaledes som 13. 0. Fig. 323-37 og ovenstaaende Fig. 64-G5 tilstrækkeligt 

li(hise. Afbildningerne vise især Prydelser med Fuglehoveder med lange krumme Næb, tilspidsede 

Hoveder stoaende ml fra Fibulaernes Bagplader, bredere Hoveder af Dyr til Afslutning af Fibulaernes 

Spids samt nogle Figurer, der kunde ligne Hoveder af Vandfugle (ved Midten af Fibulaen B. 0. 

Fig. 3%). Det er Prydelser, som ifølg·e Dr. S. lVIiillers Undersøgelser om Dyreornamentiken i Norden 

(Aarb. 1880 og særskilt Udgave Kjøbenhavn 1880) tilhøre den hos de sydlige Germaner opstaaede 

saakaldte "germanske Stil". Til samme Kreds af Ornamentik rnaa henregnes nogle af de smukke 

smaa Fibulaer, der helt ere dannede i Skikkelse af en Fugl, B. 0. Fig. 332, de smukke Sølvstykker til 

Paasyning, B. 0. Fig. 248, samt vel ogsaa Paasyningspladerne 13. 0. Fig. 346--47 med Afbildning af 

et Mandshoved m. V. og foranstaaende Fig. 78 med Afbildning af en Fugl, endvidere de smukke 

fornn Fig. 57 -59 afbildede Bellebeslag (navnlig Fig. 59) saavelsom de skaalforrnede Spænder fra 

Karrnikegaard 195, Fig. 87, og fra Bækkegaard 59, Fig. 88. Forøvrigt bestaa Ornamenterne paa 

bornholmske Oldsager fra denne Tid kun i rette eller krummede Linier eller i indslagne S-formede 

Prydelser eller i Hækker af indslagne Punkter eller af smaa Trekanter eller Firkanter eller i Zigzagbaand 

eller Smaacirkier. Indlægning med Niello forekommer paa nogle brede bøjleformede Fibul~er uden 

Knap, og Indlægning med s!elme Grnnater eller med Glas anvendes regelmæssigt paa de brede bøjlc

formede Fibulaer med Knap. 

Disse Elementer af Ornamentik findes ikke blot paa de nysnævnte Fibulaer og Metalstykker 

til Paasyning men ogsaa paa de talrige næbformede Fibulaer, B. 0. Fig. 329-31, og paa en enke!L 

knapformet, B. 0. Fig. 336, endvidere paa cle tynde Haandledsringe. B. 0. Fig. 350 og foran l<'ig. 83, 

samt paa Bidselpladerne B. 0. Fig. il18 (foran Fig. 53). Kommer man imidlertid noget længere frem 

i Tiden, viser der sig Paavirkning af en ny Stil, nemlig den irske. 

Det er Dr. Muller, som i sit foran citerede Skrift om Dy1:eornamentiken i Norden først har 

~jorl opmærksom paa den irske Sti 1 s store Betydning for os; og idel han (Side 84 og 85 i 

Noten) tillige har angivet en Række af Billedværker, hvori Illustrationer fra gamle irske Manuskripter 

cre gjengivne, har han aabnel Lc~lighed ogsaa for Andre til at gjøre sig bekjendte dermed. 1) Deu 

irske Ornamentik har i den tidlige Middelalder især været benyttet til Illustrationer af Haandskrifter, 

og det Præg, som den har erliolclt ved at være bleven uddannet af Skrivere og Kalligrafer, har den 

senere stedse bevaret. Ornamenterne ere især Linier, som slynges i allehaande sindrige og sirlige 

Sving og Bugtninger, snart enkelte Linier, snarl dobbelte eller flerdobbelte, hvorved der dannes Baand, 

som sammenslynges, snoes, flettes elc. Af og til forsynes Baandenc med Hoved og Lemmer, og der 

dannes da derved Dyreformer med en lang smal Krop, der slynges i sære Sving og Bngter. Dyrene 

vises næsten altid fra Siden og have derfor kun eel Forben og eel Bagben; Benene bøjes ligeledes i 

aHchaande Bugtninger og stikkes ofte igjennern hinanden eller igjennem Hovedet. Dyrets Hoved ses 

ogsaa i Profil og er derfor kun forsynet med eet Øje; det bærer enten et krummet Næb eller et vidt 

1 ) Et rigt UdvaJg af saatlanne Afbildninger ha ves f. Ex. i Gilberts "Facsirniles of national manuocripb; of Ireland" 
smnt i \Vesbrnods "Fac.~imile,; ol' minialures and ornarnenls", hegge tibtede saavel i rleL slorc kongelig·e Bibliothek 
som i Kunstakademiets BiblioU1ek i Kjøbenlmvn. 
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aabnet Gab, hvis Kjæber ere tilbagebøjede (se f. Ex. B. 0. Fig. 338, hvor fire Hoveder støde sammen 

paa Midten), endog saaledes, at Læberne kunne være slyngede helt bagover (se B. 0. Fig. 345). Fra 

Nakken udgaar der sædvanligt en Lok eller Top. Ofte kan Dyret være saaledes udtrukket og for

drejet, at det næsten er umuligt at skjønne, hvad der egentlig har været Haandværkerens Tanke 

(se Fig. 95 til 102 nedenfor). Ved de ovennævnte Bemærkninger om de irske Ornamentdyrs sædvan

lige Karakter er det imidlertid ingenlunde udelukket, at der i de irske Haandskrifter ogsaa kan findes 

Tegninger af virkelige Dyr saavelsom af Mennesker; men saadanne forekomme kun undtagelsesvis og 

ere tilmed i Regelen omgivne med en Ramme, hvori alle Stilens Stregeslyngninger udbrede sig i frodig 

og sindrig Mangfoldighed. Ejbeller er det udelukket, at irsk Stregeornamentik kan anvendes til For

siring af en fra en anden og tidligere Stilart hidrørende Dyreform, hvorved der opstaar en ejen

dommelig Kombination af to Stilarter (se f. Ex. Fuglebilledet Fig. 69 og Krybdyrbillederne Fig. 89-
92 nedenfor). 

Irsk Stil vides hidtil ikke at være fonden paa de smalle eller brede bøjleformede Spænder 

og ejheller paa de næbformede. Paa de senere Spændeformer fremtræder den derimod mere og mere 

kjendelig, efterhaanden som Tiden skrider frem. Af de fugleformede Spænder er der dog kun tre, der 

bære Præg af irs~ Stil, nemlig B. 0. Fig. 333 (Trekanten paa Halen og det flettede Skjæg paa Mands

hovedet), et dermed overensstemmende fra Bækkegaard 106 samt det foran Fig. 69 afbildede, som 

ved sine kunstigt slyngede Linier har et meget bestemt irsk Præg; de sædvanlige fugleformede 

Spænder, B. 0. Fig. 332 og foran Fig. 68, ere derimod ikke irske. Paa den anden Side ere alle de 

19 mig bekjendte knapformede Spænder udstyrede med irske Dyrekroppe eller irske Baandfletninger, 

alene med Undtagelse af B. 0. Fig. 336, der har et forholdsvis gammeldags Udseende. Blandt de af

lange pladeformede Spænder synes det foran Fig. 72 afbildede at være irsk; de øvrige ere saa slet 

konserverede, at man ikke kan have nogen bestemt Mening om dem. Derimod bør formentlig alle de 

24 firkantede pladeformede Spænder være at betegne som irske, hvad enten deres Overflade er 

dækket med bugtede Ornamentdyr (B. 0. Fig. 337 og 338 samt foran Fig. 71) eller med Baandflet

ninger. Af den lange Række af skaalformede Spænder, hvoraf en Del er afbildet nedenfor i Fig. 87 

til 102, ere kun de to første, Fig. 87 og 88, uden noget Præg af irsk Paavirkning. I Fig. 89-94 er 

Krybdyrbilledet vel endnu stedse holdt i Former, der kunde henføres til germansk Stil, men den 

kunstige og kunstlede Linieføring paa Fig. 90 og 91 samt paa Forenden af Fig. 89 og 93 saavelsom 

de treoddede Stregeslyngninger paa Bagenderne af Fig. 92 og 94 vidne om irsk Indflydelse. Man 

kommer herved til at tænke paa den paa Øen Gotland fremdragne ejendommelige Stil (Dr. Milller 

Side 71-7 4, jfr. Side 105-107), hvor de germanske Motiver er blevne undergivne irsk Paavirkning. 

I Fig. 95 og 96 er den irske Stil bleven end mere kjendelig ved de langs hver af Krybdyrbilledets 

Sider anbragte lange og smalle Ornamentdyr. Fig. 97 har forneden en Bort af irske Baandfletninger, 

og det Samme gjælder om det store Spænde Fig. 98. Paa Fig. 99-102 er der udbredt Dekorationer 

med allehaande irske Dyrefigurer. De følgende Fig. 103-107 tilhøre den karolingiske Stil. Af Pladerne 

til Paasyning ere B. 0. Fig. 346-47 samt Fuglebilledet ovenfor Fig. 78 neppe at anse som irske. 

Men det store hesteskoformede Smykke Fig. 77 med de forgyldte og granatbelagte Fugle viser noksom 

den irske Stil ved de under Fuglenes Forkroppe anbragte lange, smalle og bugtede Ornament

dyr. Ligeledes er B. 0. Fig. 345 ved Hovedets Form og Baandfletningernc forneden ubetinget karak

teriseret som irsk. Og det lille Billede Fig. 79 bærer ogsaa paa Kroppen umiskjendelige irske 
Baandfletninger. 

Kunde der end maaske rejses Indvendinger imod nogle af de ovenangivne Henførelser, saa 

ville dog de allerfleste af dem være rigtige, og der kan saaledes ikke være Tvivl om, at der i de 

bornholmske Oldsager ikke blot foreligger enkelte irske Pragtstykker, der kunde være indførte andet-
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sl0dsfra, men hele Rækker af Smykker i irsk Stil, der noksom vicfoe om. at denrw SI il ig'j<'ll!H'lll 

lange Tider har v:::crct raadende der paa Øen, tilmed da der i Hegelen ikke summen med dem findes 

Smykker, der vise hen til, at nogen anden Stil samtidigt har været i Anvendelse. 

Efter at den irske Stil saaledes havde udfyldt el anseligt Tidsrum i Udviklingen, om hvis 

Varighed der nedenfor vil blive anstillet nærmere Undersøgelse, af10ses den endelig af en ny Stil, som 

efter de af Dr. Miiller meddelte Oplysninger m::ta være den karolingiske, som paa Grundlag af 

antike Forbilleder og med nogen Paavirkning af irsk Ornamentik havde udviklet sig i Frankrig nnder 

Karl den Store og hans nærmeste Efterkommere. Dr. Nililler skjelner imellem en ældre og en yngre 

karolingisk Stil; den ældre, der raader fra Slutningen af det ottende Aarlrnnclrede indtil hen imod 

Midten af det niende, gjengiver især de i gammelkristelige Fremstillinger forekommende Dyr og gjen

giver dem paa naturlig Maade uden Stilisering og uden Fonridninger; den yngre, mm bliver 

herskende henimod Midten af det niende Aarhundrede. optager derl1os en bel Hække fra den anlike 

hedenske Kunst hentede Dyr. deriblandt Løver, og tillige en stor Del Onrnmenler fra den irske Knn::;l, 

saavel Dyrebilleder som Baandslyngninger. Efter Dr. Mi'tllers Formening er det især den yngre karo

lingiske Stil, som har fundet Indgang i Norden, og iblandt Dyrebillederne er clet især Løverne, som 

ere komne i Brug der. Kroppen paa de karolingiske Løver er ikke damiet af et langl, allevegne 

omtrent lige bredt Baanc1 som i de irske Ornament dyr, men den er enten bred og kort som et 
virkeligt Dyr eller har i alt Fald brede Partier for og bag, om end Midten k211 være indkneben til 

en ganske tynd Forbindelse. For del meste ere Dyrene stærkt forvredne og ofte afbildede i Fa;rd 

med at bide eller rive i hinanden. Ofte ere kun Hoveder eller enkelte Lemmer afbildede. Af disse 

nordisk-karolingiske Løver haves en god Fremstilling paa Spændet Fig. 10G, hvor Ha:uden neden om 

Dækpladen er delt i Felter, hvert visende et Dyr med Forhen og Bagben, tildels strakte i Vejret 

over Ryggen; jfr. ogsaa det runde Spænde fra Damrnegaard, Fig. 7(), hvor der i hvert af de fire Felter 

ligger el Dyr med Hoved, Krop og fire Ben med lange Kløer. Et Par temmeligt natmlige Gjedehukke 

staar paa det ligearrnede Spænde B. 0. Fig. 372. Løse Hoveder og Fødder ses paa Spændet foran 

Fig. 73, og paa det store smukke Spænde Fig. 103 samt paa Spændet Fig. 75 ses der en Mangfol

dighed af løse Ben eller Arme, som gribe om hverandre. I den nordisk- karolingiske Ornamentik, 

saadan som den forekommer paa Bornholm , findes der ogsaa af og til :.VIenncskefignrer, navnlig paa 

det smukke ligearmede Spænde Fig. 74, som viser fire Kvindehoveder forbundne ved laugc Sl0r; jfr. 

ogsaa nogle utydelige Menneskefigurer paa det ::;kaalfonnede Spænde Fig. 104. Bladornamenter fore

komme paa trefligede Spænder, f. Ex. B. 0. Fig. 372, saml formentlig ogsaa paa nogle store lige

armede, f. Ex. B. 0. Fig. 369. 

Den karolingiske Stil vedvarer som eneherskende indtil Hedenskabets Slutning, og ligesom 

de fleste af de store skaalformede Spænder uden Dækplac1e og alle de, som ere forsynede med Dæk

plade eller med dobbelt Skal, kunne henføres til den, saaledes t mele det Samme gjælcle om samllige 

lrefligede og samtlige store ligearmede Spænder. Af den rom a 11 ske Slil meLl dens vingede Dyr 

("Drager") findes intet Spor f0rcnd paa enkelle Runestene fra den krislelige Tid. 

Om Fibulaernes Henførelse til de tre Perioder i Udviklingen er der ovenfor meddelt en 

Hække af BemærkningPr. J\len ved Hjælp af Fibulaerne vil man tillige tilnærmelsesvis kunne be

stemme, fra hvilken af llissc Perioder de øvrige i den senere Jernalders Grave forekommende Kvinde

smykker hidrøre. Af de ringformede Smykkespænrler er del ene, Kobbe Aa 11. fundet sammen 

med bøjleformede Fibulaer fra germansk Tid: del andet, lYielsl ed 5, havde ingen betegnende Led

sagelse. Diademet, Saltuna 2, fandtes med en næb formet Fibula og er allsaa ligeledes fra ger-
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mansk Tid. Spiralarmringcnc cre fundne 2 Gange ved næbformedc, 2 G. ved fugleformede og 

5 G. ved pladeformede Spænder, 3 G. uden betegnende Ledsagelse. De tynde Haandledsringc: 

2 G. ved næbformede, 6 G. ved pladeformede og 5 G. ved irske skaalformede Spænder (næsten alle 

smaa); 2 G. uden betegnende Ledsagelse. De svære Haandledsringe ere derimod fundne 6 G. 

ved irske skaalformede Spænder, næsten alle store og sildige, og 9 G. ved skaalf. Sp. fra den karo

lingiske Tid, aldrig ved andre Fibulaer; 2 G. uden betegnende Ledsagelse. Kun 1 Gang ere en tynd 

og en svær Haandledsring fundne sammen, nemlig i Lousgaard 47 ved store irske skaalformede 

Spænder. Øreberlokkerne ere forekomne 2 Gange ved næbformede og 2 G. ved knapformede 

Fibulaer samt 1 G. uden betegnende Ledsagelse. Om Perlerne se nedenfor i femte Afsnit. 

I Henhold til de Oplysninger, som de forefundne Oldsager afgive, har jeg affattet neden

staaende Oversigt over de Kvindegrave, som formenes med nogenlunde Sikkerhed at kunne henføres 

til en af de fornævnte Perioder indenfor den senere Jernalder. De Grave, som ikke have indeholdt 

betegnende Oldsager, ere udeladte. Har en Grav indeholdt Oldsager fra lo forskjellige Perioder, er 

den anført under den sidste af disse men er da tillige mærket ved en Stjerne (*). 

Tidsbestemmelse for Kvindegrave fra den senere Jernalder. 

Germansk Tid Irsk Tid. Karolingisk Tid. 

Kan nikegaard ....... 195 Knarregaard ........ 1* Bækkegaard ........ 156 

Gudmingegaard. Bækkegaard ........ 2* Lillevang: 

Lensgaard. ........ 3 Slenlægning 1 

Bøgebjerg c. 5 ~* . . . . . . . . ... 
Møllebakken ........ 1* . ....... 11 3 

........ 2* . ....... 17* 7 

Bækkegaard ........ 14 . ....... 35* Mellem Lillevang og 

........ 16 . ....... 44 Melsted: 

. . . . . . . . 20 . ....... 50 Stenring ......... 2 

........ 23 . ....... 59* Ukj. Grav ........ 1 

. . . . . . . . 24 . . . . . . . . 62 ........ 2 

. . . . . . . . 26 . . . . . . . . 63 ........ 3 

. . . . . . . . 30* . ....... 66 ........ 4 

. . . . . . . . 60 . ....... 76 ........ 5 

. . . . . . . . 64 . ....... 77* Melsted ............ 1 

. . . . . . . . 94 . .... " .. 85 ............ 19 

. . . . . . . . 103 . . . . . . . . 88* ............ 20 

. . . . . . . . 104 . . . . . . . . 90* ............ 21 

. . . . . . . . 112 . . . . . . . . 93* ............ 22 

. . . . . . . . 139 ........ 105 Kobbe Aa .......... 15 

. . . . . . . . 140 . . . . . . . . 106 .......... 20 

. . . . . . . . 141 . . . . . . . . 109 Lousgaard ......... 28 

. . . . . . . . 155 . . . . . . . . 132 ......... 29 

Lillevang: Strandgrav 2 . . . . . . . . 134 ......... 41 

Mellem Lillevang og . . . . . . . . 135 ......... 44 

Melsted . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . 143 Saltuna . . ~ ......... 1 

Melsted . . . .... '~ . . . . 2 ........ 153 Søndregaard ........ 4 
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Gerrna nsk Tid. 

Mels led 

Mellem Melsted 

Kobbe Aa: 

0 0' 
b 

4 

8 

11 
13 

16* 

Kulle .. (forhen Melsted 9) 

Strandgrav . . . . . . . 2 

Kobbe Aa . . . . . . . . . . 4_, 

Lousgaard ......... . 

Salluna ........... . 

---------

41 Grave. 

6 

11 

17 
35 

2 

3* 

PerioJer inJenfor den senere Jernalder. 

Irsk Tid. 

Bækkegaard 

Nord for Gudhjem. 

Lillevang: 

Stenlægning 

Kobbe Aa ......... . 

Lousgaard 

Siglegaard. 

157* 
159 
162 

163 

4 

2* 

33* 

3 

6 

9 

10* 

11 

12 

13 

16 

18* 
36* 

37* 

40* 

47 

-------·---

49 Grave. 

Karolingisk Tid. 

Søndregaard ....... . 

Bøgebjerg ......... . 

Danunegaard. 

30 Grave. 

5 
\) 

1 

3 

6 

Langt vanskeligere og i de fleste Tilfælde ligefrem umuligt er del at komme li! nogen 

sikker Bestemmelse af, til hvilken Periode en Mandsgrav skal henføres. Kun meget faa Oldsager 

fra Mandsgrave bære Præg af en kjendelig Stil. Det er imidlertid tydeligl nok, at de smukke 

Beltespændcr fra Melsled 2 og fra Strandgraven Nexø 1 (B. 0. Side 364 og· Fig. 319) maa hidrøre 

fra en tidligere Tid end den irske, og det Samme maa gjælde om Beltespænderne fra Lousgaard 14,, 
Fig·. 57-59 her foran. Derimod ere Bidselpladerne fra Glasergaard 1, Fig. 54, udpræget irske, og 

ved dem bestemmes tillige den i samme Grav fundne Skjoldbule med en fortinnet Knap paa Midten; 

jfr. en lignende Skjoldbule fra Kobbe Aa 1 (forhen Melsted 17; B. 0. Fig. 315). Bidselpladerne Fig. 5;3 

maa ogsaa have været benyttede i den irske Tid, da et Par deraf er fundet i hver af de næyntc 

Grave Glasergaard 1 og Kobbe Aa 1 , men selve Ornamentiken paa Plademe synes snarere at hen

vise til den germanske Periode. Forøvrigt kan der ikke siges noget heslemt om Oldsagerne fra 

Mandsgravene; haade Vaahen og Redskaber synes at have holdt sig temmelig uforandrede igjennem 

hele den senere Jernalder. 

Derimod ville adskillige Oplysninger af Interesse kunne erholdes ved at lægge Mærke li! de 

i Forening med i\Iandsgravene forekomne Kvindegrave. Ved Bækkegaard, hvor der blandt 4'8 bestem

melige Kvindegrave var 17 fra den germanske Tid, 30 fra den irske og kun 1 fra den karolingiske 

Tid, var Antallet af kjendelige Mandsgrave meget anseligt nemlig 37, hvoraf :34 indeholdt Vaaben. 

Ved Lousgaard, hvor kun 1 Kvindegrav kunde kjendes at hidrøre fra den germanske Tid, medens 

1:3 vare fra den irske og 4 fra den karolingiske, fandles 15 Mandsgrave, samtlige med Vaahen. Ved 
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Melsted var der paa den egentlige Gravplads oppe ved "Sandhusene" 7 Kvindegrave fra germansk 

Tid, ingen fra irsk og kun 1 fra karolingisk Tid; de sikre Mandsgraves Antal var 6, samtlige med 

Vaaben. Ved Kobbe Aa fandtes 4 Kvindegrave fra germansk, 2 fra irsk og 2 fra karolingisk Tid 

ved Siden af 10 Mandsgrave, hvoraf 5 med Vaaben. Paa alle disse Steder, hvor den langt over

vejende Del af Kvindegravene har hidrørt fra germansk eller irsk Tid, har Antallet af Vaabengrave 

været forholdsvis meget betydeligt, og det har i saa Henseende ikke gjort nogen Forskjel, hvorledes 

Talforholdet stillede sig imellem de germanske og de irske Kvindegrave indbyrdes. Heraf kan det da 

sluttes, at det saavel i den germanske som i den irske Tid endnu var almindelig Skik, at Mændene 

fik deres Vaaben med sig i Gravene. Helt anderledes stille sig derimod Forholdene paa de Pladser, 

hvor Kvindegravene udelukkende eller dog hovedsagelig hidrøre fra den karolingiske Tid. I Lillevang 

ved Gudhjem er der under flade Stenlægninger fundet 1 Kvindegrav fra sildig irsk Tid og 4 fra 

karolingisk, men kun 1 Mandsgrav med en Ringnaal og tvivlsomme Rester af en Skjoldbule. Paa 

Klipperne imellem Lillevang og Melsted er der dels i "Stenringe" dels under ukjendelige Forhold 
bleven optaget 1 germansk og ti karolingiske Kvindegrave men kun 2 Mandsgrave, den ene med et 

Bidsel, den anden med en Ringnaal, begge uden Vaaben. I de flade Grave i Strandstenene nedenfor 

Melsted Gravplads er der 4 Gange fundet Kvindesmykker fra karolingisk Tid, 1 Gang en Ringnaal, 

ingen Vaaben. Ved Søndregaard var der 3 karolingiske Kvindegrave, 1 Grav med et Bidsel, ingen 

Vaaben. Endelig blev der i de store Stenrammer paa Bøgebjerg 3 Gange fundet karolingiske Kvinde

smykker, 1 Gang et Bidsel, 2 Gange en Ringnaal og 1 Gang en meget tvivlsom Skjoldbule; i de 

flade Stenlægninger sammesteds fandtes et Jernslykke, der kunde være et Fragment af et Sværd men 

dog ingenlunde var tydeligt. Sammenstilles disse Fakta, fremgaar det deraf klart nok, at paa de 

Pladser, hvor Kvindegravene indeholde Smykker fra karolingisk Tid, findes der næsten ingen Vaaben

grave, og at tilmed de faa Spor af Vaaben, der formenes at være fundne, alle have været tvivl

somme. Det bliver herved i høj Grad sandsynligt, at i den karolingiske Tid, netop i den Periode, 

som svarer til Vikingetiden, var det ikke længere almindelig Skik paa Bornholm at nedlægge Vaaben 

i Mændenes Grave. Og Mangelen af Vaaben har derhos medført, at de fleste Mandsgrave fra denne 
Tid have været tomme og ukjendelige. 

Ved Hjælp af Kvindegravene kan man ogsaa komme til en Bestemmelse af Gra vfor

mern es Alder. I den germanske og i den irske Tid synes disse, afset fra de faa Tilfælde, hvor 

Ligbrænding har fundet Sted, i det Hele at have været ganske eens. I begge disse Perioder har man 

benyttet Kuller, Brolægninger og flade Stendynger ganske i Flæng som Dækning over Begravelserne, 

og Gravene have i de allerfleste Tilfælde havt en Dybde af omtrent i1/4 Alen (cm. 78,5). I den 

karolingiske Tid vedblive vel de indtil da brugte Gravformer fremdeles af og til at benyttes, men 

ved Siden af dem blive adskillige ganske nye Former fremherskende, navnlig de "flade Stenlægninger", 
som kun bestaa i en rektangulær Indfatning af temmelig smaa lagte Sten med en brolagt Roset i 

Midten, samt de uanselige flade Begravelser i Strandstenene lavt nede ved Kysten, hvor der muligen 

oprindelig har været en Betegnelse med "flade Stenlægninger", der i Aarenes Løb ere bortskyllede. 

Endvidere ere Stenringene paa Klipperne imellem Lillevang og Melsted noget Nyt, ligesom ogsaa de 

sammesteds ovenpaa Jordens Overflade opstillede Rammer af kantstaaende Stenplader. Endelig er 

det en Ejendommelighed for den karolingiske Tid, Ilt Begravelserne pleje at ligge saa overmaade nær 

under Jordens Overflade, og denne Besynderlighed er ikke blot tilstede under de fornævnte nye 

Gravformer, men ogsaa jævnligt under de sædvanlige Brolægninger, der i de forudgaaende Perioder 

havde været benyttede til Dække over dybere Grave; se f. Ex. Bækkegaard 156, Lousgaard 41, 

Kobbe Aa .20 etc. 
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Naar den ældre Jernalder antages at være ophørt omtrent ved Aaret 500 og Hedenskabets 

Slutning ansættes til omtrent Aar 1050, bliver et Tidsrum af omtrent 550 Aar at fordele imellem 

de omhandlede tre Perioder. Heraf maa henimod et Par hundrede Aar regnes til den karolingiske 

Tid. Ifølge Dr. MiHlers Undersøgelser (Dyreornamentiken i Norden, Side 145) begynder den yngre 

karolingiske StiL som er den, der har paavirket de bornholmske Oldsager, omtrent ved Midten af det 

9de Aarhundrede at gjøre sig gjældende i N ordfrankrig, og ved den livlige Forbindelse, som den 

Gang fandt Sted mellem Folkene, kan det neppe betvivles, at den nye Stil maa være naaet herop i 

den sidste Halvdel af det 9de Aarhundrecle. Ogsaa ved en anden Betragtning føres man til at anse 

Aar 850-900 som den seneste Tid, til hvilken Optagelsen af den karolingiske Stil i Norden kan an

sættes. Antallet af skaalformede Spænder i denne Stil er nemlig saa overmaade stort i Norden (se 

B. 0. Side 181, Note 2), at de maa have været i Brug i en lang Tid, tilmed da de maa have været 

saa kostbare, at ikkun velhavende Familier kunde anskaffe sig dem. Vel er det rimeligt nok, at de 

ere forblevne i Benyttelse ogsaa efter Hedenskabets Ophør, men i Kristentiden bortfaldt meget snart 

den Skik at nedlægge Smykker i Gravene, og man vil sikkert kunne antage, at næsten alle Gravfund 

med de omhandlede Spænder hidrøre fra Hedenskabet. Og udenfor Begravelser ere ganske vist 

ikkun yderst faa saadanne Smykker blevne bevarede saaledes, at de have kunnet holde sig indtil 

vore Dage 1). 

Regnes altsaa den karolingiske Slil at være bleven raadende paa Bornholm i Tiden 

imellem Aar 850 og Aar 900, og regnes den senere Jernalder at være begyndt omtrent Aar 500, 

fakler der 350 til 400 Aar til Deling imellem den germanske og den irske Stils Herredømme. Af de foran 

paa Side 75-76 meddelte Fortegnelser fremgaar det nu, at vi for Tiden kjende 41 ubrændte Kvinde

grave fra Bornholm, som maa henføres til den germanske Tid, og 49, der maa henføres til den irske. 

M::in kunde nu herefter tro, at den irske Tid maatte have varet længere, end den germanske; <lette 

er imidlertid ingenlunde sikkert, thi det er muligt og vel endog rimeligt, at de forholdsvis tarvelige 

Gravskikke, der herskede henimod Slutningen af den ældre Jernalder (se foran Side 53), have gjort 

sig gjældende endnu i en vis Tid efter Begyndelsen af den senere Jernalder, hvorved Antallet af 

Smykkegrave fra dennes første Periode, den germanske Tid, er bleven nogEt formindsket. Men paa 

den anden Side er dog klart nok, at Smykkegravene fra den irske Tid ere forholdsvis meget talrige, 

og det kan derfor neppe være for højt regnet, naar hen imod Halvdelen af det omhandlede Tidsrum 

henregnes til den irske Tid, saa at denne anses for at være begyndt omtrent ved Aaret 700 eller 

maaske endog lidt tidligere. 

1
) Da Metalværdien af de store skaalformede Spæmler, især af de svære Arter, som benyttedes henimorl Heden

skabets Slntning, ikke kan have været saa ganske ringe, ere de, da rle gik af Mode, vistnok næsten a Ile Llevne 
omsmeltede og omdannede men ikke bortkastede som værdiløse. Da <le derhos ikke vides nogensinde at v::ere 
blevnc hengjemte som Votiv- eller Depotsager, vil der udenfor Gravene ikke have kunnet bevares synderligt flere, 
end de, som ved Uheld ere bortkomne fra Ejerne og derefter tilfældigt ere Llevne dækkede af Jorden, og Antallet 
deraf vil ubetinget have været meget ringe. Det viser sig ogsaa, at i de Egne, hvor det den Gang ikke var al
mindelig· Skik at nedlægge saadanne Smykker i Gravene, eller hvor Gravf) fra den Tid ikke ere blevne under
søgte, der er Antallet af de fundne Smykker ogsaa særdeles ringe. Fra hele Danmark med Sønderjylland kjendtcs 
der i 1873 ikkun 38 skaalformede Spænder, medens der samlidigt kjendtes 412 fra Sverrig og 400 fra Norge 
(Montelius: Om de ovala SpFmnbucklorna, Vitterhets Akademiens l\Hlnadsblad 1873, Side 178 og 181), men i 
Danmark udenfor Bornholm synes det ejheller at have været almindeligt at nedlægge dem i Gravene. Af de 
38 darn;ke S1nender vare ifølge Montelius Side 181 de 8 fra Bornholm, og disse kunne oplyses alle at have 
va;ret Gravfund (1 fra Kofodgaard, D. 0. Side 385, 2 fra en Stenring sydost for Lillevang, B. 0. Side 388, 3 fra 
Klipperne nord for Melsted, B. 0. sammestetls, og 2 fra IVIelsted 1, B. 0. 373). Nu kjendes fra Bornholm c. 60 
store skaalformede Spænder (foruden ca. 40 smaa Do.), og deraf have ikkun 2 ikke kunnet oplyses at hidrøre 
fra nrnve, hvorved det dog ingenlunde er udelukket. nt de i Virkeligheden kunne lrnve hørt til forstyrrede 
Be~Ta veber. 

-
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De tre Stilarter, mect hvilke vi her have beskjæftiget os, den germanske, den irske og den 

karolingiske, kunne vel ingenlunde siges at være direkte afledede af hiuanclen; men ligesom det er

utvivlsomt, at der i den irske Stil, saadan som den er benyttet i Norden, er indblandet mange Ele

menter af den germanske Stil, og at ligeledes den yngre karolingiske Stil er paavirket af den irske, 

saaledes er det i ethvert Tilfælde iøjnefaldende, at der er en absolut Modsætning imellem enhver af 

disse Stilarter og de simple Former fra den ældre Jernalder, medens der ikke er noget saadant Mod

sætningsforhold imellem hine indbyrdes. Stilles de i Forening lige over for den ældre Jernalder, ville 

de tværtimod ved deres krummede og bugtede Linier og deres fantastiske Dyrefigurer vise sig som 

en Gruppe af indbyrdes kjendeligt beslægtede Stilarter. Betegner man nu de førromerske, romerske 

og germansk-romerske Perioder fra Tiden før Aar c. 500 med et enkelt Udtryk som "den ældre 

Jernalder", vil det være konsekvent ogsaa at sammenfatte de tre senere Perioder med germansk, 

irsk og karolingisk Stil under et fælles Begreb: "den senere Jernalder". Man faar da indenfor 

Jernalderen lo Hovedafdelinger og indenfor hver af disse Lre Underafdelinger, altsaa: 

Førromersk 

(indtil 

c.Aar 50). 

Ældre Jernalder. 
Romersk 

(c. Aar 50 

til c. 300). 

Jernalderen 
Senere Jernalder. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gerrrrn nsk-rnmersk 

(c. Aar 300 

til c. 500). 

Germansk 

(c. Aar 500 

til c. 700). 

Irsk Karolingisk 

( c. Aar 700 ( c. Aar 850 eller 900 

til c. 850 eller 900). indtil c. 1050). 

Vil man, fordi Udtrykkene nu en Gang ere blevne almindeligt benyttede, bibeholde Benæv

nelserne: "Mellemjernalder" og "yngre Jernalder", da kan der vel ikke haves noget Særdeles derimod at 

indvende, men det maa da erindres, at "Mellemjernalderen" omfatter to forskjellige Perioder, der adskilles 

omtrent ved Aaret 700, og at den hidtil saakaldte "yngre Jernalder", naar man overhovedet vil lade 

Navnet slutte sig til en vis Stil i Oldsagerne, ikke kan regnes fra nogen tidligere Tid end fra den 

karolingiske Stils Indførelse, altsaa i det Tidligste fra Midten af det 9de Aarhundrede 1). 

Mark- og Mosefund. 

Siden Udgivelsen af B. 0. vides der ikke paa Bornholm at være fremkommet noget Mose

fund fra Jernalderen, og hvad der er fremkommet af Markfund, er ikke Meget. Som det af Tillæg X 

nedenfor nærmere vil erfares, er der ved 4 V. G. af Østerlars fundet en lille Pengering, vægtig 

c. 2 Kvint, ved 32 S. G. af Ibsker en Spiralarmring af Sølv som Worsaae Fig. 449 eller M. III Fig. 639, 

vægtig c. 20 Kv., og ved 17 S. G. af Vestermarie en smuk Guld-Fingerring med en indfattet Plade af 

Glasflus. Pengeringens Tid lader sig ikke nærmere bestemme, Sølvringen er rimeligvis samtidig med 

de mange Skattefund af Sølv fra den karolingiske Tid, og Fingerringen med Indfatning anses ifølge 

Fund andetstedsfra at hidrøre omtrent fra det 5te Aarhundrede. 

Af gamle Mønter er der kun fundet 1 romersk Denar fra Kejser Hadrian og 8 Guld

soli cl i, deraf de 6 i et samlet Fund i Almindingen. De fremkomne Soli di ere: 2 fra Valentinian III, 

1 ) I M. III, Side 54-72 saavelsom i Dr. Miillers nye Bog "Vor Oldtid" er Tiden fra Aar 500 til Hedenskabets Ophør 
ogsaa sammenfattet under et fælles Hovedafsnit, som kaldes "den yngre Jernalder", saaledes at den germanske og 
den irske Tid, der tidlig·ere um!er Eet betegnedes som "Mellemjernalderen", nu af Dr. Mliller ligeledes under Eet 
kaldes "den efterromerske Tid", medens den karolingiske Periode, som forhen benævnedes "<len yngre Jernalder", 
nu kaldes "Vikingetiden". Imod at benytte Udtrykket "den yngTe Jernalder" som Fællesbetegnelse for, hvad jeg 
har kaldt ,den senere Jernalder", kan der ikke haves Nogetsomhelst at erindre. Derimod kan Tiden fra Aar 500 
indtil den karolingiske Stils Optræden i det Mindste for Bornholms Vedkommende ingenlunde behandles som en 
enkelt og ensartet Periode, hvad enten man vil kalde denne ,Mellemjernalderen" eller ,den efterromerske Tid", 
i!let den irske Periode paa Bornholm er altfor udpræget til at kunne slaas sammen med <len germanske. 
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3 fra Theodosius II, 2 fra Anastasins og 1 barbarisk Efterligning. Der haves saaledes nu af Solidi 

fundne paa Bornholm: 1 fra Theodosius den Store, 22 fra vestromerske og 82 fra østromerske Kejsere 

samt 6 barbariske Efterligninger, tilsammen 111 (hvoraf dog 1 kun er et Fragment). 

Af vesteuropæiske Sølvmønter fra den karolingiske Tid saavelsom af Sølvmønter med 

arabisk Indskrift vides ingen at være fundne paa Bornholm i de senere Aar 1). 

Med Hensyn til de i B. 0. Side 191-92 (Fig. 386-88) omhandlede smaa firkantede "Guld

gub b er", har jeg gjennemset den af Præsten i Lybæk Jacob v. Melle i Bibliotheca Lubecensis, 

Vol. I (Lybæk 1725) udgivne "Commentatiuncula de Simulacris Aureis, quæ in Boringholmia agris 

eruuntur". Fra en Ven paa Bornholm, hvem han havde spurgt om, hvor Guldpladerne vare fundne, 

havde v. Melle faaet det Svar: "De em fundne udi en Ager, 1 Bøsseskud fra Bundens Gaard, 3/4 Mil 

op i Landet" , hvilket v. Melie derefter gjengiver paa Latin ved: "Reperti sunt in agro, a domicilio 

ruslici ad teli jactum et ab oppido Roenne ad tres milliaris quadrantes remoti", altsaa 3/4 Mil fra 

Rønne. Vennen havde tillige meddelt, at de vare fundne enkeltvis hist og her paa Marken ved Pløj

ning, navnlig da Marken for en 14-15 Aar siden blev opdyrket; der var tillige for nogle Aar siden 

bleven oppløjet to store forrustede Sværd. I Bogen afbildes 20 af de v. Melle tilhørende Guldplader 

med Tilføjende. at disse vare de bedste og mindst beskadigede; der har altsaa været flere. Af de af

bildede Plader vare Nr. 1-9 hulprægede Brakteater, men Nr. 10-20 vare af tykkere Metal med et 

"partim excisam, partim vero incisam imaginem" , alt saa ciselerede. Nogle af Figurerne vare 

prægede eller ciselerede paa en firkantet Plade, andre vise sig frit uden Plade. Kun Nr. 1--3 ligne 

de nu bevarede Guldgubber, B. 0. Fig. 386 og 388, Nr. 18 og 19 vise skjæggecle Mænd i lang Kofte 

og med Turban eller Kalot, Nr. 4-7 ere Kvindefigurer med stærkt fremtrædende Bryster, og syv af de 

øvrige ere nøgne Menneskefigurer uden Kjønstegn. De ere alle smaa, de største kun 1 Tomme 

(cm. 2,6) lange; Vægten varierede fra 1 til 20 "medicinische Gran". - Disse Efterretninger have en 

vis Interesse, da den paagjældende talrige Samling af Billeder nu ganske er forsvunden. Findestedet 

har ganske vist været Huspladsen ved 10de S.G. af Veslermarie ("Smørenge"), hvor der ogsaa senere 

er fundet mange saadanne Guldbilleder (B. 0. Side 400 Nr. 10); rigtignok ligger delte Sted næsten 11/z 
Mil fra Rønne, men der er intet andet Sted i Omegnen af Rønne, hvor lignende Oldsager vides at 

være fundne. Med Hensyn til Pladernes Herkomst og oprindelige Bestemmelse give v. Melles Afbild

ninger og hans dertil knyttede Bemærkninger ikke nogen væsentlig Oplysning; kun synes adskillige 

af de afbildede Kvindefigurer ikke at være forenelige med at tillæg·ge Billederne en religiøs Karakter. -

De af "Christianus Dernocritus" (J. C. Dippel) i samme Aar 1725 i Hamborg udgivne "Muhtmassungen 

und Merckwurdige Gedanken iiber Herrn Jacobs v. Melle Commentatiunculam" indeholde Intet af 

Interesse med Hensyn til Billedernes Beskaffenhed eller Oprindelse. 

Sammenligning med andre danske Fund. 

Medens Slutningen af den ældre Jernalder i det øvrige Danmark viser en saa overordentlig 

Rigdom paa kostbare Gravfund, indtræder der ved den senere Jernalders Begyndelse (eller maaske 

lidt sildigere) en næsten pludselig Standsning i de kjendelige Gravfund, og denne Standsning vedvarer 

igjennem næsten hele den Tid, som paa Bornholm udfyldes af den germanske og irske Periode. Aar

sagen hertil maa have været en Forandring i de religiøse Forestillinger om, hvad der burde ned

lægges i Gravene som Udstyr for de Afdøde, og den kan ikke hidrøre fra en indtraadt Fattigdom; 

1) Del bemærkes her, at naar der i B. 0. Side 189 nederst er angivet 160 hele og c. 60 Stumper af Mønter med 
arabisk Indskrift, da beror .Jette paa en Fejlta.gelse; der skal staa 9;~ hele og c. 130 Stumper af sa.adanne Mønter. 

' 

..... 
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thi samtidigt med, at Gravene bleve ukjendelige ved Mangel paa Gravgods, viser der sig netop en stor 

Rigdom i Mark- og Mosefund. Det synes, som om disse for en stor Del maa betragtes som "Votiv

fund" ;:i: nedlagte af religiøse Hensyn for ikke senere at optages, og dt:;n Anskuelse er vistnok be

rettiget, at det i mange Tilfælde har været Tanken, at de henlagte Sager, dels Smykker, dels Værdi

metal, have skullet komme Ejeren eller andre Personer til Gode i deres tilkommende Liv efter Døden. 

De vilde saaledes træde i Stedet for det Udstyr, som paa Bornholm blev nedlagt hos de Afdøde i 

deres Grave. Det kan imidlertid bemærkes, at der iblandt de henlagte Smykkesager kun findes yderst 

faa Spor af den paa Bornholm saa udbredte ældre irske Stil, der i det øvrige Danmark ikke synes 

at være benyttet i noget nævneværdigt Omfang. Hvad angaar Gravskikkene, har en Udgravning af 

en stor Samling af smaa Kuller ved Ris Fattiggaard i Øster Han Herred, Hjørring Amt (Aarb. 1892 

Side 334), givet Bevis for, at endnu kort førend Begyndelsen af den karolingiske Tid er der paa 

Stedet benyttet Ligbrand, og hermed stemme ogsaa et Par andre jydske Fund fra en noget tidligere 

Tid (Aarb. 1892 Side 315). Rimeligvis er Ligbrænding, der var den sædvanlige Gravskik i Nørre

jylland i den ældre Jernalder, længe vedbleven at være i hyppig Brug dersteds, medens man paa 

Øerne og navnlig i Sjælland langt tidligere var gaaet over til udelukkende at benytte Skelet

begravelse. 

Fra Begyndelsen af den karolingiske Tid eller endog lidt tidligere (jfr. den nysanførte 

Gravplads ved Ris Fattiggaard , hvor den eneste kjendelige Fibula var et lille skaalformet Spænde af 

ældre irsk Stil men i en sildig Form deraf) viser der sig atter Grave med kjendeligt Gravgods i det 

øvrige Danmark, navnlig i Jylland. Nord for Limfjorden vedbliver Ligbrænding at forekomme endnu 

i nogen Tid; andetsteds benyttes allevegne Skeletgrave, som oftest anbragte under lave Kuller eller i 

Toppen af ældre Gravhøje, dog undertiden ogsaa under store nydannede Høje. Ligets Hoved har ofte 

ligget imod Vest, og ikke sjeldent findes Trækister at være benyttede; begge Dele hidrøre vistnok fra 

en Paavirkning fra kristelige Nabofolk. I Modsætning til, hvad der netop i denne Tid er Skik paa 

Bornholm, findes Mandsgravene hyppigt udstyrede med Vaaben. Saavel paa Kvindesmykkerne som 

paa Mændenes Vaaben og Ridetøj findes der ofte tydelige Sp0r af den yngre irske Stil, der slet ikke 

kjendes paa Bornholm (jfr. M. III Fig. 578-83, 616-17 og 625). 
I 

Datidens Befolkning. 

Med Hensyn til, hvad der kan vides eller formodes angaaende Befolkningens Forhold i de 

seneste Aarhundreder af Hedenskabets Tid, henvises til B. 0. Side 198-204, hvortil jeg ikke har at 

føje nogen væsentlig Oplysning. Om nyfundne Runestene se nedenfor i Tillæg XII. 

6 
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FEMTE AFSNIT. 

NOGLE BEM.ÆRKNINGER 

1) om Oprindelsen til den irske Stil paa Bornholm, - 2) om de skaalformede Spænder paa Bornholm, -

3) om Tidsforholdene for Perlerne i bornholmske Grave, 4) om Tidsfølgen for Jernalderens Fibulaformer. 

1. Om Oprindelsen til den irske Stil paa Bornholm. 

Naar den irske Stil, ifølge hvad der foran Side 78 er anført, maa være indkommen til 

Bornholm allerede ved Aaret 700 eller maaske endog lidt tidligere, er dd klart nok, at Indførelsen 

ikke kan skyldes Vikingetogene, som først begyndte henimod Slutningen af det 8de Aarhnndrede. 

Herved er det imidlertid ikke udelukket, at Indførelsen kunde være sket ved en tidligere 

Handelsforbindelse over Havet imellem de nordiske Vestkyster paa den ene Side og Irland eller Skot

land og England paa den anden Side, hvilke sidste Lande allerede meget tidligt vare blerne iml

dragne under den irske Kulturpaavirkning. Der er nu virkelig i Norge og navnlig paa Vestkysten 

deraf fundet et ikke ringe Antal af ældre irske Sager (Dr. Mi:1ller "Dyreornamentiken i Norden" 

Side 105), og det er jo ikke umuligt, at de kunde være tilbragte ved Handelsrejser allerede i det 7de 

Aarhundrede; men de kunne ogsaa være Frugter af de senere Vikingetog, idet den ældre Stil ved

blev at herske i Irland og Skotland lige indtil Aar 900 (Dr. Miiller Side 90) og Vikingeme da allerede 

i over hundrede Aar havde hærget paa de irske og skotske Kyster. Denne sidstnævnte Forklaring 

er vel endog den sandsynligste, idet man noksom veed, at Vikingernes Tog bleve forelagne i stort 

Omfang og med stor Vedholdenhed, medens det vel neppe er rimeligt, at Handelsforbindelsen over 

Havet kan have været synderlig levende allerede i det 7de Aarhundrede. 

Udenfor Norge har hidtil iblamlt. Nordens Lande Øen Golland været det Sted, som liar 

vist den stærkeste Paavirlrning af irsk Kunst, ikke just ved Fund af Sager forfærdigede i selve Irland 

eller overhovedet i ren irsk Stil, men derimod ved en stærk Optagelse af irske Elementer i den indtil 

da herskende germanske Stil (Dr. Muller Side 74 og 106). At Gotland skulde have modtaget denne 

Paavirkning fra den norske Vestkyst, er i og for sig ikke sandsynligt. Vejforbindelseme vare i hine 

Tider saa lidet udviklede, at en Rejse tværs over Landet fra Egnene om Trondhjem eller Bergen 

igjennern Skove og uvejsomme Fjelde var et vanskeligt Foretagende, og om en saa levende Handels

forbindelse, at den skulde have kunnet forplante Skik og Mode fra den ene Side af det skandinaviske 

Højland til den anden Side deraf, vil der for hine Tiders Vedkommende neppe kunne være Tale. Og 

hvis der endog virkelig bestod en saadan Handelsforbindelse imellem Skandinaviens Vestkyst og dets 

Østkyst, maatte man snarest vente, at den havde efterladt sine Spor paa selve Fastlandet, som den 

passerede, medens det bliver ganske usandsynligt, at den først skulde være kommen til fuldt ud at 

vise sine Virkninger paa en Ø, som kun ved en besværlig Sørejse stod i Forbindelse med Fastlandet, 

og som derhos allerede tidligere havde vist en stærk Tendens til at uddanne sine egne Skikke og 

Former uafhængigt af, hvad der var gjældende paa Fastlandet. 
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Er det nu i og for sig usandsynligt, at Gotland skulde have modtaget sin Paavirkning af 

irsk Stil over Norges Vestkyst og ad Færdselslinier igjennem det uvejsomme Land samt Søfart videre 

til Øen, saa bliver det endnu mindre rimeligt at forklare den irske Stils Tilstedekomst paa Bornholm 

ved en Forplantning fra Norge. Snarere maatte man da tænke paa en Forplantning fra England 

over Vestjylland eller paa en direkte Søfart imellem England og Bornholm. Ingen af disse Forkla

ringer lyder imidlertid synderligt trolig. Der findes altfor faa Spor af irsk Stil i Jylland, paa de 

danske Øer og i Skaane til, at man tør forudsætte, at denne Stil har været saaledes herskende der, 

at den derfra kunde udbrede sig videre imod Øst og Nordost. Og en direkte Handelsforbindelse ad 

Søvejen imellem Bornholm (og Gotland) paa den ene ~ide og England eller Skotland paa den anden 

Side vilde have været saa besværlig, at man neppe kan tro paa dens Existens, naar der ved Øster

søen fandtes saa nærliggende og vidtstrakte Kyster, som tilstrækkelig kunde beskjæftige Øboernes 

Skibsfart og Handelsaand. Under disse Omstændigheder fristes man til at se hen til en anden 

Handelsvej og da netop til den, ad hvilken Bornholm og overhovedet Øerne i Østersøen allerede 

igjennem mange Aarhundreder havde modtaget fremmede Mønstre og Moder. 

Det er bemærket af Dr. Muller (Side 83), at den irske Stil udbredtes over hele det vestlige 

Europa af irske Gejstlige, som droges bort fra deres Ø af Missionsbegejstring og Vandrelyst, og som 

fortsatte deres nationale Stil tildels i egne Klostre, hvorfra den udbredte sig videre til alle Sider. 

Ogsaa Dr. Schnaase (Geschichte der bildenden Kunste im Mittelalter, Diisseldorf 1869, Side 607-9) 

bekræfter, at irske Gejstlige fandt en hædrende Optagelse i Mellemeuropas Klostre og endog stiftede 

selvstændige Klostre. Af Set. Columban oprettedes saaledes i Aaret 590 et Kloster i Vogeserne, og 

af St. Gallus stiftedes i det nordøstlige Schweiz i Aaret 614 det berømte Kloster, som kom til at 

bære hans Navn; Set. Kilian, der led Martyrdøden 687, efterlod talrige Disciple i Franken. I Klo

strene fortsatte de irske Munke Udøvelsen af deres Kunst ved Afskrivning og Illustrering af de hellige 

Bøger, og medens Klosteret i Set. Gallen ved Midten af det 9de Aarhundrede havde ikke mindre end 

32 Bøger med irsk Skrift, vidne flere endnu bevarede Pragtværker om den Fremgang, som den irske 

Skrive- og Tegnekunst havde vundet i Franken. 

Allerede siden Jernalderens første Begyndelse vise de bornholmske Oldsager hen til Syd

tyskland og Alpelandene, La Tene-Stilens gamle Hjemsteder, som de Egne, hvorfra deres Forbillede!' 

vare komne. ~Det Samme gjentager sig igjennem den romerske og germansk-romerske Del af den 

ældre Jernalder og ligeledes i det første Afsnit af den senere Jernalder, uagtet Nordtyskland allerede 

den Gang var besat af slaviske Stammer og Handelsforbindelsen altsaa maatte gaa igjennem Folk og 

Egne, hvor de paagjældende Smykker ikke vare i Brug. Men naar det saaledes lige indtil den Tid, 

da den irske Stil naaede til Bornholm, havde været Regelen, at Øen fik sine Smykker eller Forbil

lederne dertil fra Syden, og det ifølge, hvad oven er anført, kan antages, at den irske Stil den Gang 

havde en vis Udbredelse netop i de samme Lande, hvorfra Paavirkningen hidtil var udgaaet, lader 

den Formodning sig ikke afvise, at ogsaa den irske Stil har fulgt de gamle Handelsveje og er naaet 

til Øerne i Østersøen fra Sydtyskland og Schweiz. 

Det kan ikke indvendes herimod, at der ikke langs Handelsvejene sydfra vides at være 

fundet Sager i irsk Stil svarende til de bornholmske; thi i Nordtyskland, som den Gang var beboet 

af slaviske Folk, bleve de paagjældende Smykker overhovedet ikke benyttede, og i Sydtyskland, som 

da allerede længe havde været kristnet~ bleve Smykker ikke nedlagte i Gravene og kunde saaledes 

ejheller ventes bevarede indtil vore Dage. 

Derimod var det naturligt, at den irske Stil, naar den ad de sædvanlige Handelsveje sydfra 

var naaet til B~rnholm, forplantede sig videre nordefter ad den gamle Handelsvej til Øland og Got

land; og som ovenfor anført viser det sig i Virkeligheden, at Gotland var stærkt paavirket af den 
6* 
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samme Stil. Tillige er det rimeligt nok, at enkelte Udløbere af den omtrent samtidigen kunne være 

naaede til Skaane og de øvrige danske Provinser. 

Den yngre irske Stil, som i Gravene ved Søllested og Møllemosegaard i Fyen, Mammen 

og Jellinge i Jylland har efterladt saa smukke og mærkelige Oldsager (Dr. MiHler Side 111) fra 

Hedenskabets Slutningstid, rimeligvis det 10de Aarhundrede, vedkommer os ikke her, da den i det 

Mindste hidtil ikke er bleven konstateret paa Bornholm. Men dens Fraværelse fra Bornholm, medens 

den har spillet en saa stor Rolle i det øvrige Danmark, hvor den maa antages at være indført ved 

de samtidige Vikingetog, giver et stærkt Fingerpeg om, at den bornholmske Befolkning netop ikke i 

noget betydeligt Omfang har taget Del i Vikingefærden til Vesterlandene og den dermed følgende liv

lige Samfærdsel og Kulturudvexling med Vesteuropa og navnlig med de britiske Øer. 

2. Om de skaalf ormede Spænder paa Bornholm. 

Da der neppe nogetsteds paa et Areal af lige Størrelse er fundet saa mange skaalformede 

Spænder som paa Bornholm, og da navnlig den ældre Række af disse, de smaa svagthvælvede 

Spænder i germansk eller irsk Stil, ikke paa noget andet Sted er forekommen i saa stor l\Iangfol

dighed, vil det kunne være af Interesse at underkaste de bornholmske Fund af skaalformede Spænder 

en nærmere Undersøgelse. 

Ordnet efter Findestederne er Materialet følgende: 

Skaalformede Spænder fra Bornholm. 

Findested 

Kannikegaard 195 ........ . 
Bækkegaard 44 .......... . 

2 

50 .......... . 

59 ......... . 2 

63 .......... . 
66 .......... . 

105 ......... . 3 

Størrelse 

i Tommer 

(paa ctm. 2,o) 

2 X 7/s 
3 X 1'/2 
2'/• X 1'/4 

( 31/2 X !2/3 
) 21

/2 X 1'12 \ 
l 21/2 X 1'/2 j 

28
/4 X 1'/4 
smaa 

f 31/2 X 11/i2 

l 21
/2 X 1 \. 

132 ... "".". I 2 I 

211

::a~ f 
134........... 2 " I smaa 
135. . . . . . . . . . . 1 lille 

143. . . . . . . . . . . " 1 " I " " I 3 X 1'/2 

~~L::::::::: 2 : I " 2 [I c. i~j: ~ ~'/2 
159" " " . " " " 2 '1 " " I " [I { g~;: ~ ~ ~::} 
162 ........... 

1

1 " " 1 " " lille 
At overføre ... 1-3131~:-.---2-ll 

I Form 

I . 

I 
Fi~-. 87 . . 

UVJS 
, omtrent som Fig. ~J?i 

I 

Fig. 88 

som Fig. 95 

I 
~ig. 91 
itu 

! Fig. 97 

Fig. 94 

itu 
itu 
Krybdyrfigurformentlig som 

Fig. 94 
som Fig. 102 
Fig. 102 
Fig. 106 

omtrent som Fig. 101 3) 

itu 

Museums 

Nr. 

c 9()5 
findes ikke 
c 2389-90 
c 23\J(i 

C 2394-K) 

C 253Cl2) 
findes ikke 
c 2454 

c 2455-fJ(i 
(.jfr. c 25il2) 

findes ikke 
findes ikke 
findes ikke 

c 2fi04 
c 2511--12 
c 2518-HJ 

c a102-a 

findes ikke 

1 ) Af de smaa skaalformede Spænder, som jeg optog ved Bækkegaard. vare mange saa opløste, at de snart hen
smuldrede. Jeg har imidlertid en bestemt Erindring om, at de alle bare mere eller mindre forvanskede Krybdyr
billeder nærmest som Fig. 94 og 95 

2 ) Er i 'Museets Protokol kun angivet at være fundet ved Bækkegaard, men jeg har Grund til at tro, at det netop 
er det, som fandtes i Graven Nr. 63. 

3
) C 3102 bærer en utydelig Krybdyrfigur, hvor dog Hoved og Øjne ere kjendelige, og hvor Skuldre og Hofter ere 

betegnede ved fire runde Knopper. C 3103 ligner det forrige, men Hovedenden er afbrudt, og i Stedet for 
Knopper paa Skuldrene og Hofterne er der flade Cirkler med Menneskeansigter. 

" 
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d:i Q) 
I °' ~~ 

Q) "O Q) 

."i S..t<1 Q) ."i ol.;;; 
Størrelse "' ~·~ -..... 

Q) ·c.~ >=>..- Museums ~ ."i gj' ."i Q) 

Findested ol ."i æ...ci i Tommer Form s "' "'-"' 2~ 
"" 

..::: ;;-> -o o"§ Nr. 
Q) 

Q) ... "00 (paa ctm. 2,e) ·- bo ~ol 
c.!:l w·-

~~ ~~I iP-

Overført ... 3 13 12 
" 

2 
Forstyrrede Grave ved { 

" 
1 

" " " 
4114 X 15ls omtrent som Fig. 101 c 1752 

Bækkeg·aard .......... 
" 1 " " 

1 431• X 2314 omtrent som Fig. 107 c 3987 
Nord for Gudhjem .......... 

" " " " 
3 X 1'/. som Fig. 91 men med tyde- c 5362 

Ukjendt Sted, rimeligvis tæt lige Ribben 
sydvest for Gudhjem ...... 

" 
1 

" " " 
21/2 X l11s Fig. 96 c 5405 

Lillevang 1. ............... 
" " " 

1 
" 

3314 X 211• Fig. 104 c 2895 

2 ................ 1 1 { 3314 X 1"14 Fig. 98 c 2898 
" " " 37ls X 2114 som Fig. 103 c 2899 

4" """""" " 
2 

" " " 
41ls X 2114 som Fig. 98 c 2903-4 

7""."." """ " " 2 
1 

" 
stort som Fig.104 findes ikke 

9 ................ 
" " " " 

store formentlig som Fig.102 (itu) findes ikke 
Mellem Lillevang og Melsted. 

Stenring 2 .............. 
" " " 

2 
" 

store som Fig. 104 c 777 
{ stort omtrent som Fig. 103 (itu) c 330 

Ukjendt Gravform 1 ..... 
" " " 

2 1 stort som Fig. 104 (itu) c 331 
4114 X 251s omtrentsomFig.107 men kun c 329 

med Dækskal over Midten 
2" ... " 

2 
" " " 

32ls X 2 Fig. 99 c 6593 
3 ..... 

" 
1 

" " " 
2314 X 1'12 som Fig. 95 c 6872 

4 ..... 2 { 31/2 X Pis Fig. 89 c 7222 
" " 

I 

" " 21/2 X l11< som Fig. 93 c 7223 
5"". " " " 

2 
" 

4 X 21/2 som Fig. 104 c 7227 

Melsted 1. ................. I 1 1 { 35ls X 2 som Fig. 104 
I 

c 637 
" " " 4114 X 231< omtr. som Fig.105 men med c 636 

Dækskal over det Hele 

L 

19 .................. 
" " " " 

2 411< X 211• Fig. 105 c 5582 
20 .................. 

" " " 
2 

" 
331• X 21

/. som Fig. 104 c 5984 
:!2 .................. 

" 
I 

" " 
I 

1 
" 

4 X 2112 som Fig. 104 c 6278 
Forstyrret Grav ......... 

" " I " 
1 

" 
stort som Fig. 104 (itu) c 5738 

Kobbe Aa 15 ............... 
" " " 

2 
" 

37 Is X 21ls 
I 

Fig.103 c 5945 
ousgaard 3 ................ 

" 
2 

" " " 
2114 X 111s som Fig. 96 c 5587 

6 ................ 2 { 311< X 1'14 Fig. 90 c 5592 
" " " " 211• X 1'1< Fig. 95 c 5593 ri< X 1'/•) som Fig. 95 c 5603-4 

11. ............... 
" 

3 
" " " 

2114 X 1'14 

I li 
c. 2112 X 1'12 med irske Baandslyngn.(itu) c 5605 
15ls X 1 } Fig. 93 c 5608 12 ................ 

" 
3 

" " " 
15/s X 1 
25/s X 1"14 Fig. 92 c 5607 

28 ................ 
" " " " 

2 41'4 X 3 Fig. 107 c 5650 
29 ................ 

" " " 
2 

" 
4 X 211• som Fig. 104 c 5899 

41 ................ 
" " " 

1 
" 

331< X 2114 omtrent som Fig. 104 c 5665 
44 ................ 

" " " 
2 

" 
4 X 2114 som Fig. 104 c 5699 

47 ................ 
" 

2 
" " " 

37ls X 1'1s Fig. 101 c 5706 
Saltuna 1. ................. 

" " " 
1 

" 
stort med store Dyrehoveder (itu) c 4850 

Sigtegaard ................. 
" 

2 
" " " 

31
/. X 1' Is Fig. 100 c 3374-75 

Søndregaard 5 .............. 
" " " 

1 
" 

3 X2 som Fig. 103 c 3663 

9""""""" " " " 
2 

" 
4 X 211• som Fig. 104 c 3671-72 

28 S. G. i Østerlars ......... 
" " " 

1 
" 

stort som Fig. 104 c 4852 
Bøgebjerg 1. ............... 

" " " 
2 

" 
store som Fig. 104 c 3015 -16 

3 ................ 
" " " 

2 
" 

4 X 23ls som Fig. 104 c 3021-22 
6 ................ 

" " " 
2 

" 
4114 >< 211. som Fig. 104 c 3026-27 

21 S. G. i Vestermarie ...... 
" " " " 

1 4314 X 3 ligner Fig. 105 1 ) men har c 3966 
Dækskal over det Hele 

Kofodgaard i Klemensker .... 
" " " " 

1 4114 X 27ls har over Midten havt en MCCLXVI 
Dækplade, som nu er 
bortkommen. Borten for-
neden er som paa Fig.107 

----------
3 38 14 32 11 

98 

1 ) Dækskallen har havt 11 Fremspring, nemlig 5 langs ud ad Midten og 3 ved hver Side, dannede ikke som en 
rund Knop men som Forkroppen af en Vandfugl med Næb, bøjet Hals og Bryst. 
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De bornholmske skaalformede Spænder have alle været af Bronce og, saa vidt vides, alle 

været forsynede med Naal af Jern. Indlægning med flettede Snore af Sølv er flere Gange bleven be

rmcrket langs ad de ophøjede Striber paa Formerne Fig. 104 til 106, og paa et enkelt af dem er der 

endog Spor af Guldbelægning lang·s ad disse Striber. Den ved Kofodgaarcl i sin Tid fundne Under

skal af et stort Spæude er forgyldt over det Hele, men den bortkomne Dækplades Udstyring er ube

kjendt. El lille Spænde med en indskaaren Krybdyrfigur (Bækkegaard 135) var forgyldt i alle de ind

skaarne Fordybninger. 

Størrelsen af Spænderne varierer stærkt. Som Regel kan det siges, at den i det Hele 

tiltager, eftersom Tiden skrider frem. De dobbellskallecle, der vel ere de yngste, ere tillige de største, 

fra 41/4 til 43/4 Tomme (cm. 11,1 til 12,4) lange. De enkeltskallede i karolingisk Stil (Fig. 103-~104) 

ere ogsaa store, i Regelen fra 33/4 til 41/4 T. (cm. 9,s Lil 11,1) lange; kun et enkelt er indskrænket 

til 3 Tommers Længde (cm. 7,s). De germanske og irske ere derimod for det Meste smaa, fra 15/s til 

21 /2 T. (cm. 4,25 til 6,5) lange, men de yngste irske Spænder naa dog op til fuldt og vel samme 

Størrelse som de fleste enkeltskallede karolingiske. En Adskillelse imellem "smaa" og "store" ska::tl

forrnede Spænder bliver altsaa vildledende, naar man vil opstille den som et absolut Kriterium med 

Hensyn til Tid og Stil, men i de fleste Tilfælde giver den dog en god Vejledning til Tidsbestemmelsen. 

Det kan i Forbindelse hermed bemærkes, at en tyncl Skal med flad Hvælving og et Omrids, der ikke 

er ovalt men slutter sig til en Krybdyrfigur og dens Lemmer, giver Formodning 0111 en tidlig Tid, 

medens en massiv Skal, en !tøj Runding og et nøjagtig ovall Omrids ere Tegn paa en sildig Tid. 

Del Afgjørende bliver imidlertid Hensynet til Stilen saml den successive Udvikling i Ornamenteringen. 

Formen og Ornamenteringen bærer gjennem næsten hele Rækken af de germanske 

og irske Spænder kjendelige Spor af en Krybdyrfigur. Det Spæmle, hvori denne Fremstilling træder 

tydeligst og simplest frem , er det, som hidrører fra Kannikegaard 195, Fig. 87. Er end Billedet 

noget stiliseret. saa er det dog øjensynligt, at Haandværkeren har villet gjengive et virkeligt Dyr eller 

dog et Dyr, som kunde virkeligen existere. Spændet er ingenlunde ovalt men er tvært afskaaret 

bagtil og har et spidst Hoved fortil, medens Siderne i ujævne men dog temmelig parallele Linier 

følge Omridset af Dyret og dets Lemmer. Senere viser der sig et andet Forsøg paa at efterligne 

Naturen i det mærkelige Spænde fra Lousgaard 12, Fig. 92, men her er Formen allerede langt mere 

kunstlet og fjerner sig stærkt fra den naive Fremstilling i Fig. 87. 

Formerne Fig. 89 og 90 have ligeledes et fremtrædende spidst Hoved; Fig. 88, 89 og 91 

ere endnu tvært afskaame bagtil; paa Fig. 88, 89, 92 og 93 ere For- og Bagben tydeligt tilstede; 

paa Fig. 94 samt tildels Fig. 91 ere de forvandlede til Snirkler. I Fig. 95 og 96 ere For- og Bagben 

samt Hoved atter lydeligt nok tilstede, men Haandværkeren har ikke kunnet modstaa Fristelsen til 

paa hvert af dem tillige at skabe to lange baandformede irske Ornamentdyr, saaledes at Spændet 

vel, naar det ses ovenfra, giver Indtryk af' et enkelt Dyr men, naar det ses i Profil, viser langs hver 

af' Sirlerne et langt Ornamentdyr med Hoved, Øje og Krop samt et Forben og et Bagben. Paa 

Spændet Fig. 96 er der derhos ovenpaa Skallen fremstillet en Mandsfigur liggende med Ryggen opad. 

Med Fig. 97 indtræder et nyt Stadium i Udviklingen; Omridset bliver næsten ovalt og Skallen svær 

og massiv samt stærkt hvælvet; Ryglinie og Ribben, Hofter og Skuldre samt Øjne ere endnu tydeligt 

nok angivne, men For- og Bagben ere blevne ukjendelige under en Bort af Slyngninger. Den samme 

Udvikling fortsættes i Fig. 98, hvor Spændet tillige opnaar den meget betydelige Længde af 33/4 T. 

(cm. 9,s), medens to lignende Spænder fra Lillevang 4 endog ere 41/s T. (cm. 10,s) lange. Paa 

Spændet Fig. 99, der ligesom Fig. 95 og 96 bærer et langt irsk Dyr paa hver Side, er der endnn 

tydelige Spor af For- og Bagben, og Hofter, Skuldre og Øjne ere endnu repræsenterede ved sex 

Knopper, men Ryg linien er bleven lil en bred Stribe, og baade denne og Spændets Sider ere be-

• 
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dækkede med allehaande irske Dyreornamenter. Fig. 100 har ligeledes en bred Rygstribe og irske 

Dyreornamenter over hele Skallen. Paa Fig. 101 er der atter en smal takket Ryglinie og fire Knopper, 

Fig. 87. 1/i. Fig. 88. 1/.. Fig. 89. 2/s. Fig. 90. 2/s. 

Fig. 93. 1/i. 

Fig. 91. 2/s. Fig. 92. 1/i. 

Fig. 94. %. Fig. 95. 2/s. Fig. 96. 1/i. 
Fig. 87-96. Skaalforrnede Spænder af Bronce. (Germansk og· irsk Stil.) 
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men disse ere nu anbragte symmetrisk som blotte Prydelser, medens Siderne af Spændet ere dækkede 

med en Dekoration af sært sammenslyngede Ben, der ere stukne igjennem hverandre. Endelig er 

der i Fig. 102 ikke bleven Andet tilbage af de tidligere Traditioner end Rester af den takkede Rygrad. 

Krybdyrbilledet er nu ganske forsvundet. 

Den rhombiske Figur, der danner Midten af Fig. 102, udvikler sig derefter i den karolin

giske Stil til et System af to eller fire Ruder adskilte ved ophøjede Baand, Fig. 104. Derefter blive 

disse Ruder anbragte paa en særlig Dækplade af gjennembrudt Arbejde, hvormed Midten af Spændet 

Fig. 97. 1/o. Fig. 98. 2/s. 

Fig. 99. 2/s. Fig. 100. 2/s. 

Fig. 101. 2/a. Fig. 102. %. 
Fig. 97-102. Store skaalformede Broncespamder i irsk Stil. 

beklædes, medens Randen nedenom Dækpladen inddeles i Felter med allehaande Dyrefigurer, Fig. 105 

og 106. Og endelig udvides Dækpladen til som en Dobbeltskal at overhvælve hele Spændets Krum

ning, saa at kun en smal flad Rand af Underskallen staar frem forneden udenfor Dækket, Fig. 107. 

Samtidigt med denne fremskridende Ændring i Spændets Beskaffenhed foregaar der endvidere en Ud

vikling af et andet Element fra Fortiden, nemlig af de Knopper, som ,endnu i Fig. 101 repræsenterede 

Hofterne og Skuldrene af den forsvindende Krybdyrfigur. Saa langt som den irske Stil rækker, vides 

der ikke paa Bornholm at være fundet mere end 4 eller 6 Knopper paa Spænderne. Saa snart der

imod den karolingiske Stil begynder og Krybdyrbilledet ganske er glemt, forøges Knoppernes Antal 

som et rent dekorativt Middel. Alt eftersom der anbringes en Knop midt paa Spændet eller ikke, 

• 
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bliver Antallet enten et ulige eller et lige Tal; i første Tilfælde kan man finde 7, 9 eller 11 Knopper; 

se f. Ex. Fig. 106 og 107 med 7, Fig. 104 med 9 og Fig. 105 med 11 Knopper; naar Antallet der

imod er et lige Tal og større end 6, vil det i Regelen være 10, Fig. 103, og Dekorationen imellem 

Knopperne bestaar da især af Arme eller Dyreben, der gribe om hinanden og jævnt dække hele 

Spændet uden nogen Inddeling i Ruder eller Felter. 

Det er i den ovenstaaende Fremstilling forudsat, at den simpleste Form af Krybdyrbilledet 

har været den ældste, og at de Former, hvor Krybdyrbilledet er bleven forvansket, bør rykkes nedad 

i Tiden omtrent i Forhold til Forvanskningens Grad. Denne Forudsætning er formentlig berettiget. 

Det maa vel nemlig anses som givet, at den hele Række af beslægtede Former maa være udgaaet 

fra en eneste Grundtype; men Forvanskningerne ere saa mangfoldige og saa forskjelligartede, at man 

neppe vil kunne paavise nogen enkelt iblandt dem, fra hvilken saavel alle de øvrige Forvanskninger 

som ogsaa den simple og naturlige Fremstilling kunde være afledet. I og for sig turde det derhos 

være usandsynligt, at man skulde være begyndt med et eller flere forvanskede Billeder og først senere 

være kommen til at give en simpel og naturlig Afbildning af det bagved alle Fremstillingerne liggende 

Dyr. Hertil kommer endelig den Betragtning, at den simple Fremstilling af Krybdyret i Fig. 87 ikke 

bærer Spor af irsk Stil og saaledes synes at maatte være ældre end den irske Paavirknings Begyn

delse, medens alle de forvanskede Former fra Fig. 89 til 102 tydeligt ere prægede af irsk Stil, som 

igjen i Fig. 103 til 107 efterfølges af karolingisk. 

Naar saaledes de bornholmske Fund ikke godt kunne fortolkes anderledes, end at den 
simple Form i Fig. 87 maa være ældst og Grundtype for alle de senere Former, bliver det et nyt 

Spørgsmaal, hvorledes dette kan forenes med de Resultater, hvortil man er kommen i Sverrig. Ifølge 
Dr. Montelius's Fremstillinger i Vitterhets Akademiens Månadsblad 1873 Side 177--194 og 1877 

Side 461-484 skulde nemlig Grundtypen være et lille, højthvælvet, ovalt eller maaske ved den ene 

Ende noget tilspidset Spænde uden anden Forsiring end en ophøjet Ryglinie. Dette Spænde (Månads

blad 1873 Fig. 1 og 1877 Fig. 13) er fundet paa Øland sammen med en Glasperle, en lille Bronce

ring og en Hængedop af Bronce som B. 0. Fig. 284, prydet med en Række Smaacirkler langs ned 

ad Siden. Et lignende Spænde, der ligeledes er fundet paa Øland, var ledsaget med 10 Glasperler, et 
forsiret Broncebaand og en romersk Broncefibula omtrent som B. 0. Fig. 129 og her foran Fig. 25; det 

er ikkun prydet med nogle Punkter omgivne hvert især af to koncentriske Smaacirkler (Mdsbl. 1873 

S. 188--189). Endnu nogle lignende Spænder opbevares i svenske Samlinger, deriblandt et, som er 

prydet med syv saadanne Punkter, hvert især omgivet af Smaacirkler (Mdsbl. 1877 Fig. 26). De ere 

næsten alle fundne paa Øland, men Fundforholdene kjendes ikke. Det bemærkes udtrykkeligt i Månads

bladet, at den allerstørste Del af de forøvrigt kjendte smaa skaalformede Spænder er prydet med 

Billeder, der vise hen til en Krybdyrfigur, og at Sporene af en saadan, navnlig af Hofter, Skuldre og 

Øjne, kunne følges endnu langt ned i Tiden, da Spænderne allerede vare blevne store og massive. 

Men det antages, at dette Krybdyrbillede først er opstaaet i Tidens Løb, og at Spænderne oprindelig 
have været glatte paa Overfladen. 

Forholdene ere ganske vist gaadefulde. Muligt var det jo, at en oprindelig glat Spænde
form senere kunde være bleven forsynet med Ornamentering. Men naar den oprindelige Grundtype 

havde været oval og højthvælvet, er det ikke let tænkeligt, at den samtidig med Ornamenteringen 

paa Overfladen tillige skulde have skiftet Form, saa at den blev tvært afskaaret bagtil, forsynet med 

et spidst fremspringende Hoved og derhos ganske flacllhvæl vet, for derefter senere atter at antage 

netop den samme ovale og højthvælvede Skikkelse, som den havde havt forinden Ornamenteringen. 

Langt naturligere end at antage en saadan Skiften frem og tilbage er det at anse den højthvælvede, 

ovale Form som et Led i en jævnt fremskridende Udvikling. Og da nu Udviklingen vitterlig ender 
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med højthvælvede, ovrrle Former, bliver det saaledes sandsynligt, at de fladthvælvede, bagtil tvært 

afskaarne Former maa høre hjemme ved Udviklingens Begyndelse. Det foran omhandlede Spænde, 

som i Sverrig er hleven anset som Grundtypen, stemmer i sin Form meget nøje overens med Spændet 

Fig. 97 her foran, paa hvilket der ogsaa findes den lange ophøjede Ryglinie, der er det svenske 

Spændes eneste Ornament. Naar der fremdeles paa et andet af de forberørte smaa svenske Spænder 

findes 7 Pletter hestaaende af Punkter omgivne med Srnaacirkler, og disse Pletter ere anbragle netop 

paa de samme Steder paa Spændets Ryg, hvor saa mange syvknoppede Spænder fra den karolingiske 

Tid, f. Ex. Fig. 106 og 107, have deres Knopper anbragte, da synes ogsaa en saadan Overensstem-

Fig. 103. 2/s. Fig. 104. 2/s. 

Fig. 105. 2 /s. Fig. 106 1/2. 

Fig. 107. 2/s. 
Fig. 103-107. Store shtalformcdc Broncespænder i karnlingisk Stil. (Fig. 103 og 104: enkclh;ka\lede. Fig. 105 og 106 

med Dækplade over Midten. Fig. 107 med Dækskal over hele Rundingen.) 

melse at være altfor mærkelig til at kunne være tilfældig. Fremgaar det nu af Ornamenteringen paa 

de sædvanlige syv knoppede Spænder, at disse rnaa hidrøre fra den karolingiske Tid ved eller efter 

Aar 900, er det neppe troligt, at en aldeles tilsvarende Anbringelse af runde Ornamenter skulde være 

sket en Gang tidligere for derefter at forsvinde i et Par Aarhundreder og saa paany at dukke frem 

under en helt anden Stils Herredømme. Havdes ikke de foreliggende Oplysninger om Fundforhold og 

ledsagende Oldsager, vilde neppe Nogen kunne betvivle, at de paagjældende smaa ovale højthvælvede 

Spænder maatte henhøre til en forholdsvis sildig Tid, og at deres ringe Størrelse og tarvelige Udsty

ring ikkun burde tilskrives en tilfældig Fattigdom hos dem, som havde ladet dem forfærdige, men 

ikke en Mangel paa rigere udstyrede Forbilleder. 

d! 
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Imod denne Formening, at de paagjældende Spænder simpelhen ere Fattigfolkssmykker fra 

en forholdsvis sildig Tid, taler ikkun den Omstændighed, at ifølge de foreliggende Fundangivelser skal 

det lille glatte Spænde, som er anset som Grundtype, være fundet sammen med en Hængedop, der 

bærer den ældre Jernalders Præg, medens et andet lignende Spænde skal være fundet sammen med 

en Broncefibula af bestemt provinsiel-romersk Stil, altsaa henhørende endog til en temmelig tidlig Tid 

af den ældre Jernalder. Man maalte herefter tro, at disse ovale højthvælvede Spænder skulde være 

opstaaede allerede i den ældre Jernalder. Da de imidlertid mangle i den hele germanske Periode, 

som maa have vedvaret i omtrent to Aarhundreder, og først komme igjen ved den Tid, da den irske 

Stil spreder sine Stregeslyngninger i den fuldeste Frodighed, saa støder man atter her paa Vanskelig

heder, der ikke let lade sig løse. Man fristes stærkt til at antage, enten at der er indløbet en Fejl

tagelse eller Forblanding hos de Privatsamlere, fra hvem Spænderne i sin Tid ere indkomne til Stats

museet, eller ogsaa at de ledsagende Oldsager med den ældre Jernalders Præg maa paa Øland have 

holdt sig i Brug langt udover den Tid, da de andetsteds vare gaaede ud af Benyttelse. 

Paa Bornholm kunne de paagjældcnde ovale Spænder med glat Overflade neppe have været 

brugte i den ældre Jernalder uden at være blevne bemærkede ved de mangfoldige Undersøgelser, der 

have været rettede netop paa Gravene fra denne Periode. Tværtimod maa det for Bornholms Ved

kommende fastholdes, at Rækken af de skaalformede Spænder dersteds ikke begynder førend henimod 

Slutningen af den germanske Stils Periode, og at den begynder med den i Fig. 87 afbildede fladt

hvælvede, bagtil tvært afskaarne Form, hvor Skallen helt udfyldes af en tydelig Krybdyrfigur. 

Fastholdes dette, bliver det endelig atter et Spørgsmaal, hvorledes denne Krybdyrfigur op

rindelig kan være opstaaet. I lang Tid har jeg troet, at denne Form ligesom saa mange andre born

holmske Oldsagformer maatte være indført sydfra. Men dette synes dog ikke at være Tilfældet. Jeg 

har derom korresponderet med Dr. Tischler i Kønigsberg og Professor Handelmann i Kiel; men Ingen 

af dem kjendte til, at saadanne Spænder nogensinde vare fundne i Tyskland 1). Og hidrører Formen 

ikke fra Tyskland, maa den være opstaaet i Norden, thi andetstedsfra kan den neppe være kommen 2). 

Det vilde imidlertid være et enestaaende Særsyn, hvis en saadan Form skulde være opstaaet uden 

nogen Forberedelse og uden at støtte sig til nogen forud gængs Form. Er den nu, som det næsten 

synes rimeligt, opstaaet i den arkæologiske Provins, der dannes af Bornholm, Øland og Gotland, 

1) Professor Handelmann har beskjæftiget sig meget med den Overtro, som paa flere Steder har knyttet sig til 
Skruptudser, og han nævner i Forbindelse dermed ogsaa ,Kriiienfibeln", men i saa Henseende viser han netop 
især hen til den bornholmske Fibula Fig. 87 fra Kannikegaard 195 samt til en flad Paasyningsplade (se Ols
hausen i Zeitschrift fiir Ethnologie 1890, Side 37 Linie 7-10 i Noten) fra Perm i Rusland (Aspelin: Antiquites 
du Nord Finno-Ougrien Fig. 568) med en Krybdyrfigur orngiven fortil og paa Siderne af en ogival Ramme (Ver
handl. der Berliner Gesellschalt fiir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1882, Side 22-26). Han afbilder 
tillige nogle andre Spænder, deriblandt et ligearmet fra Norge (Rygh: Norske Oldsager Fig. 31S!), men intet af 
disse har kunnet tjene som Grundform for de nordiske skaalformede Spænder. Om Tudseovertroen og ,Kriiten
fibeln" se forøvrigt nysnævnte Verhandl. 1882 Side 315, Mil, 558. 1883 Side 145, 346. 1886 Side 23. 1888 
Side 156 og 248. Professor Handelmann har og·saa vist mig den Venlighed at angive, hvilke skaalforruede Spænder 
han kjendte fra Findesteder syd for Kongeaaen, men samtlige af ham saaledes angivne Fund hidrøre fra Slesvig, 
de sydligste fra Eidersted og Femern. 

2) Den i forrige Note berørte Bronceplade fra Perm, som er et Led i en stor Række af lignende finsk-ugTiske Plader 
med Figurer af Dyr, Fugle og Mennesker, vil allerede ifølge Findestedet ikke kunne være Kilden til de skandina
viske skaalformede Spænder. 

I den finske Fornminnesforenings Maanedsblad ,Finskt Museum" for 1895 Side 1 og 3 er der afbildet to 
Sværdknapper, som hver især fremstille en højthvælvet Dyrefigur, hvoraf navnlig den paa Side 1 afbildede fra 
Kirmukarmu har en ikke ringe Lighed med Krybdyrfiguren Fig. 87. Hvis der er et Slægtskabsforhold imellem 
disse Fremstillinger, maa imidlertid den finske være den yngste, da den i flere Henseender viser kunstlede For
hold. Paa den stærkt udvidede Overdel af Laarene er <ler indskaaret Menneskeansigter omtrent som B. 0. Fig. 346, 
Ribbenene ere bugtede, og opad Dyrets Bagdel er der anbragt et Dyreansigt imellem to Snirkler, der danne en 
Forlængelse af Ryglinien. Dyrefiguren paa Side 3 (fra Gulldynt) er endnu yngre og mere kunstlet. 
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veed jeg ikke nogen anden Form, hvoraf den kunde være udviklet, end det netop paa disse Øer og 

især paa Bornholm i den umiddelbart forudgaaencle Tid saa overmaade sædvanlige næbformede 

Spænde B. 0. Fig. 329-31 og nedenfor Fig. 110 ( d2t samme, som paa Gotland har givet Oprindelse 

til de dersteds saa sædvanlige "dyrehovedformede" Spænder). Det var den Gang en almindelig Skik 

at levendegjøre de ældre Oldsagformer ved Anvendelse af Dyreornamentik, navnlig ved at give Fibu

laerne et Hoved paa Spidsen; se f. Ex. det bøjleformede Spænde nedenfor Fig. 109 med et Hoved 

paa Spidsen sammenholdt med det ældre Spænde Fig. 108 1). Har nu en Mand, der var vant til en 

saadan Behandling af de bøjleform ede Spænder, faaet Lyst til ogsaa at øve sin Kunst paa et næb

formet Spænde, vilde dettes flade Spids meget naturligen blive til et fladt Hoved; og naar han yder

ligere vilde levendegjøre Spændet, gav dettes egen Form tilstrækkelig Anledning til netop at omdanne 

det til en bagtil tvært afskaaren Krybdyrfigur med Bagben, Ryglinie og et fremspringende Hoved; se 

Fig. 108. 1/i. Fig. 109. 1/i. Fig·. 110. 1/i. Fig. 111. 1/i. 

hosstaaende Fig. 110 sammenholdt med Fig. 87 og 111. Dette er endnu kun en Hypothese; men 

viser der sig fremdeles intet Tegn til, at Krybdyrformen er indført færdig udenlandsfra, saa turde 

denne Hypothese vistnok have nogen Sandsynlighed for at blive den endelige Løsning af Spørgsmaalet 

om de skaalformede Spænders første Oprindelse. 

De ældre Former af de skaalformede Spænder paa Bornholm ere i en mærkelig Grad 

varierende; ingen af dem synes at være bleven almindelig og varig Mode, men enhver Haandværker 

har arbejdet efter sin egen Fantasi. Formerne Fig. 87-90 saavelsom Fig. 92, 97, 99 og 100 vides 

hidtil hver for sig kun at være fundne en eneste Gang, om end jævnlig i to Exemplarer i samme 

Grav. Fig. 91, 93, 94, 96, 98 og 101 ere hver især kun fundne to Gange. Fig. 102 er forekommen 

tre Gange og Fig. 95 fem Gange. I den karolingiske Tid blive Moderne mere ensartede; Fig. 104 er 

saaledes fotekommen sytten Gange i 26 Exemplarer og Fig. 103 fire Gange i fem Exemplarer. Be

synderligt er det, at Antallet af dobbeltskallede Spænder er forholdsvis saa ringe, nemlig ikkun 5 (to 

1 ) Ogsaa de ,fugleformede" Spænder, f. Ex. B. 0. Fig. 332 og fornn Fig. 68, turde være en Levendegjørelse af en 
ældre Form, enten af et ligearmet Spænde som Fig·. :36 eller maaske snarere af det højleformede Spænde Fig. 108. 
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Par og et enkelt) med Dækplade over Midten og 6 (et Par og fire enkelte) med Dobbeltskal over det 

Hele, medens disse Spænder andetsteds i Norden netop ere de mest almindelige. Maaske hænger 

dette sammen med, at der paa Bornholm efter den meget rige Tid i det 8de og 9de Aarhundrede er 

fulgt en fattigere Gravskik, hvilken ogsaa paa andre Maader giver sig til Kjende, saasom ved det 

store Antal af ganske tomme Grave samt ved den kjendelige Formindskelse af Perlernes Antal i 
Kvindegravene. 

De bornholmske Former fra den ældre Tid ere kun meget sjeldent fundne udenfor Born

holm. Paa en Gravplads ved Ris Fattiggaard i Thorslev Sogn, Hjørring Amt (Mus. C. 5339, jfr. Aarb. 

1892 Side 334), er der imidlertid optaget et lille fladthvælvet Spænde, hvor Krybdyrfiguren fra Fig. 87 

endnu er kjendelig, men hvor Spændets Form dog allerede er bleven oval og navnlig ganske afrundet 

baade fortil og bagtil. Et andet lille fladthvælvet Spænde, nærmest som Fig. 94, er nylig indkommet 

til Museet fra Skrostrup i Nørre Omme Sogn, Ringkjøbing Amt. Et Spænde, som temmelig nøje 

svarer til Fig. 97, er afbildet hos Lorange: Bergens Museum, Side 179 Nr. 700, som fundet i Bale

strands Præstegjæld i Norge (ogsaa aftrykt i Månadsblad 1877 Fig. 17). Andre Spænder, hvor Kryb

dyrfiguren endnu er mere eller mindre kjendelig, ere afbildede hos W orsaae: Sønderjyllands Oldtids

minder 1865 Fig. 9 (fra Frøslev i Slesvig) og i Månadsblad 1873 Fig. 56 og 57 (atter aftrykte i Må

nadsblad 1877 Fig. 14 og 15 samt Montelius: Svenska Fornsaker Fig. 434 og 435; fundne paa Øland). 

Former, hvor Øjnene endnu ere tilstede, ere endvidere afbildede hos Rygh: Norske Oldsager Fig. 641 

fra Svenevik i Norge (aftrykt i Månadsblad 1877 Fig. 16) og Fig. 642 og 645, henholdsvis fra Bru 

ved Stavanger og fra Hovindsholm, samt i Månadsbladet 1875 Side 65 Fig. 15 fra Øja i Søderman

land. Spor af Ribben ere tilstede paa et firkantet Spænde fra Øland hos Montelius: Svenska Forn

saker Fig. 436. Ryglinie med irske Dyreornament.er paa Siderne ses paa et Spænde fra Langeland 

hos Worsaae: Nordiske Oldsager Vig. 420 og paa et Spænde fra Næs i Norge hos Rygh Fig. 645. 

Ryglinie findes ogsaa paa det foran Side 58 berørte lille, ovale, stærkt hvælvede Spænde fra Øland 

(Månadsblad 1873 Fig. 55 og 1877 Fig. 13), hvor Ornamenteringen paa Siderne ganske er bortfalden. 

Endelig kan her nævnes to fra Laaland i sin Tid indsendte Spænder Mus. Nr. 7256. 

Saa snart man kommer over i den karolingiske Tid, tabe Fundene fra Bornholm deres 

Interesse, idet Spænderne fra denne Tid ere langt talrigere og prægtigere repræsenterede andetsteds. 

Kun skal det bemærkes, at den bornholmske Form Fig. 103 gjenfindes hos Montelius: Svenska Forn

saker Fig. 547 (jfr. Månadsblad 1877 Fig. 28) samt hos Rygh Fig. 648, ligesom Formen Fig. 104 kan 

gjenkjendes i Månadsblad 1877 Fig. 29 og hos Rygh Fig. 647 og 649. Fig. 107 er beslægtet med 

Svenska Fornsaker Fig. 551 og 554 saavelsom med Rygh Fig. 652. Iligemaade kan Fig. 105 gjen

kjendes i Rygh Fig. 657 og Månadsblad 1877 Fig. 31. 

Af de optegnede 55 forskjellige Fund af skaalformede Spænder have 36 været ledsagede af 

Kvindesmykker og 9 af Intet; ved 10 er Ledsagelsen ukjendt. Intet skaalformet Spænde ligesom 

overhovedet ingensomhelst Fibula fra den senere Jernalder er paa Bornholm fundet i nogen kjendelig 

Mandsgrav. Det synes heraf snarest at maatte sluttes, at Spænderne paa Bornholm kun have været 

baarne af Kvinder, men det maa dog derved bemærkes, at da det i den karolingiske Tid ikke var 

Skik at nedlægge Vaaben i Gravene, ere Mandsgravene fra denne Tid ofte ukjendelige; og derhos er 

overhovedet den Mulighed ikke udelukket, at Spænderne ogsaa kunne have været benyttede af Mænd, 

men at de ved Ligfærden ere blevne borttagne fra Klædedragten. I Sverrig og Norge findes de 

skaalformede Spænder netop hyppigst i Mandsgrave. 
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3. Tidsbestemmelser for Perlerne i bornholmske Grave. 
(Jfr. B. 0. Side :392.) 

I Stenalderens Gravkamre forekomme Perler af Rav meget hyppigt, snart skiveformede, 

snart cylindriske eller kuglerunde eller i Skikkelse af smaa Dobbeltøxer. Næsten ethvert undersøgt 

Gravkammer har indeholdt en Mangfoldighed dera[, men Antallet kan ikke nærmere angives, idet de 

i Almindelighed ere itugaaede eller endog ganske hensmuldrede. Hvad ::rngaar de senere Tidsaldre 

henvises lil nedenstaaende Oversigt. 

Oversigt over Perlefund i bornholmske Kvindegrave. 

Klart Gla~ IUigjsigt. m i iil ~ · Rav ' 
1 'I ~ 
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4 æld 1·e Skeletg·ra ve ....... . 

31 yngre do. af den ældre 
Jernalder ....... __ ... . 

11 "StranclgTave" _ ........ . 

4 "andre Grave" fra den 
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37 Grave fra germ<msk Tid. 
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Tilsammen 4;') fra Brnncealclernn og Overgang·en til Jernalderen, c. HiOO fra den ældre Jernalder og- c. 4G70 
fra den ~enere Jernalder, i Alt c. G300. 

Fra den egentlige Broncealder haves neppe mere end en eneste sikker Perlegrav, nemlig 

en Stenramme ved Loftsgaard i Pedersker Sogn (B. 0. Side 286), hidrørende fra Slutningen af den 

ældre Broncealder. F'ra Overgangen imellem Broncealderen og Jernalderen have 4 Røser og 1 ben

fyldt Urne Iwer indeholdt en enkelt Perle. I de tusinde Brandpletter af første Afdeling er der kun 

fundet en eneste lille blaa Glasperle; i de yngre Brandpletter blive Perlefundene hyppigere , efter-

" 
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haanden som Tiden skrider fremad, dog uden at naa noget synderligt Antal. Ligeledes er Antallet 

ringe i de ældre Skeletgrave. Derimod er det betydeligt i de yngre Skeletgrave fra den ældre Jern

alder; af 42 kjendelige Kvindegrave have 31 indeholdt Perler i et Antal af 1169, altsaa i Gjennem

snit 38 for hver. .Strandgravene" have i denne ligesom i andre Henseender for det Meste været 

fattige; kun tre Grave have indeholdt et anseligere Antal (160, 61 og 22); i alle de øvrige Strand

grave tilsammen er der kun forekommet 20 Perler. I den germanske Tid af den senere Jernalder er 

Antallet af Perler stort; af de 41 kjendelige Kvindegrave ha ve kun 4 ganske manglet Perler; i de 

øvrige 37 er der fundet 1542, altsaa i Gjennemsnit 42 i hver. Af de 49 Kvindegrave fra den irske 

Tid have endog kun 2 været ganske uden Perler; i de øvrige 47 er der fundet c. 2200, altsaa i 

Gjennemsnit 47 i hver. I den karolingiske Tid synker derimod Rigdommen stærkt; af 30 Grave have 

kun 20 indeholdt Perler i et Antal af tilsammen c. 350, altsaa gjennemsnitlig kun 17 -18 i hver; 

kun 7 Grave have indeholdt 20 Perler eller derover, af de øvrige have de allerfleste kun indeholdt 

en enkelt eller dog ganske faa. Moden havde kjendeligen forandret sig. 

Ligesom Perlernes Antal har ogsaa deres Art varieret meget i Tidernes Løb. Mosaik kan 

spores tilbage til Brandpletternes 2den Afdeling, den "romerske" Periode. Først viser der sig ikkun 

Indlægning af enkelte Pletter i Perlernes ensartede Grundmasse, men allerede i Brandpletternes 3die 

Afdeling kommer det smukke og kunstige dambrædtformede Mønster frem, sammensat af Hundreder 

af hvide, røde, blaa og gule Glasstifter; i Skeletgravene fra den ældre Jernalder spiller det en betydelig 

Rolle men forsvinder saa ganske. Fra hele den senere Jernalder mindes jeg kun en eneste Grav med 

deslige Perler (Bækkegaard 11 ). Derimod haves fra Bækkegaard nogle meget store cylindriske, over 

1 Tomme (cm. 2,n) lange og næsten lige saa tykke Perler, hver sammensat af otte selvstændigt dan

nede og derefter sammensmeltede Mosaikstykker; denne Art forekommer aldrig i den ældre Jern

alder og ejheller i den karolingiske Tid. Om Mosaikperlerne se forøvrigt B. 0. Side 129-31 samt 161. 

Perler af indvendig for g y 1 d t Glas forekomme meget tidligt, endog i Overgangstiden 

mellem de ældre og de yngre Brandpletter. I Skeletgravene fra den ældre Jernalder ere de alminde

lige men forsvinde derpaa næsten ganske, indtil de paany vise sig i en af de allerseneste Grave fra 

den irske Tid og derefter flere Gange i den karolingiske Tid. Indvendig fors ø 1 ved e Perler kjendes 

kun fra tre Grave fra sildig Tid. 
Uigjennemsigtigt Glas har vel tidligere været kjendt men kommer ikke til hyppig 

Anvendelse førend i den senere Jernalder. Det ejendommelige tætte og haarde, lysgule eller grøn

liggule Glas, som er ikke ualmindeligt i den germanske Periode, forekommer næsten ikke udenfor denne. 

Ved "Perler af Lermasse" er der i Fortegnelsen sigtet til de noksom bekjendte rødgule 

eller mørkerøde, uigjennemsigtige Perler. Jeg har tidligere anset dem som et Slags haardbrændt 

Porcellæn (B. 0. Side 131); men Dr. Tischler i Kønigsberg, som nøje har studeret deslige Sager, har 

meddelt mig, at efter hans Undersøgelser maa de anses som Glas ;J; være forarbejdede i varm, halv

smeltet Tilstand. Idet jeg bøjer mig for hans Autoritet, kan jeg dog ikke lade være at bemærke, at 

der navnlig blandt de rødgule Perler findes mange, der ere saa porøse, at det ikke synes ganske for

staaeligt, hvorledes de have kunnet bevare denne Beskaffenhed, hvis de virkelig vare blevne dannede 

af en flydende Masse samt rullede og glattede i halvsmeltet Tilstand. Disse "Lerperler" vise sig 

enkeltvis meget tidlig men blive ikke almindelige førend i den germanske Tid, hvor de forekomme i 

saa store Mængder, at de endog udgjøre næsten 3 /5 af samtlige Perler. Allerede i den irske Tid 

aftage de igjen stærkt, saa at de da kun udgjøre 1/5, og hvis 6 Grave fradrages (Knarregaard 1, 

Bækkegaard 90, Kobbe Aa 2 og 33 samt Lousgaard 36 og 40), hvilke alle foran paa Side 75-76 ere 

betegnede med * som liggende paa Grænsen af den forudgaaende Tid, endog kun 1/ao af samtlige 

Perlers Antal, medens næsten alle de øvrige Perler ere af sædvanligt Glas eller Mosaik. 
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R a vp er ler tilhøre væsentligt Skeletgravene fra den ældre Jernalder. De forsvinde imidlertid 

aldrig ganske men indskrænkes efterhaanden til enkelte Exemplarer i de større Samlinger. De b er-

1 ok formede Ra vperler findes næsten kun i de alleryngste Skeletgrave fra den ældre Jernalder og 

vides ikke at være forekomne senere end i lo Grave fra den germanske Tid, Bøgebjerg C og Melsted 

1:3 med henholdsvis 8 og 1 Exemplar. De have kun været i Mode i et kort Tidsrum. 

Bronceperler have aldrig været sædvanlige; de forekomme hyppigst i den irske Periode. 

Bjergkrystal har neppe været benyttet førend i den irske Periode, og Karneol fremtræder først 

i den karolingiske Tid. 

Perlerne synes paa Bornholm til alle Tider at liave fundet deres væsentligste Anvendelse 

til Halsbaand for Kvinderne, og et Antal af 30 til 'W har i Regelen været anset som passende dertil. 

Undertiden have Halsbaandene været dobbelte eller tredobbelte, undertiden har der været anbragt et 

Perlebaand fra Nakken helt ned omkring Brystet, nogle enkelte Gange (især Grødeby E. 34; B. 0. 
Side 358) er der fundet en Klump eller Dusk af store smukke Perler anbragt ved Brystet, og ikke 

ganske sjeldent synes de at have været brugte til Haarprydelse (se især de11 nysnævnte Grav Grødeby 

E. 34 samt Dyndalen 5 og 9). Ogsaa \'ed Haandledet er der af og til funcl.et enkelte Perler, og i 

Kobbe Aa 14 laa der tre smukke Mosaikperler med indsatte Bøsninger af Bronce under saadanne 

Forhold, at de neppe kunne have været anvendte anderledes end til et Armbaand. 

Det største Antal Perler, der er fundet i nogen bornholmsk Grav, er 321 i en sildig Skelet

grav fra den ældre Jernalder, Heslegaard 12; i Skeletgravene Kannikegaard 187 og Grødeby E. 34 

fandtes henholdsvis 219 og 125. I en Strandgrav, Nexø 12, fandtes 160. Forøvrigt er det især den 

germanske Periode af den senere Jernalder, som kan opvise store Perlefund; Bøgebjerg C indeholdt 

179, Lousgaard 35 havde 152, og fem andre Grave fra samme Tid havde hver især over hundrede 

Perler. Fra den irske Tid indeholdt Bækkegaard 90 og Lousgaard 36 henholdsvis 128 og 102 Perler. 

Om de nogle Gange forekomne Fund af en enkelt eller nogle ganske faa Perler i Mands

grave se foran Side 61. 

4. Omtrentlig Angivelse af den Tid, da enhver af Jernalderens Fibulaformer 
har været i Brug paa Bornholm. 

(Jfr. B. 0. Side 212.) 

Ansættes Jernalderens Begyndelse til Aar 400 før Kristus, de "romerske" Fibulaers Tilsyne

komst til Aar 50 efter Kristus, Begyndelsen af Brandpletternes 3clie Afdeling til Aar 300, Brand

pletternes Slutning til Aar 4.00, den germanske Stils Begyndelse til Aar 500, den irske Stils Begyn

delse til Aar 700, den karolingiske Stils Begyndelse til Aar 875 og Hedenskabets Slutning til Aar 

1050, ville de forskjellige Former for Jernalderens Fibulaer have været i Brug paa Bornholm omtrent 

i nedenangivne Tidsrum: 

Type A. Med tilbagebøjet Spids (Tene-Fibulaer). B. 0. Fig. 111-25 og 
foran Fig. 22 -24 ............................... fra Aar 400 f.Kr. til Aar 150 efter Kr. 

B. Baandformede Fib. ) k " F"b B 0 F" 1"'6 40 ~ F~· 2r-; 27 A 50 3r-;o C. Med tyk Bøjle f "romers e 'I . . . 11g. z - . , 1oran 1g. <>-- . . . . ar _ 8 . 

D. Med korsformet Bøjle. B. 0. Fig. 141, foran Fig. 28 ................ omkring 300. 
E. Hvælvede Fib. B. 0. Fig. 142, foran Fig. 29.............................. 300~400. 

F. 1. Med krum Bøjle og lang lige Spids. B. 0. Fig. 143, foran Fig. 30 . . . . . . . . . . 300-450. 
F. 2. Do. med tilbagebøjet Spids. B. 0. Fig. 145, foran Fig. 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 350-500. 
F. 3. Do. med Tap bagud. B. 0. Fig. 321, foran Fig. 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450-550. 
G. 1. Med bred Spids, tilbagebøjet. B. 0. Fig. 146, foran Fig. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . 300-400. 
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Type G. 2. Do. med nedadgaaende Naaleholder. B. 0. Fig. 275, foran .Fig. 33 ......... . 
H. 1. Med langt fremskydende Naaleholder. B. 0. Fig. 147 og 276-80, foran Fig. 34 
H. 2. Do. med Naaleholder paa Bøjlens Spids. B. 0. Fig. 281, foran Fig. 35 ...... . 
I. Ældre ligearmede F. B. 0. Fig. 149, foran Fig. 36 og 62 .................. . 
K. Skiveformede F. B. 0. Fig. 150 og 282, foran Fig. 37 .............. omkring 
L. Hjulformet F. B. 0. Fig. 305, foran Fig. 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . omkring 
M. L Brede bøjleformede F. uden Knap. B. 0. Fig. 322-2(i, foran Fig. G3, ()4 og 109 
M. 2. Do. med Knap. B. 0. Fig. 327, foran Fig. f:\5 .......................... . 
N. Næbformede F. B. 0. Fig. 328-31, foran Fig. 66 og 67 .................. . 
0. Fugleformede F. 8. 0. Fig. 332-33, foran Fig. f:\8 og 69 ................. . 
P. Knapformede F. B. 0. Fig. 334-36, foran Fig. 70 ....................... . 
Q. Pladeformede F. B. 0. Fig. 337 -3U, foran Fig. 71 og 72 ................. . 
R. Skaalformede F. B.0. F'ig.340-44 og 3G6-68, foran Fig.87-107 ....... . 
S. Store ligearmede F. B. 0. Fig. 369--72, foran Fig. 73-74 ................ . 
T. Trefligede F. B. 0. Fig. 373-74, foran Fig. 75 ......................... . 

Rundt Spænde; foran Fig. 76 ............................................ omkring 
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Aar 400-500. 
300-500. 
400-500. 
350-550. 
400. 
450. 
500-600. 
600-700. 
500-700. 
550-750. 
700-800. 
700-800. 
675-1050. 
875-1050. 
875-1050. 
1000. 

De Undersøgelser som ere blevne foretagne paa Bornholm, siden "Bornholms Oldtidsminder 

og Oldsager" bleve givne i Trykken, have kun i enkelte Retninger tilvejebragt nye Oplysninger af 

væsentlig Betydning. Det Vigtigste er maaske, at Slenalderens ældre Tid der paa Øen er bleven be

lyst ved Iagttagelserne paa de gamle Bopladser ved Kysterne. Derhos er Materialet med Hensyn til 

Skeletgravene fra den ældre og den senere Jernalder bleven betydelig forøget ved Undersøgelsen 

af flere anselige Gravpladser. Ogsaa af nye Brandpletspladser er der bleven undersøgt adskillige, 

men noget Synderligt af Inl eresse er der ikke fremkommet derved. Derimod har det været af stor 

Vigtighed ogsaa for den særligt bornholmske Oldforskning, at der i de senest forløbne Aar er frem

kommet saa betydelige videnskabelige Arbejder i den almindelige danske Arkæologi, dels afskillige Af

handlinger i Aarbøgerne for nordisk Oldkyndighed, dels Dr. Miillers store Billedværk "Ordning af 

Danmarks Oldsager" og samme Forfatters nyeste og endnu ikke helt udkomne Skrift "Vor Oldtid". 

Der er herved blandt Andet givet detaillerede Tidsbestemmelser for Oldsagerne fra Broncealderen 

samt i mange Maader aabnet nye Syn paa Broncealderens Forhold, og tillige er der ogsaa med Hen

syn til andre Perioder af Oldi i den givet Anledning til nye og rigtigere Opfattelser. De Resultater, 

som fremgik af "Bornholms Oldtidsminder og Oldsager", ere vel i fleste Henseender derved blevne 

stadfæstede, men i ikke faa og ikke uvæsentlige Punkter ere hine Resultater dog bleven berigtigede 

og supplerede. 

Af Stenalderens ældre Periode, om end ikke just dens Begyndelse, er der nu fremkommet 

et nogenlunde tydeligt Billede. Folket levede den Gang i tæt beboede Fiskerlejer ved Kysterne og 

ernærede sig hovedsagelig af Havets Produkter. Senere naaede man frem til Kvægavl og spredte sig 

i Følge med Kvæget omkring i Skovene paa det frugtbare Sletteland. Tegn til fast Bosættelse ere 

tilstede i de store Gravbygninger, og en begyndende Agerdyrkning er sandsynlig; en social Adskillelse 

imellem velhavende Slægter og den menige Almue begynder at vise sig. Da senere de hinsides Øster

søen boende Folk omtrent 1000 til 1200 Aar førend vor Tidsregnings Begyndelse vare komne i Be-
7 
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siddelse af Broncesager, bleve saadanne, mlYnlig prægtige Broncevaaben, ogsaa bragte over til Øen, i 

Begyndelsen dog kun som Kostbarheder, der alene kunde være i velhavende Familiers Eje, medens 

Stenredskaberne forøvrigt vedbleve at være i almindelig og daglig Benyttelse. Den allerede i Sten

alderen begyndte Sondring imellem rige Gaardmandsfamilier og Smaakaarsfolk bliver mere og mere 

kjendelig, og paa adskillige Steder vise Samlinger af mange Gravhøje, at de samme Gaarde igjennern 

lange Tider havde v<:cret Sæde for Stonetter. Omtrent ved Midten af Broncealderen indtræde imid

lertid betydelige Forandringer i Forholdene. Samtidigt med, at en ny Gravskik, Ligbrændingen, bliver 

almindelig, forsvinde Sporene af den tidligere Klasseforskjel; Opførefaen af Høje til Hvilesteder for 

Stormandsfamilier standser, og Gravenes Indretning bliver ens for hele Befolkningen. Broncesager ere 

vel nu komne i almindelig Brug hos Alle, men deres Beskaffenhed tyder ikke paa nogen synderlig 

Rig·dom, og efterhaanden synes Velstanden fremdeles at aftag·e, indtil den ender i fælles Fattigdom. 

Ved denne Tid, omtrent 400 Aar før Kristus, begynder Benyttelsen af Jern, og i en mærkelig kort 

Tid forsvinde Broncealderens Former ligesom ogsaa selve Broncemetallet, medens Kontinuiteten 

med Fortiden bevares ved de endnu i nogen Tid vedblivende ældre Gravformer. Den ældre Jernalders 

første Afdeling, de ældste Brandpletters Periode, et Tidsrum af omtrent 450 Aars Varighed, er gjen

nemgaaende fattig, og Fattigdommen synes udbredt over hele Samfundet uden synderlig Forskjel. 

Kort efter vor Tidsregnings Begync1else begynder det atter at lysne; der mærkes paany Spor af Handel 

og Velstand, og efterhaanden tiltage Beviserne saavel for større Formuer som for en rask Udvikling 

i Dygtighed og Smag til Fremstilling af Redskaber og Smykker. Under den stigende Velstand viser 

der sig atter en Tilbøjelighed hos de formuende Familier til at udsondre sig som en særegen social 

Klasse, og denne Sondring synes derefter at være bleven fortsat igjennem hele Resten af Oldtiden. 

Ved Udløbet af den ældre Jernalder er der en Nedgang i Velstanden hos Menigmaud, som endnu i 

lang Tid tildels vedbliver at brænde sine Afdødes Lig. Hvorvidt ogsaa de højere Samfundslag, der 

vare gaaede over til Begravelse uden Ligbrand, have lidt en Tilbagegang i Velstand, er mindre tyde

ligt; i ethvert Fald er Nedgangen temmelig hurtigt bleven overvunden, og Tiden fra det 7 de til det 

9de Aarhundrede er endog den, som af hele Oldtiden viser de allerrigeste Smykker. Ved samme Tid 

synes de formuende Familier at have været samlede fortrinsvis paa et temmelig snævert Areal ved 

Øens Østside syd og vest for Gudhjem. I den karolingiske Tid er Gravgodset mindre rigt, men de 

store Skattefund fra denne Periode vidne noksom om, at de udstrakte Handelsforbindelser mod Øst, 

Syd og Vest fremdeles bragte store Formuer til Øen. Hermed slutter Oldtiden, men endnu i mindst 

Pt Aarhundrede dereftPr vise betydelige Møntfund hen til, at Handel og· Søfart vedblivende bragte et 

rigt Udbytte for Bornholms Beboere. 

+ 
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SUPPLEMENT 

AUX 

"ANTIQUITES DE L'ILE DE BORNHOLM". 

Depuis la publication de mon livre sur les antiquites de !'ile de Bornholm (•Bornholms 

Oldtidsminder og Oldsager«; Copenhague 1 886) la connaissance des conditions prehistoriques de 

!'ile a ete enrichie tant par de nouvelles fouilles q ue par des æuvres litteraires sur l'archeologie du 

Danemark en general. 

A. L'Å.GE DE PIERRE. 

Dans une dizaine d' endroits sur les cotes de !'ile on a trouve une quantite d' outils de 

p1erre et de fragments de tels outils indiquant qu'a l'epoque ou l'on en faisait usage, des hommes 

ont eu leurs habitations dans ces localites. Des fouilles ont notamment ete faites dans une plaine 

sablonneuse sur le cote N. 0. de la pointe septentrionale de !'ile, petit cap appele »Hammeren«, et 

dans une plaine basse situee au bord de la mer au sud de la ville de Svaneke et connue sous le 

nom de »Frenne Mark«. La comme ici, l'on a trouve des haches du mode!e tres primitif dont le 

tranchant est produit seulement par le fendage de la pierre sans aucun affilement ou polissage. La 

plupart de ces outils sont en silex, quelquesuns pourtant en quarzite ou bien en diorite. Beaucoup 

de haches po]ies, tant en quarzite OU diorite qu' en si!ex, ont en outre ete deterrees, et !'Oll a ega!e

ment trouve des pointes de fleche, soit longues et plates, soit longues et triangulaires, soit de forme 

de coeur, des grattoirs, des pen;;oirs et des lames, tons en sil ex, une q uantite de dechets de sil ex 

provenant de la taille d' outils, beaucoup de tessons de poterie, et enfin grand nombre d' ossements 

d'animaux, parmi lesquels on a constate des os de pore, de bæuf, et de phoque. 

Les figures N° r-3 representent des haches grossierement fendues, N° 1 un outil en 

quarzite ou diorite, N° 2-3 des outils en silex. Les figures N° 4 et 5 representent des haches en 

diorite poJie, Celles-ci ont toutes la particularite, que les deux flanes tres bombes se rencontrent 

presque eompletement le long des bords, ou bien ne sont separes l'un de l'autre que par un plan 

poli tres etroit. La tete, quand elle n'est pas arrondie, se termine par un petit plan poli. Les 

tessons de poterie, fig. 6- r 3, sont decores de petits trous ou de lignes faites dans !' argile a !' aide 

7* 
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d'une baguette, d'un roseau fendu (fig. 7), du bord dente d'une coquille (fig. 8, 9 et ro), ou d'un 

autre objet naturel articule (fig. 11-13). 

Les haches grossierement fendues prouvent que ces stations remontent a une epoque ou 

I' on ne savait pas encore polir la pierre. Puis on a appris le polissage mais seulement I' appliq ue 

aux pierres d' especes malles. Enfin le polissage du silex dur a ete mis en pratique. 

Les habitations a cette epoque etaient situees, serrees l'une contre l'autre, tout pres du 

bord de la mer; aussi est-il fort probable, que les habitants vivaient de la peche, hypothese que 

confirme la trouvaille susmentionnee d' ossements de phoq ue. Les os de bæ uf et de pore montrent 

cependant que l' elevage de bestiaux avait commence, avant qu' Oll quittat ces localites. Or, il est a 
supposer que la raison pour laquelle on s' est ensuite retire des c6tes, corresponde au <leveloppement 

ulterieur de l'elevage du betail auquel les plaines boisees de l'interieur de !'ile offraient de meil

leures conditions. Toujours est-il que la grande q uantite d' outils en sil ex poli qu' on trouve disperses 

dans les plaines fertiles a une distance plus ou moins grande de la mer, indiquent que ces contrees 

ont ete habitees pendant une longue partie de !'age de pierre. De meme le site de dolmens con 

siderables a une certaine distance de la cote semble confirmer que la population, a l'epoque de la 

construction de ces monuments, avait ses domiciles dans la plaine fertile et non dans des villages 

de pecheurs au bord de la mer. 

"' B. L'AGE DU BRONZE. 

Le nombre des fouilles faites, au courant de ces dernieres annees, de tombeaux datant 

de !'age du bronze est assez restreint, mais les æuvres litteraires que M. le Dr. S. Muller vient 

de publier relativement a l'anciennete des differentes antiquites de cette epoque' ont a plusieurs 

egards modifie notre maniere de comprendre !'age du bronze, aussi pour ce qu1 cancerne !'ile 

de Bornholm. 

Il resulte des observations de M. Muller que presque toutes les antiquites trouvees a 
Bornholm dans des tumuli <latent du premier age du bronze. Il faut done presumer que la con

struction de tumuli est tombee en desuetude a Bornholm environ a l'epoque du passage du premier 

age du bronze au second, tand is que dans le reste du Danemark elle a ete continuee aussi long

temps que durait !'age du bronze. L'on a constate en outre que, dans la grande majorite des cas, 

les antiquites du premier åge du bronze, et sans exception aucune, celles datant de la periode la 

plus ancienne de la dite epoque, ont ete trouvees dans des tombeaux ou la depouille mortelle a ete 

enterree sans cremation prealable. La cremation n'a done pas ete introduite au commencement de 

l'ag·e du bronze mais plus tard seulement, apres que la plupart des enterrements accompagnes de 

la deposition d'antiquites appartenant au premier age du bronze avaient eu lien, c'est a <lire vers 

la fin de cette periode. Dans le second age du bronze l'on ne trouve pas d'autres usages funeraires 

que la cremation. 

Les tombeaux caracteristiq t1es connus sous le nom de ))murgers« et consistant en amas 

de pierres legerement bombes, ne contiennent que rarement des antiquites du premier age mais 

souvent des objets datant du second age du bronze. Les os humains qu' on y trouve sont presque 

toujours reduits en cendres. 



Le premier åge du fer. 101 

Parmi les gravures inserees ci-dessus la figure N° 14 represente la fibule de bronze dite 

"Bornholmienne•, ornement remarquable destine a l'usage exclusif des femmes. Par contre la figure 

N° 15 nous montre une fibule qu'on trouve presque exclusivement dans les tombeaux d'homme. 

La figure N° 16 represente un »tutulus« appartenant a !'habit de femme; la figure N° 17 represente 

un collier dentele, mais il n'est pas certain, d'apres les circonstances qui accompagnaient la trouvaille 

de cet objet, s'il date de !'age du bronze ou bien du premier age du fer. La figure N° 18 repro

duit un etrange petit ornement de femme appartenant a la fin de !'age du bronze. La figure 

N° 19 nous montre un vase a suspension datant du second age du bronze. Les figures N° 20-2 I 

reproduisent des roches figurees des environs de la ville d' Allinge. 

A 

C. LE PREMIER AGE DU FER. 

Les depots cineraires ont ete decouverts en tres grand nombre; on les a constates mainte

nant dans environ 200 localites differentes de !'ile. Ce sont des masses de poussiere noire contenant 

les restes d'un bucher funeraire et deposees dans le sol sans ci3te ni urne ni autre entourage special. 

Tandis que leur forme et leur disposition restent les memes, les antiquites qu'ils renferment changent 

peu a peu, de sorte qu'on peut distinguer trois epoques successives La premiere embrassant 

l'espace a partir d'environ 400 ans avant Jesus-Christ jusqu' a 50 ans apres la nativite, ne contient 

presque pas d'autres objets en metal que des agrafes de baudriers grossierement fabriquees en fer et 

des fibules egalement en fer et conformes au style celtique de La Tene, fig. 22-24. Des armes n'y 

sont jamais trouvees, et l'influence de modeles romains ne se fait pas encore sentir. Dans la seconde 

epoque qui a dure environ de l'an 50 a !'an 300 de notre ere, il se trouve une grande quantite des 

fibules de bronze alors en usage dans les provinces romaines au nord des Alpes, fig. 25-27. On 

trouve en outre de grandes epees a un tranchant, des pointes de lance' des om bons de bouclier et 

grand nombre de jolis vases en argile ou des tessons de ces vases. La troisieme epoque comprend 

le temps d'environ l'an 300 jusqu'a !'an 400 de notre ere. Les formes susmentionnees de fibules 

sont remplacees successivement par de nouveaux types, fig. 28-37, semblables a ceux qui etaient 

alors a la mode parmi les Germains meridionaux. Les armes sont toujours frequentes, mais les 

epees ont souvent deux tranchants. Des garnitures de cornes a boire et des vases de bronze romains 

sont frequemment trouves, et des debris de vases de verre ne sont pas rares; des vases en argile 

complets ou brises se rencontrent en grande quantite et en jolies formes; il devient meme coutume 

de deposer dans chaque tombeau au moins quatre vases d'argile de formes et de dimensions fixes. 

Puis les depots cineraires disparaissent completement, mais I' en terrement d' os humains carbonises 

se continue encore pendant quelque temps dans des formes differentes, qui, en partie, ne sont pas 

encore suffisamment expliquees. 

Au courant de la seconde epoque des depots cineraires, des tombeaux sans cremation 

commencent a paraitre, et vers la fin de l'ere de ces depots, et quelque temps apres, ils deviennent 

tres frequents tant au voisinage des depots que dans d'autres localites. Les objets qu'on y trouve 

sont a peu pres les memes que ceux provenant des depots cineraires contemporains, mais dans les 

plus modernes des tombeaux a squelettes se montrent cependant des modifications dans les formes 

des armes aussi bien que dans celles des parures. 
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Les ti.bules, fig. 22-37, sont deja mentionnees ci-dcssus. La figure 38 represente une 

ti.bule en cmail provcnant d'un tombeau sans cremation. Cette piece remarquable est probablement 

importee. Le objets, fig. 39-42, proviennnent de depots cineraires; la figure 39 montre !'anse d'un 

grand chaudron, dont la partie superieure est faite en plaques de fer, et la partie inferieure en 

bronze; la: figurc 40 rcpresente la poignce d'une epee' la figure 41 une ferrure a destination 

inconnue, la figure 42 un peson a fuseau fait en bronze; la figure 44 reproduit une agrafe de bronze 

decoree d' une tete d' an i mal et trouvec dans un tombeau a squelette' datant d'une epoquc assez 

recente. La figure 45 est un collier en argent provenant egalement d'une tombeau sans cremation. 

Les figures 43, 47 et 48 nous montrent des vases d' argile ou des dcbris de tels vases, et les figures 

46 et 49 deux vases de verre trouves dans des tombeaux a squelettes. 

D. LE SECOND ÅGE DU FER. 

Je comprends par "Je second age du fer(( toute l'epoque a partir d'environ !'an 500 de notre 

ere jusqu'a la fin du paganisme qui fut supprimc a Bornholm au milieu du I 1iemc siecle. Comme on 

peut suivre dans le premier age du fer un developpement continu passant du style de la Tene par 

le style romain, qui au nord des Alpes etait fortement inspid~ de reminiscences de La Tene, au style 

romano-germain du 4iernc et du 5iemc siecle, ainsi l'on peut de merne constater une certaine connexite 

et filiation entre les formes des antiquites d'environ !'an 500 et celles des temps consecutifs. A Born

holm le critere marquant la separation du premier et du second age du fer, est !'adoption d'images 

d'animaux comme element ordinaire dans l'ornementation. Avant la fin du 5ieme siecle seulement 

tres peu d' ornements montrent le cornmencernent d'une decoration ernpruntant des motifs du regne 

animal; apres 500 l'ernploi de formes animales devient tout a fait ordinaire. Au courant de la 

longue periode que remplit le second age du fer' il se passe cependant une serie d'evolutions. 

D'abord les formes animales s'accordent strictement aux modeles en usage chez les Germains du 

sud, voyez par exemple les figures 50, 59, 65, 68, 78, 87 et 109. Puis vient un style Irlandais avec 

des lignes et des rubans etrangernent entrelaces (fig. 69 et 70) et des images encore plus bizarres 

d'animaux longs et entortilles; fig. 54, 71, 72, 77, 95, 99, p.p. 

Enfin se presente le style Carlovingien forme en France au 9iemc siecle. Ses reproduc

tions d'animaux ou de membres d'animaux sont plus courtes et plus naturelles quoique souvent 

assez contournees; voyez fig. 73, 75, 76 et 106. Il est a presumer que le style Germain ait com

mence a Bornholm env1ron !'an 500, le style Irlandais environ !'an 700, et le style Carlovingicn 

entre 850 et 900. 

Au courant de ces derniers dix ans des fouilles ont ete faites dans deux grands c1rne

tieres datant du second age du fer et decouverts, l'un a la ri vie re de Kobbe, I' au tre a Lousgard, 

localites situees pres de la cote au S. E. du village de pccheurs nomrnc Gudhjem. L' OD a fait en 

outre plusieurs trouvailles eparses' qui ont porte le nombre de tombeaux connus de cette epoque 

a environ 500. Presque tons etaient des tombeaux a squelettes, et les tres rares exceptions offrant 

des traces de cremation, dataient toujours du cornmencement de I' epoque. 

Les tombeaux des periodes Germaine et Irlandaise sont frequemment recouverts de petits 

tertres peu cleves, mais le plus souvent .ils ne sont proteges que d'un pave carre ou oblong de 

grosses pierres. Le fond du tombeau est generalement a une profondeur de 80 cm. Dans la periode 

' 

.+ 
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Carlovingienne on trouve encorc souvent les tombeaux couverts de tertres ou de paves, mais en meme 

temps plusieurs nouvelles formes funeraires font leur apparition. Ainsi ou trouve souvent au dessus 

des tombeaux, non pas un pave continu, mais seulement un cadre rectangulaire de pierres entourant 

un espace non pave a l'exception d'une petite rosace au milieu formee de picrres de faibles dimen· 

s10ns. La dessous se trouvent les restes des squelettes aussi bien que les parures, deposes a une 

tres petite profondeur ne depassant pas 16-24 cm. sous la surface. 

La tete du cadavre a ete depose du cote Nord dans presque tons les torobeaux a sque

lettes, soit du premier, soit du second age du fer. 

Les tombeaux d'homme des periodes Germaine et Irlandaise contiennent beaucoup d'armes 

notamment d' epees; parfois il y en a deux Oll tro is dans le meme tom beau, et alors Une d' elles est 

toujours a deux tranchants. Mais en general les epees a un tranchant sont les plus ordinaires; 

beaucoup de ces epees sont tres courtes, longues seulement de 40-50 cm., mais il y en a pourtant 

d'autres qui atteignent une longueur plus considerable, voire meme de 90 cm. La figure 50 

represente le pommeau d'une epee. Les ombons de bouclier sont de forme hemispherique et parfois 

decores de boutons, fig. 51. On a trouve des mors joliment decores de plaques, fig. 52-5 5, des 

agraf es et des plaques de baudriers' fig. 5 7-60' ainsi que de grandes epingles' dont la tete est 

garnie d'un anneau, fig. 56. Dans les tombeaux de la periode Carlovingienne les armes sont bien 

rares; peut etre font elles tout-a-fait defaut. 

Les tombeaux de femme sont tres riches en parures. Les fibules, fig. 61-68 et 87-88 

ne temoignent pas encore de l'influence Irlandaise et pourront en consequence etre rapportees a la 

periode precedente, la Germaine. Il en est de meme de la plaque, fig. 78, du diademe fig. 81, des 

bracelets, fig. 82-83, de !' epingle, fig. 80, et des pendeloques, fig. 84. Par con tre, les fibules, fig. 69 

-72 et 90-102 presentent des marques evidentes du style Irlandais, et il en est de meme des 

plaques decoratives, fig. 77 et 79 (ainsi que de la plaque de mors susmentionnee, fig. 54). Enfin les 

fibules fig. 73-76 et 103-107 portent l'empreinte de l'ornementation de la periode Carlovingienne. 

Dans un chapitre a part j'ai finalement traite les remarquables fibules en forme de reptile 

Oll ovales. Vers la fin du paganisme ces fibules, dans leur forme ovale (la plus recente)' ont ete 

tres repandues tant en Scandinavie que dans tous les pays ou des colons Scandinaves s'etaient 

etablis; par contre, les formes anciennes dont se sont developpees ces fibules ovales, ne sont jusqu'ici 

que peu connues. Ce n'est qu'a Bornholm qu'on les a trouvees en quantite considerable. La fig. 87 

nous montre le type originaire qui sans aucun doute doit representer un reptile, notamment une 

grenouille, et la figure 92 quoique moins ancienne et assez surchargee, reproduit d'une maniere 

encore plus evidente !'image de ce reptile. Apres la figure 87 suit une longue serie de gravures 

fig. 88-92 et 93-107 qui demontrent, comment peu a peu la forme primitive de la grenouille a ete 

denaturee et rendue de plus en plus meconnaissable, jusqu'a ce que la seri.e se termine (voyez la 

figure 107) par un ornement magnifique a double plaque, tout ovale, fortement bombe, et decore au 

dos de sept boutons saillants. Comment le type primitif, fig. 87, s'est forme, peut encore etre 

revoque en doute; mais lorsqu'on considere, comment les fibules anciennes a courbe ont successive

ment re(fU une ornementation puisant ses motifs dans le monde des animaux, il ne semble point 

invraisemblab!e que !'image de la grenouille soit resultee de la decoration de la fibule, fig. I IO, qui 

etait justement fort repandue a Bornholm a cette epoque-la. Regardez les figures II0·-111 com

parees aux figures 108-109. 

Les gravures I I 2- I I 3 representent les plans des grands cimetieres recemment fouilles a 
la riviere de Kobbe et a Lousgard. 





TILL.ÆG I. 

STENALDEREN. 

A. Bopladser. 

I. Hammeren. 

Paa den nordvestlige Side af Bornholms klippe
fulde Nordspids .Hammeren" ligger omtrent 1500 Al. 
sydvest for den yderste nordlige Pynt en middelalderlig 
Kirkeruin, der kaldes "Salomons Kapel". I en stor 
Halvcirkel omkring Ruinen stiger Landet fra Kyst
klipperne temmelig jævnt opefter som en Sandflade 
med en ringe Vegetation af Græs eller Lyng. I en 
vis Højde er der et Belte af store Strandsten, men 
dette er neppe Andet end en Rest af en gammel 
Strandbred fra en fjern Fortid, da Øen ikke var 
hævet saa højt over Havet som nu for Tiden. 

Derimod findes paa den skraanende Flade en 
Mængde Sandhøje, der til dels synes at være dannede 
af Menneskehaand. Paa de øvre Strækninger af Sand
fladen ere disse Forhøjninger ganske smaa) kun 2 til 
4 Alen brede. Jeg har undersøgt adskillige af dem 
i 1880 og 1888 men kun fundet øverst en svagt
hvælvet Dynge af tildels ildskjørnede Sten, derunder 
et Lag Jord uden Ben eller Oldsager og derunder 
det gule Sand eller Klippegrunden. Rimeligvis ere 
disse smaa Tuer ikkun Rester af en ved Vinden 
sønderreven Overflade; enkelte Pletter, der have været 
belagte med Sten (Arnesteder?), have holdt sig ufor
styrrede, medens Sandet omkring dem er bortblæst. 

Længere nede imod Strandkanten forekomme 
fremdeles lignende Smaatuer, men tillige adskillige 
større K u 11 er med et Tværmaal af indtil 20 Alen 
og en Højde af indtil 2 Alen. Nogle af disse ere 
dækkede af flade eller fladthvælvede Stenlag, andre 
derimod bestaa helt igennem kun af Sand med en
kelte iblandede Sten. Af de foretagne Undersøgelser 
kunne følgende anføres her : 

a. I 1888 udgravede Lærer Jørgensen en flad 
Kulle dækket af et fladt Stenlag, 4 Alen langt i Nord
vest til Sydost, 3 Alen 9 Tommer bredt. Under 
Stenlaget laa et 10 Tommer tykt Lag af sort Jord 
og derunder den gule sandede Undergrund. I det 

sorte Lag fandtes mange Skaar af grove og sorte 
Lerkar, deriblandt nogle enkelte med indprikkede eller 
indridsede Prydelser, samt en Mængde Flintskjærver 
uden kjendelig Form; kun en enkelt af dem syntes 
at have skullet være en Kniv; ingen af dem viste 
Spor til Slibning. Smaa brændte Benstykker fandtes 
enkeltvis hist og her i det sorte Lag. 

b. I Juni 1891 vare Museumsdirektørerne Dr. 
Muller og Dr. Petersen tilligemed Lærer Jørgensen og 
mig samlede paa Stedet, og vi udgravede da en rund 
Kulle, c. 10 Alen bred, c. 11/2 Alen høj. Kulien var 
dækket ef et Lag af sort Sand, som var c. 1/2 Alen 
tykt paa Toppen og noget tyndere paa Siderne; fra 
dette sorte Lag strakte sig fra Toppen nedefter i den 
gule Undergrund store alentykke uregelmæssige Klumper 
af det samme sorte Sand. Saavel i Laget som i de 
sorte Klumper fandtes ildskjørnede Sten, Stykker af 
Trækul, Flintskjærver, Skaar af grove, sorte Lerkar, 
enkelte ubrændte Ben, deriblandt Tænder af Svin og 
Oxe (Mus. A. 10792) samt spredte smaa brændte Ben
stykker (gammel Hustomt ?). 

c. Ved vore Undersøgelser i 1892 udgravedes 
en Kulle, som paa sin Top bar to Rækker af ende
staaende store aflange Granitsten, der indesluttede et 
Rum af 41/2 Alens Længde i Nordvest til Sydost og 
2 Alens Brede. Kullen laa ikke just i det nedenfor 
omhandlede Kulturlag men tæt op til en Plet deraf. 
Oldsager fandtes ikke. 

d. Flere andre Kuller ere i 1891 og 1892 
blevne undersøgte af Lærer .Jørgensen og tildels af 
mig men have ikke givet andet Resultat, end at de 
indeholdt Lag og Klumper af sort Sand med ild
skjørnede Sten, Flintskjærver og spredte grove Potte
skaar. 

Endnu kan bemærkes, at der hist og her findes 
store rektangulære Brolægninger, hvis Udseende giver 
nogen Sandsynlighed for, at de kunde være et Dække 
over Begravelser. Der er imidlertid aldrig derunder 
fundet Ben eller andre bestemte Tegn paa en Begravelse. 
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Ulige mere Interesse knytter sig Lil de omkring ' 
Højene liggende flade Sandlag. Den brede skraa
nende Flade, som fra Kirkeruinen stiger jævnt opetlet", 
bestaar næsten allevegne af Flyvesand; for det :Meste 
er dette hvidt eller gulagtigt og indeholder da ingm 
Oldsager, men hist og her indtil en Afstand af 
c. 350 Alen fra Kirkeruinen, dog ikke i umiddelbar 
Nærhed af Strandklipperne, viser der sig Pletter, hvor 
Sandet er mørkfarvet og blandet med Levninger af 
menneskelig Virksomhed. Disse mørke Pletter ere 
ikke sammenhængende men spredte hist og her ud 
over Arealet. Blandt dem, der ere maalte. have 
nogle havt en Udstrækning af indtil c. 40 Alen, men 
de fleste ere meget mindre. Mange af dem ligge 
umiddelbart i Overfladen, og jævnlig ere de da delvis 
destruerede ved Bortfygning, saa at deres lnclliold af 
Sten og Oldsager ligger frit paa Overfladen, medens 
det Sand, som havde omgivet disse Gjenstamle, er 
bortblæst. Af og til ere de mørke Pletler imidlertid 
dækkede af et mere eller mindre tykt Lag af hvidt 
Flyvesand, tilclels bevoxet med mager Grønsvær, og 
i saa Fald vil man i Regelen kunne anse dem som 
ubeskadigede, tilmed da clrres 0Yerflade ikke viser 
noget Spor af Forstyrrelse ved Bortblæsning. 

De omhandlede mørke Pletter bestaa, hvor de 
ere uforstyrrede, i et Lag af mørkfarvet Sand med 
en Tykkelse fra nogle faa Tommer indtil omtrent 
15 Tommer. Laget er ikke ved nogen skarp Linie 
adskilt fra Undergrunden, der plejer at bestaa af gult 
Sand, og derhos er Grænsen imod Undergrunden 
ingenlunde vandret men tværtimod temmelig ujævn. 
Er Laget oventil dækket af hvidt Flyvesand, er 
Grænsen opad imod dette heller ikke vandret men 
ofte meget ujævn og bølgende 

Selve det mørkfarvede Lag bestaar hovedsagelig 
af fint Sand, ganske af samme Finhed som det oven
paa paaføgne Flyvesand. Farven kan være noget 
forskjellig, undertiden sortagtig, oftere mørkebrun eller 
lysebrun eller staalgraa. De forskjellige Farver gaa 
ikke jævnt over i hinanden, men der er en vis Grund
farve, i Regelen graalig, hvori der ses afsondrede 
brune Klumper; er Grundfarven brunlig, viser der sig 
Klumper deri af en mørkere brun eller sortagtig 
Farve. 

I dette mørke Sand ligger der uden nogensom
helst Orden spredt forskjellige Gjenstancle, især flint
skjærver og Skaar af Lerkar. Undertiden findes der 
ogsaa runde Haandsten af Granit, næsten altid ilcl
skjørnccle; af og til ere disse Haandsten anbragte i 
srna:i Brolægninger af 1/2 indtil 1 Alens Tværmaal. 
Hyppigt findes der smaa brændte Bcnstykker, men 
allid enkeltvis, aldrig i samlet Klump. Ogsaa fore
kommer der jævnlig Stykker ar nbrændte Ben og 
navnlig Tænder af Dyr. Og endelig findes der ikke 
sjældent tildannede Redskaber af Sten, især Flint, eller 
Stykker deraf, ligesom der ogsaa er fundet et Par 
Stykker Rav. 

Potteskaarene hidrøre fra temmelig store og 
grove, for det meste sorlcgraa men undertiden ogsaa 
rødgule Kar. Ofte ere de prydede med indprikkcde 
Fordybninger eller med Linier dannede af indprikkedc 

Punkter eller smaa Tværstreger. Mønstrene ere over
maacle forskjcllige ug tildels ganske sirligt~; jfr. Fig. fi- l :3. 

Flintsageme ere for største Delen skarpkantet 
Affald fra Tilhugning. Iblandt delte Affald er der 
oplaget mange Stykker med Spor af Slibning, altsaa 
hidrørende fra ituslaaede slebne Redskaber. Men og
saa hele Redskaber, baade slebne og· uslebne, ere 
jævnlig fundne. 

Ved den af Museumsdirektørerne Miiller og Pelersen 
samt Lærer Jørgensen og mig i Sommeren 18H 1 fon~
tagne Gravning Nordost for Kirkeruinen, hvor der 
arbeidedes i et af Flyvesand og Græsskorpe dækket, 
uforstyrret Kulturlag, fra 4 indtil 10 Tommer tykt, 
forefandtes blandt Andet: 

en af en Flintflække tilhuggen flad Pilespid,: med 
Skaftlunge og en Do. tilhuggen ;lf et graat slebent 
Flintreelskab (Mus. A. 1078H), 

3 Fliser af slebne Flintreelsk.aber (M. A. 107DO), 
en paa Kanterne tilhugg·en Flintflis og en Do. 

tilhuggen som Skraber (Mus. A. 10788), 
endvidere en Mængde Skaar al' brune og sorte 

Lerkar, dels uden Prydelser, dels ornamenterede med 
Streger eller Punkter eller med Striber indtrykkede 
med en eller anden leddet Gjenstand (Mus. A. 10791), 

samt endelig en Mængde Flintaffald, ubrændte 
Dyreben og spredte smaa brændte Benstumper. -

Gravningen fortsattes senere af Lærer Jørgensen, 
og fandtes der i det samme Kulturlag (Mus. A. 10DH8 
-11004) foruden en Mængde Flmtaffald: 

3 Fliser afhugne af slebne Flintredskaber, ad
skillige Stykker af Flintflækker tildels med yderligere 
Tilhugning, 

4 Flintfliser med Tilhugning som Skrabere, 
3 borformede Flintredskaber, 
en toppet Flintknude, 
1Egenclen af en sleben Øxe af gul Sandsten, 
et Stykke af et Hængesmykke af sort Skifer 

(M. I. 205), 
2 Ravstumper, 
mange Skaar af brune Lerkar, tildcls med ind

prikkede Prydelser, 
en Del ubrændte Tænder af Svin og Oxe (Mus, 

A.11004) 
samt smaa brændte Benstykker. 
I Sommeren 18!)2 undersøgte Lærer Jørgensen 

og jeg i Forening en ligeledes med Flyvesand og 
Græsskorpe dækket Strækning al Kulturlaget i Nær
heden al' Gravningerne af 18H1 nordost for Kirke
ruinen. Laget var indtil 15 Tommer tykt. Foruden 
en stor Mængde Flintskjærver fandtes (Mus. A. 1 U53 
-11485): 

Halvdelen af et rundt tildannet Stykke Sand
strn med en hvælvet og en flad Side, i hvilken sidste 
der var anbragt en Fure (M. I. 1 DG), 

en trind, butnakket Tværøxe (Hulmejsel) af 
Grønsten, som M. I. 22, men kortere, 

et 51 /z Tomme langt Stykke af en meget raa 
Øxe af graa Flint som M. I. 18-1 !) eller snarere 
som "Vor Oldtid" Fig. 17-18, 

2 mindre Øxer af graa Flint, c. 3 Tommer lange, 
som M. I. 18, 

et Stykke af en Flintknude (M. 1. 7), 
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3 runde Skiveskrabere af Flint (M. I. I 46), 
3 l<-,lintflækker med Skrabeæg (M. I. J 2), 
75 andre Flintflækker, 
en lille rund Flintskive (M. I. 1 ), 
5 Stykker af slebne Flintredskaber, 
en tresidet Pilespids af Flint (M. I. 176 ), 
en Del Skaar af Lerkar, tildels med Prydelser 

indtrykkede med en Muslingskal eller en leddet 
Gjenstand, 

2 Benstykker af Sælhund (Mus. A. 11483), 
Stykker af Tændi;r af Oxe "eller Størrelsen at 

dømme vistnok tam" (Mus. A. 11484) samt mange 
ukjendelige smaa brændte Benstumper. Paa enkelte 
Steder var Kulturlaget ualmindelig righoldigt; der 
fandtes saaledes paa c. 10 D Alen (4 x 21/2 Alen) 13 
Flintflækker eller Stykker deraf, en Flintskraber, 2 
raat tilhugne Flintredskaber, 45 Stykker Flintaffald og 
16 Potteskaar. 

I Aaret 1893 fortsatte Lærer Jørgensen Grav
ningen fra det i Aaret forud undersøgte Areal imod 
Nordvest, nedad imod Strandbredden. Han arbejdede 
fremdeles i uforstyrret Kulturlag, dækket af et indtil 
1 Alen tykt Lag af hvidt Flyvesand. Et Areal af 
omtrent 125 D Alen undersøgtes. Kulturlagets Form 
og Farve var som tidligere iagttaget, men Indholdet 
af Oldsager var noget afvigende fra det Sædvanlige. 
Ben fandtes slet ikke, og Potteskaai· vare meget 
sjældne; der fandt<'s kun 7, df'raf nogle med ind
prikkede Prydelser. Flintskjærver forekom i Mængde, 
men kun ganske enkelte af dem bare Spor af Slib
ning. Tillige fandtes ikke faa tildannede Stensager, 
nemlig: 

c. 50 Flintflækker eller Stykker deraf, deriblandt 
et, hvis Ende. er tilhugget som en Skafttunge, 

7 smaa Spaltere som M. I. 17, deraf de 5 til
dannede af Flintflækker og de 2 af tykkere Flint
skiver, 

6 Skivespaltere af Flint omtrent som M. I. 14 
men kortere, 

3 Do. af Sandsten eller Grønsten, en af dem 
51/2 X 21/4 T., 

en Spalter af Flint med smal Æg som M. I. 15, 
en rund Skiveskraber af Flint som M. I. 146, 
7 Flintbor som M. I. 28-32, 
en raat tilhuggen Øxe af Flint som M. I. 19, 
en tildels sleben Øxe af Grønsten som M. I. 18 ~ 19 

med lindseformet Gjennemsnit, 
en sleben spidsnakket Do. af Grønsten som M. 

I. 46, dog med en but Afslutning af Nakkeenden. 
Paa Grændsen imellem de i 1892 og 1893 

undersøgte Arealer laa der i Kulturlaget rn flere 
Alen bred Brolægning af sværtede og ildskjørnede 
Sten med sort Sand eller Aske. 

Iblandt de paa Kulturlagets Overllade eller dog 
udenfor de foranførte Gravninger fundne Gjenstande 
kunne anføres : 

en smukt sleben Tværøxe (Hulmejsel) af Flint 
som M. I. 63, 33/4 X 1 Tomme, 

4 Fliser af slebne Flintredskaber, 
en 1 Tomme lang hjerteformet Pilespids af Flint 

som M. I. 1 79 (M. A. 8559), 
3 Flintskrabere eller Stykker deraf, 

1 Flækkespalter som M. I. 1 7, 
10 Stykker af Flintflækker, 
Skaar af mange grove Lerkar, tildels med ind

prikkede eller indtrykkede Prydelser (Mus. A. 8557 -G:J). 
Desuden er der i Bomholms Museum under 

Nr. 135 opbevaret en sleben og en usleben Øxe af 
Sandsten (Grønsten?), en sleben Do. af Flint samt 
ende] Flækker og Affald af Flint, Alt fra Bopladsen 
paa Hammeren. 

Det kan bemærkes, at i den Halvkreds af Granit
klipper, som i nogen Afstand imod Sydost omgiver 
den gamle Boplads, findes der en Mængde Kløfter og 
Fordybninger, som ere udfyldte med Ler, stærkt 
blandet med Rullestene saavel af Granit som af Flint. 
Paa mange Pletter deroppe findes derhos smaa Sam
linger af Flintskjærver, saa at det synes, som om 
Flintknoldene ere blevne ituslaaede der paa Stedet. 
Tilhugne Redskaber ere imidlertid ikke blevne fundne 
dersteds. 

2. Frænne Mark. 

Sydost for Svaneke strækker sig langs med Øster
søens Kyst en stor, noget bølgende, men i det Hele 
lav Slette. Længden fra Bugten ved Svaneke indtil 
"Hestkloven" er omtrent 3000 Alen, Bred en imellem 
Strandbredden og det højere Lands Affald, der om
trent betegnes ved Strandvejen, er temmelig uregel
mæssig, men naar paa enkelte Steder en Udstrækning 
af henimod 900 Alen. Den nordlige Ende af Sletten 
er nu beplantet, og den sydlige, smallere Ende er 
opdyrket og bebygget med nogle Huse, der kaldes 
Grisby. Midten, der i sin Tid har været benyttet 
som Exercerplads for Militsen, henligger endnu i en 
Længde af c. 1000 Alen som en udstrakt Lyngmark, 
der kaldes "Frænne Mark". Bunden er allevegne 
Granit, der er dækket af et mere eller mindre tykt 
Lag af Grus. Henimod Nordenden gaar en bred 
Sænkning ind fra Øst til Vest ("Holkemyre"), mC'n 
ned imod Stranden er denne Sænkning overdæmmet 
med en høj Vold af Havgrus (nu tildels bortgravet 
ved Grustagning). F'ra Jordsænkningen hæver Ter
rænet sig sydefter, indtil det ved Grændsen af Grisby 
Jorder falder brat af med en temmelig stejl Skrænt 
imod Syd. Den nordligste Del af Marken hører til 
Svaneke Bygrund og det Øvrige til Ibsker Sogn, som 
er adskilt fra Bygrunden ved en Række af smaa 
Skjelsten. 

Det har allerede tidligere været bekjendt, at der 
saavel paa den egentlige Frænne Mark som paa 
Grisby Huslodder fandtes Bautastene (B. 0. Side 295 
Nr. 15 og 1 G). I de seneste Aar er det tillige bleven 
iagttaget, at der nordfra indtil lidt forbi Skjellet imod 
lbsker Sogn findes en lang Række af middelalderlige 
Hustomter, for største Delen vistnok af midlertidige 
Fiskerboder (se nedenfor Tillæg XI). Fremdeles er 
der ved og under Hustomterne fundet Brandpletter, 
og noget vestligere ligger der paa Marken store Ringe 
af lagte Sten, som synes at betegne Grave fra Slut
ningen af den ældre ,Jernalder (se nedenfor Tillæg Vlll). 
Endvidere er der ved Skrænten imod Syd fundet sten
satte Grave , der formentlig hidrøre fra Stenalderen 
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(se nedenfor C. 14). Og endelig har der paa et 
vidtløftigt Areal ved Stranden vist sig Spor af en 
pletvis Beboelse i Stenalderens Tid. 

Først blev man for nogle Aar siden opmærksom 
paa, at der paa de under Grisby opdyrkede Huslodder 
langsmed Stranden fandtes Flintflækker og Flint
skjærver i stor Mangfoldighed ligesom ogsaa enkelte 
større Stenredskaber og adskillige gamle Potteskaar, 
tildels med indtrykkede Prydelser. Jordens Opdyrk
ning havde imidlertid saaledes forstyrret Forholdene, 
at det ikke kunde kjendes, hvorledes disse Gjenstande 
oprindelig havde været lejrede, ligesom det ej heller 
kunde erfares, om de vare fundne pletvis eller jævnt 
spredte over større Arealer. Senere viste det sig; at 
saadanne Fund ogsaa fremkom ved den sydlige Ende 
af den uopdyrkede Lyngmark, og her optog Lære!' 
Jørgensen da allerede i 1888 en Del Oldsager, som 
nu findes i Museet under A. 8550- 56, navnlig Stykker 
af 2 slebne tyknakkede Retøxer som M. I. 59-61 
samt af en sleben Tværøxe af Flint, en raat tilhuggen 
Flintmejsel, 3 Flintfliser, der ere tilhugne som Skra
bere, 5 Flintknuder, en Mængde Flintflækker eller 
Stykker deraf, deriblandt en Flintflis afhugget af et 
slebet Redskab, samt nogle Potteskaar. I 1893 fore· 
tog Lærer Jørgensen en nærmere Undersøgelse af' et 
uopdyrket og urørt Areal paa Skrænten tæt nord for 
de opdyrkede Lodder. Underlaget befandtes overalt 
at være grovt Grus, men ovenpaa delte laa der i en 
Tykkelse af 4 indtil 24 Tommer et mørkfarvet Lag, 
snart brunt, snart ganske sort. Nedadtil fulgte det 
Undergrundens Ujævnheder, medens det oventil naaede 
Markens Overflade, kun beklædt med en mager Ve
getation. I Laget var der indblandet mange Haand
sten af Granit, som oftest ildskjørnede, og en gulgraa 
Flint forekom i Mængde men kun i ganske smaa 
glatte og aflange Knolde af 1 til 2 Tommers Stør
relse. Tilhugne og slebne StenrPdskabe1· vare hyp
pige og fandtes spredte hist og her omkring i Laget. 
Potteskaar vare derimod sjældne, og af Ben bemær
kedes kun en enkelt ubetydelig Stump (brændt). Af 
Sten oldsager fandtes følgende: 

F I æ k ker forekom i meget stort Antal, vel 3 -
400, de fleste itu og næsten alle afslaaede af ganske 
smaa Knolde; 

Flækkespaltere, M. l.17, vare ikke sjældne 
men for det meste kun smaa; 

Skivespaltere som M. I. 14 optoges i flere 
Exemplarer; 

slebne Øxer af Grønsten forekom jævnligt; 
der optoges mindst 10 Exemplarer deraf, alle med 
!indseformet Gjennemsnil eller dog kun med ganske 
smalle slebne Flader paa Kanterne, nogle af dem 
tyndnakkede som M. I. 53, andre spidsnakkede som 
M. I. 46, i begge Tilfælde dog med en but Nakkeende; 

ligeledes fandtes en meget r a at ti Ih ug g e u 
Ø x e af Sandsten som M. I. 18; 

en lang Pilespids af Flint med Skafttunge, 
omtrent som M. I. 149, blev ogsaa fonden der; 

Bor af· Flint vare ikke hyppige; der fandtes dog 
et stort som M. I. 28-29 og flere smaa; 

Affald fra Tilhugning saavel af Flint som 

af andre Stenarter forekom i Mængde, men kun et 
eneste Stykke viste Spor af Slibning; 

et Arnested synes at have været tilstede midt 
i det mørke Lag, hvor der fandtes et omtrent en 
Alen tykt sort Askelag og deri flere Lag af ildskjør
nede Haandsten; oventil var det dækket af lignende 
Sten. 

Det mørke Kulturlag er gjenfundet paa flere 
Steder af Lyngmarken i Nærheden af Stranden, altid 
umiddelbart under den lynggroede Overflade med 
Undtagelse af et eneste Sted. Det er ovenfor berørt, 
at medens Lyngmarken og navnlig dennes sydlige 
Del ligger i en vis Højde over Havet, formentlig 30 
til 50 Fod, er den ved Ibsker Sogns Skjel og noget 
nordligere overskaaren ved en bred Indsænkning, 
"Holkemyre", der imod Havet har været lukket ved 
en høj Vold af Strandgrus. I denne Vold er der 
anbragt en stor Grusgrav, som nu nordfra er rykket 
frem omtrent indtil Skjellet imod lbsker Sogn. I den 
sydlige lodrette Ende af denne Grusgrav viser der sig 
tre sorte Rande, som med en Tykkelse af 1 til 
6 Tommer i uregelmæssige og bugtede, men dog i 
Hovedsagen horizontale Linier gjennemskjære Volden. 
Afstanden imellem Randene er fra 1/2 til 11/2 Alen 
i lodret Maal; ovPr den øverste Rand ligger der 
endnu el omtrent 3/4 Alen tykt Lag af Strandgrus i 
uforstyrret Lejring. Overfladen af delle øverste Grus
lag er ved et foretaget Nivellement befund0n at ligge 
21 Fod over daglig Vandstand i Havet. 

I disse sorte Rande var der jævnlig fundet Flint
skjærver, Flintflækker eller Stykker deraf samt et Par 
slebne Øxer af Grønstrn. Den 13. August H;94 be
søgte jeg Stedet i Forening med Lærer Jørgensen og 
udtog da af den øverste sorte Rand en sleben og 
senere i Æggen tilskjærpet Øxe af en graalig Grøn
sten, 4 T. lang, 21/4 T. bred, med !indseformet Gjen
nemsnit og i Form omtrent som M. I. 23, dog kortere 
og tykkere samt med en sleben Flade paa Nakke
enden og Slibning paa den ene Smalside, medens de 
hvælvede Bredsider berøre hinanden ved den anden 
Side af Øxen. Tillige udtage vi af samme Rand ad
skillige Stykker af Flintflækker samt afhuggede Flint
skjærver. 

Ved et senere Besøg udtog Lærer Jørgensen af 
samme sorte Rand en 41/2 T. lang, 11/2 T. bred, 11/4 T. 
tyk sleben og senere opskærpet samt dernæst i Æg
gen beskadiget Øxe af Grønsten med et ovalt, næsten 
rundt Gjennemsnit, omtrent som M. I. 23. Tillige 
fandt han i samme Lag en flad, noget udhulet Gra
nitsten af det Slags, som benyttedes til Slibesten i 
den yngre Stenalder, samt adskillige Stykker af Flint
flækker og Flintaffald. 

For at bevirke disse mærkelige Forhold nærmere 
undersøgte i geologisk Henseende foranledigede jeg 
dernæst, at Lærer Jørgensen til Kommissionen for 
Danmarks geologiske Undersøgelse indsendte Prøver 
af Indholdet af hver af de tre sorte Rande. Disse 
Prøver ere dernæst blevne undersøgte af Dr. Rørdam, 
hvis Erklæring gik ud paa Følgende: A. Prøven 
fra den øverste Rand: Hovedmassen var rullet 
Strandgrus ligesom i de omgivende Lag, mørkfarvet 
af indblandet knust Trækul. I Prøven fandtes en 

-
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Del nøddestore Stykker Trækul, i Hovedsagen vistnok 
hidrørende fra halvt eller helt forkullet Egetræ, en 
Del Stykker Sandsten, der bare tydelige Mærker af 1 

at have været i Uden, samt en rullet Grønsten, de1· 
ligeledes havde været i Ild. B. Prøven fra den 
mellemste Hand: Hovedmassen var som i A, men 
med betydeligt flere valnødstore, rullede Sten. l 
Gruset fandtes en Del Trækulstykker, deriblandt ad
skillige utvivlsomt af Eg, Stykker af en 11 -12 T. 
bred, 1 /2-1 T. ty kJ tilsyneladende rnnd Sandste11splade, 
der syntes delvis at have været i Ilden, henimod 20 
smaa Potteskaar, deraf flere med indridsede Strl•ge
prydelser og enkelte med Tegn paa at være rnlledc, 
saml 4-5 smaa Flintfliser og en ægstor Flintesten, 
alle med Slagmærker. C. Prøven fra den ne
derste Rand: Hovedmassen var som i B. I Gruset 
fandtes en stor Del Trækulslykker utvivlsomt af Eg, 
en 8 T. lang Plade af ildskjømet Sandsten, en Del 
uregelmæssigt formede ildskjømede Sten saml en Del 
Flintlliser med Slagmærker, deriblandt en Flis af et 
slebet Redskab. I ingen af de tre Prøver kunde der 
opdages Spor af Muldstoffer, men den sorte Farve 
hidrørte fra knust Trækul. 

1 

nogle Stykker hvid Kvarts samt en Del almindelige 
glatte Strandsten af en knyttet Haands Størrelse. 
Metalsager vare ikke fundne, ej heller tydelige Sten
redskaber. Potteskaarene bare indprikkede eller ind-
trykkede Prydelser, der bestemt henviste til Sten
alderen. Laget var dækket af Flyvesand, hvori der 
senere var nedsat Brandpletter med Broncefibulaer 
og smukke Lerkar. Oldsagerne findes i Museet under 
A. G51-34 (hvor imidlertid Hanken af en smuk 
Kande fra en af Brandpletteme er indblandet mellem 
de gamle Potteskaar). Nu er Stedet skjult under 
ncdskredet Flyvesand. 

l de første Dage af December l 8lH kom Dr. 
Rørdam selv tilstede paa Frænne Mark for at tage 
Forholdene i Øjesyn, og han iagttog da, at Gruset 
saavel under og imellem som ovenover de sorte 
Rande (hvori han selv fandt tilhugne Flintfliser og 
ildskjørnede Sten) laa i uforstyrret Lejring, saaledes 
som det var afsat af Havet. Han kunde imidlertid 
ikke med Sikkerhed skjønne, om Strandvolden var 
opkastet af Havet ved gjentagne svære Stormfloder, 
eller om den var fremkommen ved Bølgeslaget 
under en midlertidig Sænkning af Kysten. De sorte 
Rande og de deri liggende Oldsager antog han for 
at være afsatte under Vand ved Tilskylning fra et 
nærliggende Sted, hvor Bølgeslaget havde grebet Kul
stykkerne og Oldsagerne, og han formodede derfor, 
at der paa det flade Lavland øst for Volden, imellem 
denne og Havet, maalle have ex isteret Ildsteder, 
hvorfra Kullene, de ildskjørnede Sten og Potteskaarene 
vare skyllede hen i Volden til Dannelse af de sorte 
Hande. 

Dr. Rørdams Indberetning, hvorefter ovenstaaende 
Bemærkninger ere refererede, vil ventelig snart blive 
aftrykt. Idet jeg ikke veed Noget at indvende imod 
dens Rigtighed , skal jeg ikkun tilføje, at ifald Mate
rialet i de sorte Rande er sammenskyllet fra gamle 
Ildsteder, maa disse efter Oldsagernes Udvisende have 
været samtidige med Beboelsen af det omliggende 
Terræn i Stenalderens Tid. 

Sluttelig kan tilføjes, at der i Foraaret 1894 paa 
en af de opdyrkede Lodder ved Grisby er fundet en 
en smuk sleben Tværøxe af en blød, graalig Grønsten. 

Forøvrigt kan anføres: 
3. Grønnebæk nord for Rønne. Allerede 

i B. 0. Side 10 er det bemærket, at der i Hav
skrænten nord for Hvide Odde ved Rønne, tæt nord 
for Grønnebækkens Udløb er fundet et mindst 80 Al. 
langt sort Lag af 6 til 12 Tommers Tykkelse, inde
holdende mange Skaar af store, grove Lerkar, enkelte 
smaa Stykker brændte Ben, smaa gule Flintknolde, 

4 og 5. Paa Sandmarker under K nu cl eg a ar cl 
og S i mb leg a ar cl i Klemensker Sogn har Lærer 
Jørgensen i 181' l opsamlet en Del Stykker af Flint
flækker og Flintskjærver saavelsom adskillige Potte
skaar, hvoraf et er forsym't med indprikkede Pry
delser (Mus. A 5395 ). 

6. PaadensloreGravpladsnord for Udløbet af 
, Ko h b e A a i Østerlars Sogn findes der overalt i det 

øverste Jordlag en Mængde Flintflækker eller Stykker 
deraf (Mus. A. 6091, hvor Findestedet dog er betegnet 
som ,Melsted"). Der er ogaaa fundet Grave, som 
synes at hidrøre fra Stenalderen (se nedenfor C. 11), 
men et Kulturlag er ikke med Sikkerhed bleven 
paavist. 

7. Ved Stranden midt imellem Svaneke og Li
ste cl har Lærer Jørgensen i 1895 i en gammel 
Strandvold fundet et Lag af mørk Jord med en 
Mængde Flintflækker og Flintskjærver, KuJstykker og 
Potteskaar med indprikkede Prydelser samt Ben, for
mentlig af Faar, Oxer og Fugle. Der synes tillige 
at være Hyttetomter fra Oldtiden. 

8. Tæt nordvest for Svaneke ved Strand
vejen til Listed er der i 1894 ved Opdyrkning af 
Lyngjord fundet en Mængde Flintflækker og Flint
skjærver (Meddelelse fra Lærer Jørgensen). 

9. Iligemaade er der i Efteraaret 1895 paa 
Strandmarken vest for .Ferske Sø", sydvest for 
Nexø, tæt under Overfladen fundet et mørkt Lag 
med Flintflækker og Flintskjærver saml en sleben 
Flintkile og en stor Slibesten (Meddelelse fra Lærer 
Jørgensen). 

10. Fremdeles ere Flintskjærver i Mængde, der
iblandt en, som er afslaaet af et slebet Redskab, 
fundne paa den lange Grusvold, der løber vest for 
Hundsemyre imellem Nexø og Snogebæk (Bornh. 
Mus. Nr. 1). 

11. Ved Stenbaltregaard, 27 S. G. af Pe
dersker Sogn, er der omkring svagthvælvede, kreds
runde Forhøjninger fundet en Mængde Flintskjærver 
og nogle Flintredskaber. Lærer Jørgensen har i 
1894 undersøgt Stedet og fandt der adskillige Flint
flækker og Flintskjærver, en lille sleben Flintøxe, et 
Stykke af et andet slebet Flintredskab samt en rund 
Skraber af Flint. Forhøjningerne bestode af Smaa
sten, tildels ildskjørnede; Ben eller Oldsager fandtes ikke. 

12. Blykulle Bakke i Aaker Sogn tæt vest 
for Læs Aaens Udløb i Stranden er vistnok ogsaa 
et gammelt Bosted. Foruden Grave og Oldsager fra 
Broncealderen og fra Brandpletstiden er der i det 
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øverste .Jor<llag fundet en Mængde Flintflækker og ' saa Brolægninger og flade sorte Pletter i Sandet. 
Stykker deraf samt et G Tommer langt halvmaane- Men et egentligt Kulturlag bar dog ikke været 
formel Hed skab af Flint (Mus. A. 4191) ligesom og- kjendeligt. 

B. Gravkamre. 

Til de i B. 0. Side 247 -49 anførte Under
søgelser kan endnu tilføjes: 

17. Sildehøj paa Knarregaards, 23 S. G. 
Jord af lbsker Sogn (Høj Nr. 2 af lbsker i Forteg
nelst>n B. 0. Side 257). Højen var 27 1/2 Alen i 
Tværmaal, c. 3 Alen høj. I dens Top kunde der 
ses store Stene, der viste sig at være tre Dækstene 
over et Gravkammer, 7 Alen langt i Nord Lil Syd 
med Vægge af endestaaende Stenblokke, hvis Mellem
rum vare udfyldte med tynde Stenfliser. Paa Øst
siden henimod Nord var der en Aabning, hvorfra der 
udgik en Gang. Ifølge Beretning fra Lærer Jørgensen 
var Kammeret fyldt med Jord lige indtil Dækstenene. 
Tæt under disse fandtes der sydligt en 1 Alen bred 
sort Plet med Kulslumper og grove Potteskaar, men 
uden Ben, og nordligt et grovt Lerkar fyldt med 
brændte Ben. Af Jordfylden var det øverste 1 Alen 
lykke Lag meget stenblandet og indeholdt hverken 
Ben eller Oldsager. Derunder laa et Lag af tynde 
Sandstensplader, og under disse viste sig en mindre 
stenblandet Jord. Omtrent 1 Alen nede i denne 
fandtes Stykker af to Lerkar, som ikke havde været 
nedsatte hele, samt en Tand af et stort Dyr, for
mentlig af en Hest. l samme Dybde begyndte der 
at vise sig ubrændte Ben, som nedefter imod Bunden 
liltoge i Antal; navnlig fandtes flere Menneskekranier. 
Tillige optoges nogle faa Havperler, deriblandt tre 
hammerformede, men ingen Stenredskaber. 

18. Langhøjen ved Vassegaard, 42 S. G. 
af Aaker Sogn (Høj Nr. 46 i B. 0. Side 259, jfr. B. 0. 
Side 6). Højen er 50 Alen lang i Øst li! Vesl, 
25 Alen bred. I hver af dens Ender er der et Grav
kammer. Ifølge Indberetning fra Lærer Jørgensen, 

som i Foraaret 1894 har foretaget en foreløbig 
Undersøgelse af det øst I i g e Kammer, har dette sin 
Længderetning fra Nord til Syd. Det er bygget af 
tykke Granitsten med en jævn Side indefter og er 
dækket med en eneste svær Granitblok, hvis nederste 
F'lade er jævn, medens den øverste Del er hvælvet 
og med sin Top ragede lidt ud af Jorden. Paa 
denne Top er der skaalfol'mcde Fordybninger, og 
paa den derfra nedgaaendc Skraaning, der var dækket 
af Højens Jord, et· der en Skibsfigur af den sædvan
lige Skikkelse. Der er ingen Gang ved Kammeret, 
men paa dets sydlige Side er der en Aabning imel
ll'rn Stl'nene, som var lukket med en løst henstillet 
Stenplade. Efter at denne var borttagen, fandtes 
Hummet indenfor helt fyldt med Jord. Øverst laa et 
Lag af fin stenfri Muld, hvori der øverst oppe, lidt 
indenfor Døraahningen fandtes en lille Spiral-Finger
ring af Bronce samt nogle faa Stykker }1vide brændte 
Ben, men ingen ubrændte Skeletdele. Under dette 
Muldlag var Kammeret lige til Bunden fyldt med en 
fastpakkel Masse af Jord og Sten, blandet med ad
skillige menneskelige Kranier og mange andre Knoklet· 
i broget Forvirring. Nogle Kranier laa højt oppe og 
andre dybt nede. Paa Bunden, som var belagt med 
flade Stenplader, fandtes et lille Spydblad af Flint 
nærmest som M. I. rn 1- G2. Forøvrigt fandtes hist 
og her nogle smaa grove Lerkar, alle liggende paa 
Siden, samt 2 Flintflækker. 

Kammeret i Højens vestlige Ende er større og 
dækket med tre store Sten. Imellem Dækslenene 
kunde det skimtes, at Kammerets øverste Halvdel 
var ganske tom. Den videre Undersøgelse af begge 
Kamre udsattes til en senere Lejlighed. 

C. Gravkister og andre Grave. 

Til de i B. 0. Side 249-50 anførte Fund kan 
føjes: 

10. Syd for Hammeren paa den flade Sand
strækning sydvest for Hammer Sø er der i 1892 
fundet en Stenramme, J3/4 Alen lang i Nordost til 
Sydvest, 23/s Alen bred, dannet af 1 Alen høje kant-

stillede Granitplader uden Dæksten og· uden Bund
sten. Midt i Graven fandtes en Del ubrændte Ben 
og ved Siden af dem en 7 Tommer lang, smukt til
huggen Spydspids eller Dolk af Flint som M. I. 164 
samt nogle Potteskaar (Mus. A. 11377). 

11. Nord for Udløbet af Kobbe Aa i Øslerlars 
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Sogn paa drn derværende Gravplads fra Jernalderen 
(Tillæg IX B. 5) er der i 1888 under en udstrakt Bro
lægning fundet to lange Stenrammer dannede af ende
staaende aflange Rullesten. Oldsager eller Ben fandtes 
ikke i Gravene, men ovenover den ene af dem laa 
en Klump brændte Ben og ved dem en Spydspids af 
Bronce, en lille flad Spydspids af Flint, en Del Flint
flækker samt Skaar af et grovt Lerkar. Se herom 
nærmere nedenfor under Kobbe Aa Gravplads Nr. 35. 

Paa samme Gravplads er der fundet adskillige 
andre udstrakte Brolægninger eller flade Stenlag, hvis 
Tid ikke nærmere kan bestemmes, men af den sorte 
Jord imellem Stenene opsamledes der mange Flint
flækket· og Skaar af grove Lerkar, tildels med ind
prikkede Prydelser. 

Endelig er der under en Jernalders Grav, Kobbe 
Aa Nr. 3li, fundet et stort grydeformet Lerkar med 
iudprikkede Prydelser. 

12. Paa Gravpladsen ved Lousgaard i samme 
Sogn var der i en stor fladthvælvet Stendynge an
bragt en lang, fornven aaben Ramme eller Rende af 
kantstillede Sten, paa Bunden belagt med flade Sten
plader. Indenfor Rammen laa en smuk, fint tilhuggen 
Flintdolk. Se hernm nærmere nedenfor under Lous
gaard Gravplads litra e (Tillæg IX B. 6). 

13. Paa et højt liggende Sted) kaldet· B 1 æ s -
bjerg, i det nordlige Hjørne af Østermarie Sogn lidt 
ovenfor Saltnna laa en c. 20 Alen bred, ganske lav 
Kulle, som bortryddedes i Begyndelsen af 1894. Tæt 
nnder Ovf'rfladcn traf man paa en stor, indtil 11/2 
Alen tyk Dynge at' Rullesten, og under denne laa 
udstrakt paa Ryggen et stort Skelet, 3 Alen langt, 
med Hovedet i Vest. Ved Skelettet fandtes en smuk, 
l 01/2 Tomme lang Flintdolk af Form som M. I. 169 
samt en smuk lille rund Flintskraber som M. I. 146. 

Umiddelbart derved fandt Lærer Jørgensen en 
anden Grav, nemlig en Stenramme dannet dels af 
kantstaaende Granitplader, dels af svære Rullesten. 
I det sydvestlige Hjørne nær ved Bunden laa en lille 
Spydspids eller Dolk af Flint, 51/2 Tomme lang, om
trent som M. I. 165, samt en lille sleben Flintmejsel, 

21/4 Tomme lang; i Fylden fandtes derhos en Skraber 
af Flint. 

14. Paa Frænne Mark ved Kysten sydøst 
for Svaneke paa den derværende Boplads fra Sten
alderen synes der at have været mange Grave fra 
samme Tid. 

a. Allerede førend Undersøgelserne dersteds be
gyndte i 1888, havde en Husmand i Grisby paa sin 
Lod ryddet en Stenkiste af Mandslængde , bestaaende 
af kantstillede Rul!estensblokke. Oldsager vare ikke 
bemærkede og heller ikke Ben. 

b-d. Ved Lærer Jørgensens Undersøgelser i 
1893 fandtes i det fra Stenalderen hidrørende Kultur
lag tre Stenrammer. De to vare dannede af ende
staaende aflange Rullesten, der naaede helt op til 
Overfladen og indesluttede et Rum af 4 Alens Længde 
omtrent i Øst til Vest, 2 Alens Brede og 5 / 6 Alens 
Dybde. Den tredie Grav var dannet af tynde, kant
staaende Sandstensplader og belagt i Bunden med 
lignende Plader; Rummet indenfor Stenrammen var 
31/2 Alen langt i Nord til Syd, 1 Alen bredt og 
3/4 Alen dybt. Alle tre Grave vare fyldte med det 
samme mørke Kulturlag, som laa uden om dem, 
men Ben eller Oldsager fandtes ikke. 

e. Tæl ved disse sidstnævnte Grave fandtes end
videre i samme Kulturlag atter en Ramme af tynde 
Sandstensplader, 5 Alen lang i Nordvest til Sydost, 
1 Alen bred og omtrent 0/s Alen dyb, belagt paa 
Bunden med tynde Sandstensplader; over den nord
vestlige Ende var der henlagt lignende Plader som 
Dække, dog ikke hvilende paa Sidestenene, men an
bragte indenfor dissr. Under en indfalden Sidesten 
laa en Flintflække og noget Flintaffald. 

I August 1894 har jeg selv været paa Stedet 
og da iagttaget, at Gravene b til e ligge tæt samlede 
paa den sydlige Skrænt af Lyngmarken ned imod de 
lavtliggende opdyrkede Lodder. Gravene, hvis Lang
sider viste til forskjellige Retninger, vare anbragte i 
og omgivne af et mørkfarvet Jordlag, der indeholdt 
mange Flintskjærver, Flintflækker og smaa Flintknolde 
samt enkelte grove Polteskaar. 

D. Stensagers Forekomst ved brændte Ben og Broncesager. 

Til de i B. 0. Side 250 anførte Exempler paa 
saadan Forekomst kan nu føjes: 

4. Det ovenfor under C. 11 omhandlede Fund 
af en Spydspids af Flint samt nogle Flintflækker 
sammen med en Spydspids af Bronce og en Klump 

brændte Ben i Jorden over Stenrammerne i Kobbe 
Aa 35 samt 

5. Det ovenfor under B. 18 anførte Fund af 
brændte Ben og en Spiralring af Bronce øverst i det 
østlige Gravkammer i Langhøjen ved Vassegaard, lidt 
indenfor Kammerets Døraabning. 
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E. Mark- og Mosefund af Stenredskaber. 

a. Ved ellel' under en stol' Sten ellei• ved en Klippe. 
JV!us.-Nr. 

10GG. Vældensby i Nylars Sogn: 1 Flintøx<'. 
A. 722. Balke i Bodilsker Sogn: 1 Flintøxe. 

731. 3 S. G. i Olsker: 1 Flintøxe. 
873. Dalegaard i Nyker: c. 20 l~li11tf1ækker. 
943. 9 S. Gs. Grund i Nylars: 2 Plintøxer. 

- 2G34. 70 S. Gs. Grund i Østermarie: 1 Øxeliammer. 
- 2842. Biskops Enge i lbsker: 1 Spydspids af Flint. 

b. I usædvanlig Dybde. 
JV!us.-Nr. 

DCCXCI. Risegaard i Aaker, 2 Alen dybt: 2 Flintøxer. 
1 G037. Almindingen, 4 Alen dybt: 1 Flinløxe. 

A. G2. 15 S. G. i Rutsker, 1 /~ Alen dybt: 
Flintøxe. 

5 7 G. Hallemarken i Ny ker, 1 ;~ Alen dybt: 2 
Flintøxer. 

G 15. Kløvegaard i Østerlars, 3 Alen dybt i en 
Høj: 1 Flintøxe. 

71G. Vassegaard i Pedersker, 1 Alen dybt ved 
et Skelet: 1 Øxe, 1 Mejsel og 1 Flække 
af Flint. 

719. 7 S. Gs. Grund i Klemensker, 1 Alen dybt: 
1 Flintmejsel. 

720. Ved Hundsemyre i Bodilsker, 2 Alen dybt: 
1 Øxehammer. 

825. 71 S. G. i Østermarie, 1 Alen dybt: 1 
Flintøxe. 

- 943-44. 9 S. Gs. Grund i Nylars, 11/2 Alen dybt: 
2 Flintøxer. 

- 2841. Ødegaard i Østerfars, 11/2 Alen dybt: 
1 Flintdolk. 

- G089. Ved Gudhjem, 1/2 Al. d.: G Plintflækker. 
-10811-12. fi S. G. i Rutsker, 1 Al. d.: 2 Flintøxer. 

Bornh. Mus. Nr. 2'18. Rispebjerg i Povlske1·, I Alen 
1 

dybt: en Sandstens Øxe. 
Jvfr. ogsaa Fund ved Dræning eller Grøf'tning 

uden Angivelse af Dybden: Mus. A. 9GO-G I, 298\J og 
3i>3G-57 og mange i Bornholms Museum. 

e. I Mose eller Eng. 
Mus.-Nr. 

CMXXIV. Gammelmose i Vestermarie: 4 Øxer og 
2 Flækker af Flint. 

3M9-GO. Horge Sø i Almindingen: 3 FlinløXl'l'. 1 
Øxehammer og 3 Ravperler. 

A. 7GG. 2G S. Os. Grund i Olsker: 1 Øxehamnwr. 

Mns.-Nr. 

A. 914. Ølene Mose i Østermarie: 1 lang Pilspids 
af Flint. 

!HG. Olsker Sogn: 
- l 080(j. Bridsensgaard 

øxer. 

Flintøxe. 
Olsket·: 2 smukke Flint-

- 10811. 5 S. G. i Rutsker: 2 Flintøxer. 
- 11 OOG. Dyndeby i Pedersker : 1 halvmaanefurmel 

Redskab af Flint. 
- 1 lOOG. Tæl derved i Povlsker Sogn: 1 Spydspids 

og 1 halvmaaneformet Redskab af Flint. 
- 11008. Muleby i Ny ker: 1 Spydspids af' Plint. 
- 11270. Byggehøjhuset i Olsker: 5 Save og 2 l1alv-

maaneformede Redskaber af Flint. 
- 1137 4. Nylars Sogn: 1 Spydspids af Flint. 

Bornh. Mus. Nr. 378-79. Vallensgaard i Aaker: 2 
smukke Flintøxer. 

Bornh. Mus. Nr. <i77- 78: to Spydspidser af hvid Flint 
som M. I. Fig. 1 GO, henholdsvis 17 og 
12 Tommer lange, samt et Stykke af en 
lang Dolk af Flint (afknækket ved Op
tagelsen), alle tre Sager fundne nedslukne 
med Spidsen nedefter ved Kanten af et lille 
Mosehul i Nærheden af Robbedale (Nylars 
Sogn eller Rønne søndre Udmark.) 

d. Samlede i usædvanlig·t Antal. 
Mus.-Nr. 

CMXXIV. Gammelmose i Vestermarie: 4 Øxer og 
2 Flækker af Flint. 

A. 873. Dalegaard i Nyker, ved en slor Sten: c. 20 
Flintflækker. 

- 3149-53. Matr. Nr. 53 h i Nylars: 5 Øxer, 1 Skraber 
og 1 G Spaaner af }'lint. 

- 355G. Munkegaard i Aaker, ved Grøftning: 3 halv
maaneformede Redskaber af Plint. 

- G089. Ved Gudhjem, ved Grøftning: 5 Flintflækker. 
- 11270. Byggehøjhuset i Olsker, i en Eng: 3 Save 

og 2 halvmaaneformede Redskaber af Flinl. 
Bornh. Mus. Nr. 444. Lundegaard i Østermarie: 4. 

ikkun tilhugne Flintøxer. 
Bornh. Mus. 1895. Loftsgaardsskoven i Nylars: en 

smuk sleben Øxe, 14 T. lang, en mindr0 
Øxe, en Dolk og en Spydspids , A Il af 
Flint, samt en Flintblok, som bærer Spor 
af Afhugninger. 

Bornl1. Mus. Nr. fl77-78. Robbr•dale: 2 lange Spyd
spidser og en lang Dolk, Alt af Flint. 



Tillæg II. A. Broncealderens Gravhøje. 113 

TILLÆG II. 

BRONCEALDERENS GRAVHØJE. 

A. Nogle Højfund. 

I B. 0. Side 251 til 259 er der hovedsagelig 
efter de antikvariske Sognebeskrivelser meddelt en 
Fortegnelse over samtlige Gravhøje paa Bornholm, 
som ved Midten af Aaret 1885 endnu vare tilstede, 
eller hvis Plads dog kjendtes. Til denne Fortegnelse 
har jeg, afset fra de nedenanførte Rettelser 1 ), ikke 
noget Væsentligt at føje. Derimod kunne de Side 
259 til 262 angivne Højfund nu suppleres med 
nogle flere, nemlig: 

23. Frydenlunds Høj paa Nebbe Odde nord 
for Rønne (Mus. B. 5206-9; Højen, der var over
føgen med Flyvesand, findes ikke anført i Forteg
nelsen for Rønne Sogn i B. 0. Side 251). Undersøgt 
af Lærer Jørgensen i Aaret 1892. Højen var 41/2 
Alen høj, 50 Alen i Tvermaal og omgiven med en 
smuk regelmæssig Stenkreds. Ved dens Top fandtes 
tæt under Overfladen et benfyldt Lerkar som M. II. 24 7, 
og Klumper af brændte Ben bemærkedes paa flere 
Steder i Højfylden. I Midten af Højen laa en 2 Alen 
tyk Stendynge og derunder paa det oprindelige Jords
mon nogle flade Stenplader. Ovenpaa disse Sten
plader laa brændte Ben i et aflangt smalt Lag, og 
paa Benene var henlagt et 1 Alen langt Sværd med 

1 ) Rettelser i B.O. Side 251-62: 
Side 255, Sp. 2, Linie 4 fra neden. ,34-37" skal 

være ,35-37". 
Side 257, Sp. 2, under Nr. 35-36: ,12te V. G." skal 

være "10de V. G.". 
Side 260, Sp. 1 ved Nr. 6 tilføjes ,(Mus. B. 3049-53)". 
Side 260, Sp. 2, Linie 6: "tre Broncefi.bulaer" skal 

være ,en bøjleformet Broncefi.bula" (se Aarh. 1891 
Nr. 62). 

Side 261, Sp. 1, Linie 5-6 fra neden: ,en anden 
Kniv", skal være ,en Ragekniv med Dyrehoved". 

Side 261, Sp. 2, under Nr. 17: .en Skjoldbule (Tutu
lus)" skal være .en Belteplade". 

Side 261, Sp. 2, Nr. 18, Linie 2: ,1139-41" skal være 
"1239-41". 

Side 262, Sp. 1, Linie 4 tilføjes: "(Mus. B. 3458)". 
Sammesteds Linie 8: "Broncering" etc. skal være 
.Spiralring og lille Tutulus af Bronce". 

Side 262, Sp. 2; ved Nr. 21 tilføjes: "(Mus. B. 2228-30)" 
Side 262, Sp. 2; ved Nr. 22 tilføjes: ,(Mus. B. 323-26 

og 327-29)". 

Grebtunge og Knap som M. II. 90, en Kniv med 
gjennembrudt Skaft som M. IL 81 samt Stykker af en 
Ragekniv med Spiralhaandtag som M. II. 186, Alt af 
Bronce. 

24. Blykobbegaard i Nyker (en af Højene 
Nr. 22-23 i Nyker; Mus. B. 4049-55). Ifølge An
givelse fra Lærer Jørgensen var Højen 5 Alen høj, 
36 Alen i Tværmaal og omgiven med en Kreds af 
temmelig store Stene. 7 Alen fra Højens Østside 
blev der under en Dynge Sten fundet en Stenkasse, 
11/2 Alen lang i Nordost til Sydvest, 15 T. bred og 
12 Tommer dyb; den indeholdt brændte Ben, paa 
hvilke der laa en 103/4 T. lang Broncedolk med 
Grebtunge og Knap omtrent som M. II. 90 samt en 
23/4 T. lang Bronce-Ragekniv med Dyrehoved paa 
Haandtaget som M. II. 85. Omtrent 3 Alen østligere 
stod der ligeledes under en Stendynge en lignende 
Stenkasse, l1/2 Alen lang i Nordost til Sydvest, 12 T. 
bred og 6 T. dyb; den indeholdt brændte Ben, ved 
hvilke der fandtes en 131/2 T. lang Dolk omtrent 
som M. II. 90, en Ragekniv som M. IL 85 og Stykker 
af en bøjleformet Fibula omtrent som M. II. 69, Alt 
af Bronce. Tæt indenfor Højens Rand fandtes et 
benfyldt Lerkar uden Oldsager og paa et andet Sted 
Stykker af to Dobbeltknapper som M. II. 76. Fundene 
i Stenkasserne ere anførte blandt Dr. Miillers Tids
bestemmelser i Aarb. 1891 under Nr. 147 og 148. 
Højen er senere bleven ganske sløjfet, uden at andre 
Begravelser ere blevne fundne; den førstanførte Sten
kasse maa derfor formentlig anses for at have 
været Centralgraven. 

25. Helligpeder Fiskerleje i Rutsker Sogn. 
Ved Sløjfning af Højen Nr. 16 i Rutsker Sogn fandtes 
paa Bunden midt under en stor Stendynge en 53/4 T. 
lang Klinge af en Broncedolk med tre Nagler til An
bringelse af Fæstet; tillige fandtes en Bronce-Fæste
knap med otte Fordybninger paa den rhombiske 
Endeplade (altsaa omtrent som M. II. 91). Ben vare 
ikke bemærkede ved Højens Sløjfning (Bhlms. Mus. 
Nr. 381). 

26. Offergaard 12 S. G. i Rø (Høj Nr. 26; 
Mus. B. 3297-99). Ifølge Angivelse fra Lærer .Jør
gensen synes Højen at have havt en Højde af 8 Al. 
og et Tværmaal af 42 Alen. I den nordvestre Side 
7 Alen fra Randen fandtes en lille Stendynge og 
midt i denne (i en Stenkasse?) en Klump af brændte 

8 
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Ben og ovenpaa disse nogle Stykker af en bornholmsk 
Fibula, en Kniv med gjennembrudt Skaft som M. II. 
81 og Stykker af en lille Ring, Alt af Bronce. 
(Fundet, som vistnok ikke hidrører fra en Central
grav, er allerede berørt i B. 0. Side 288). 

27. Kjelseby i Østerlars (Høj Nr. 18). Højen, 
der laa paa 19de S. Gs. Jord, var 31/2 Alen høj, 
25 Alen i Tværmaal. Ifølge Beretning fra Lærer 
Jørgensen stod der paa Højens Bund lige under 
Højens Midte et stregeprydet Lerkar med brændte Ben, 
imellem hvilke der laa en Ragekniv af Bronce med 
Spiralhaandtag omtrent som M. Il. 186 samt en Niptang 
af Bronce med tre opdrevne Buler som M. II. 195 a. 
Andre Begravelser ere ikke fundne i Højen (Bhlms. 
Mus. Nr. 141-42). 

28. Slusegaard i Pedersker (Mus. B. 5197-
5203). Ifølge Beretning fra Lærer Jørgensen havde 
Højen, der næsten var sløjfet, havt et Tværmaal af 
35 Alen. I Midten laa en stor Dynge af Haandsten, 
i hvilken der ved en Opstabling af Stenene var dannet 
en Ramme, 31/2 Alen lang i Øst og Vest, 3/4 indtil 
1 Alen bred, 1/2 Alen dyb. I denne Ramme laa 
Rester af et ubrændt Skelet og derved et knækket 

Broncesværd, 1 Alen langt, med flad Grebtunge som 
Mus. Il. 175. Tværs over Sværdet laa en Kniv med 
gjennembrudt Skaft som M. II. 81, en Ragekniv med 
Dyrehoved som M. IL 85 og Resterne af en flad 
Dobbeltknap, Alt af Bronce; ved Enden af Sværd
fæstet laa en stor flad Doppeltknap som M. Il. 13. 
Desuden fandtes et Stykke af en Niptang omtrent 
som M. Il. 18. 

29. Store Munkegaard i Aaker(Mus.B. 2220-
22). I en 36 Alen bred, lav Jordforhøjning, der formentes 
at være den overpløjede Rest af en Høj, har Lærer 
Jørgensen i 1880 omtrent ved Forhøjningens Midte 
fundet en stor smuk Stenkiste, 37 /s Alen i Øst til 
Vest, F/4 Alen bred, 3/4 Alen dyb, dannet af kant
staaende Stenplader og dækket med et dobbelt Lag 
af saadanne. I Kisten laa et Skelet med Hovedet i 
Vest. Paa hver Side af Hovedet fandtes en lille 
Ring, dannet af et i to Vindinger ombøjet smalt 
Broncebaand, og under Hovedet laa endnu en lille 
Ring bestaaende af et ombøjet Stykke Broncetraad. 
Ved Forhøjningens sydlige Kant fandtes end videre en 
lille Stenkasse, indesluttende et knust, benfyldt Lerkar, 
hvori der laa en lille Fingerring af Brnnce. 

B. Tidsbestemmelser for Centralgrave i Broncealderens Høje. 

"Aarb. 1891 Nr." J: Nummer i Dr. Miillers Fortegnelse over Broncealdersfund i Aarb. f. n. Oldk. 1891. 
.M. II. Nr." J: Nummer i Dr. Miillers .Ordning af Danmarks Oldsager. Il. Broncealderen" . 

• Æ. 1 og 2" J: Ældre Broncealders lste og 2den Afdeling .• Y. 1" J: Yngre Broncealders lste Afdeling. 

I Aarb. 
i 

Sted Mus. Nr.

1

1891 Ben Gravform Tidsbestemmende Oldsager 

I 

M. II. Tid 
Nr. Nr. 

I 
} Æ.2el. 

I 
{ Sværd med Grebtunge. 90 

Nebbe Odde ved Rønne .. B. 5206 - br. Stenhob. 
Ragekniv med Spiral. 186 Y. 1. 

Gadegaard, Nylars. I B. 512 Kiste. Sværdfæste. 88 Æ. 2. ..... 
li 

- -
Strandbygaard, Nylars ... B. 1771 - ubr. Kiste. Spydspids. 41 Æ. 1. 

Agregaard, Nyker ....... B. 352 - ubr. Stenhob. Sværd med Grebtunge. 90 Æ. 2. 

Lillegaard, Nyker ........ B. 1634 - br. Stenhob. I Dolk med Grebtunge. 90,92 Æ. 2. 

Blykobbegaard, Nyker ... B. 4049 147 br. Stenkasse. Dolk med Grebtunge. 90 Æ.2. 

Baggaard, Klemensker ... 10275 - ubr. Kiste. Ragekniv med Dyrehoved. 85 Æ 

Samme Høj ............. 10275 - ubr. Kiste. Spiral-Armbaand. 55 Æ. 

Svalhøj, Klemensker ..... B. 70 - - Kiste. Ragekniv med Dyrehoved. 85 Æ. 

14 V. G., Klemensker .... B. 262 246 br. Stenkasse. 
f Halsring. 
l 2 Dobbeltknapper med høj Spids. I 

102 

207 } Æ. 2. 

Melgaard, Rutsker .... .. 8851 - ·br. Stenkasser. 2 store bornholmske Fibulaer. 62 Æ. 

4 V. Gs. Parcel, Olsker ... 20363 - - Stenhob. Dolk med Broncefæste. 88 Æ. 

Sandvig . .............. B. 3049 62 ubr. Kiste. Haandledsring af Guld. c.66 Æ. 

Bobbegaard, Østerlars .... B. 1724 I 143 br. 
I 

Stenkasser. Dolk med Grebtunge. 
I 

90,92 Æ.2. 

Ypnastad, Østermarie .... CCCXIII 59 ubr. I Kiste. Øxe. 38 Æ. 1. 

Gyldensgaard, Østermarie i{ Rund For- Haandledsring af Guld. 7 Æ. B. 342 60 ubr. 
dybning. 
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Sted 

21 S. G., Østermarie .... . 

Aggehøj, Povlsker ...... . 

Skyttegaard, Pedersker ... 

li Mus.Nr. 

li 

B. 349 

CCCXXII 

17131 

Billegrave, Pedersker . . . . B. 3458 

Aarb. 
1891 
Nr. 

91 

100 

Ben Gravform 

::. I Sto,;;;ob 
_ {Rund For

dybning. 

ubr. Stenhob. 

Tidsbestemmende Oldsager. 

Dolkeklinge med Nagler. 

Belteplade. 

{ 
Belteplade. 

Haandledsring 

Halsring. 

M. II. 
Nr. 

I 
21, 23 

58 

58 } 
114 

55 

Tid 

Æ. 1. 
Æ.1. 

Æ. 

Æ. 

Slusegaard, Pedersker .... B. 5197 ubr. Stenramme. . { 
Sværd med flad Grebtunge. 

1 Ragekmv med Dyrehoved. 
175 } 
85 

Æ.2. 

Bøsthøj, Aaker ......... . 

Samme Høj ............ . 

Bukkegaard, Aaker ..... . 

Matr. Nr. 54, Aaker ..... . 

Kjelseby, Østerlars ...... . 

Hellig Peder, Rutsker ... 

B. 985 

B. 1648 

B. 2228 

B. 3461 

li{ Bornh. 

li 

Mus.170 

Do. 381 

40 

145 

ubr. 

ubr. 

ubr. 

br. 

br. 

Kiste. 

Kiste. 

Sten hob. 

Kasse? 

Lerkar. 

Stenhob. 

Sværd og Dolk med Broncefæste. 

Dolkeklinge med Nagler. 

Sværdklinge med Nagler. 

2 Haandledsringe. 

I{ Niptang. 

I 
Ragekniv med Spiral. 

Dolk. 

27,30 

23 

90 

107 

Æ. 1. 

Æ. 1. 

Æ.2. 

Æ.2. 

195 a} Y. 1. 
186 

91 Æ. 2. 

----- ----- --- - ------ ---·------

TILL.ÆG III. 

RØSER. 

A. Nogle Røsefund fra Broncealderen. 

Den i B. 0. Side 264-70 efter de antikvariske 
Sognebeskrivelser meddelte vidtløftige Fortegnelse over 
Røser kunde ganske vist trænge til en ikke ubetydelig 
Supplering. Det hænder stadigt, at naar en eller anden 
afsides beliggende Egn, navnlig langs med Højlandets 
Skraaninger eller langs Stranden ved Øens Nordost
eller Nordvestkyst, undergives en nøjere Undersøgelse, 
dukker der hidtil ukjendte Røser frem af Lyngen eller 
af Kratskovene. Det Billede af Røsernes Fordeling 
og store Talrighed, som fremgaar af Fortegnelsen i 
B. 0. Tillæg III, forandres imidlertid ikke ved disse 
nyere Iagttagelser, og det vil derfor være uden væsent
lig Interesse at forsøge en Fuldstændiggjørelse af 
Fortegnelsen, et Arbejde, hvortil jeg tilmed ikke har 
tilstrækkelige Optegnelser til min Raadighed. Der
imod skal der her blive meddelt nogle Notitser om 
de siden Udgivelsen af B. 0. skete Undersøgelser af 
enkelte Røser og deres Indhold. 

50. Skyttegaard i Nylars (Mus. B. 2264). 
en 25 Alen bred, neppe 1 Alen høj Røse stod en 

Stenkasse 1 Alen lang i Nordvest til Sydost, 1/2 Alen 
dyb, hvori brændte Ben og en 91/4 T. lang, itubrudt 
Broncedolk med Grebspids. 

51. Kjøllergaards Udmark i samme Sogn 
(Mus. B. 3707-9). I en Røse dersteds er der fundet 
3 Knive med gjennembrudt Skaft som M. Il. 81 , en 
Ragekniv med Dyrehoved som M. IL 85 og Stykker 
af en bøjleformet Fibula som M. Il. 69-70 og foran 
Fig. 15, Alt af Bronce. 

52. Brunsgaard i samme Sogn (Røse Nr. 13; 
Mus. B. 4216-26). Røsen var 121/2 Alen i Tvær
maal, 2 Alen høj. dannet af middelstore Sten. I en 
Alens Dybde fandtes paa forskjellige Steder i Røsen 
6 benfyldte Lerkar; i et af dem fandtes et Stykke 
af en lille Bronce-Fingerring og i et andet 2 Finger
ringe, et Stykke af en lille Sav samt en lille fladt
hvælvet Dobbeltknap, Alt af Bronce. Blandt de øvrige 
Lerkar var et dannet som B. 0. Fig. 50 (M. Il. 269) 
::>: lukket foroven med en Hvælving og forsynet paa 
Siden med en firkantet Aabning og en dertil passende 

8* 



116 Tillæ;j III. A. Nogle Røsefund fra Broncealderen. 

løs Lerplade til Lukkelse. Imellem Røsens Stenfyld 
fandtes et Stykke af en Kniv eller Spydspids af Flint 
samt en 1 T. bred Sandstensskive med raat indridsede ' 
Streger paa den ene Side og med en Gjennem
boring ved Randen. 

53. Lille Strandbygaard i samme Sogn 
(Røse Nr. 14; Mus. B. 5204-5). Ifølge Indberetning 
fra Lærer Jørgensen havde Røsen været c. 20 Alen 
i Tværmaal og c. 11/z Alen høj, bestaaende af flere 
Lag Sten, der dækkedes af 10 til 16 T. Overjord. 
Paa Bunden lidt Nordost for Midten fandt Arbejderne 
ved brændte Ben Klingen af' en Broncedolk med 
Grebtunge som M. II. 171 og HalYdelen af en Haand
ledsring af Bronce som M. II. 106. 

54. I en Røse paa samme Gaards Mark er 
der ifølge Meddelelse fra Lærer Jørgensen fundet et 
Broncesværd imellem Stenene nær under Røsens 
Overflade. Paa Røsen stod en bred oprejst Sten 
med skaalformede Fordybninger paa Overkanten. 

55. Ved Haldegaard i Rutsker er der paa 
Tomten af en Røse fundet en lille Ambolt af Sten, 
73/4 X 41/2 T., med firkantet Gjennemsnit (Mus. B. 
3312). 

56. Paa Matr. Nr. 53d af Rutsker tæt ved 
"Svendhøj" (B. 0. Side 254, Nr. l 0) har Ejeren i 
1894 sløjfet en Dynge af Smaastcn i flere Lag og 
deri fundet en smuk Broncedolk med Broncefæste 
ganske som M. li. 28; Spidsen er afbrudt; det for
haandenværende Stykke, der bevares hos Grundejeren, 
er c. 11 T. langt Omkring Højen synes der at have 
ligget en hel Samling af Røser (Beretning fra Lærer 
Jørgensen). 

57. Ved K obb e Aas Udløb i Østcrlars Sogn 
er der paa den derværende store Gravplads fra Jern
alderen bleven undersøgt to Røser (jfr. nedenfor Til
læg IX B. 5): 

a. Den ene (Kobbe Aa 12) var c. 20 Alen 
bred, 2 Alen høj. Umiddelbart under Overfladen 
fandtes paa flere Steder Klumper af brændte Ben. 
Imellem Røsens Stenfyld fandtes 3 Lerkar; det ene 
indeholdt kun sædvanlig Jord, de to andre vare ben
fyldte; i det ene af disse laa en lille Broncering og i 
det andet en fladthvælvet Bronceknap med en Øsken 
underneden, altsaa som M. JI. 80. 

b. Den anden Røse (Kobbe Aa 34) indeholdt 
to knuste benfyldte Lerkar. Mellem Resterne af det 
ene (Mus. B. 4185-85) fandtes Stykker af en lille 

"bornholmsk" Broncefibula som Fig. 14 og M. II. 62, 
2 Par sammenhængende Broncebuler (Fig. 18) samt 
en lille grov Hankepotte, 27 /s x 35 /s T. Ved Skaarene 
af det andet fandtes (Mus. B. 4186-87) et Stykke af 
en vreden Bronce-Halsring som M. 11. 406 samt et 
Stykke af et 11 /z T. bredt, fladt Broncebaand. 

58. Ved Lousgaard Strand i Østerfars Sogn 
er der paa den derværende store Gravplads fra Jern
alderen ligeledes bleven undersøgt to Røser (jfr. neden
for Tillæg !X B. 6). 

a. Lousgaard c. (Mus. B. 3892), c. 18 Alen 
bred, 1 Alen høj med to Rækker oprejste Slen paa 
Toppen. 1 et Muldlag c. 1 /2 Alen under Overfladen 
fandtes smaa Klumper af brændte Ben samt en smuk 
lille Tutulus af Bronce, 1/2 X 1 T. med kegleformet 
Top (Fig. 16). 

b. Lousgaard d (Mus. B. 3893), 13 Alen bred, 
l1/2 Alen høj rned fire koncentriske Kredse af Rand
stene. I et udstrakt Muldlag fandtes paa tre Steder 
Klumper af brændte Ben og i en af disse 2 Spiral
Fingerringe af Bronce. 

59. Ved Listed Fiskerleje i lbsker Sogn 
(Mus. B. 4323-27); 20 Alen bred, 1 Alen høj. 
Ifølge Beretning fra Lærer Jørgensen stod der midt i 
Røsen en stor Kiste af kantstaaende Sten med fire 
Overliggere, 5 Alen lang i Øst til Vest, 11/4 Alen 
bred, 1 til l1 /2 Alen dyb. Kisten var fyldt med 
muldblandet Grus, hvori der fandtes et enkelt brændt 
Benstykke samt et lille Stykke af Haandtaget til 
en Flintkniv. Men i Kistens vestlige Ende stode to 
Lerkar halvt fyldte med brændte Ben; i det ene laa 
et lille Knivsblad af Bronce med afbrudt Grebtunge 
samt en lille Bronce-Fingerring; i det andet laa en 
4 T. lang Broncenaal som M. li. 119 og en lille 
Bronce-Fingerring. Udenfor Lerkarrene fandtes en 
Klump brændte Ben og deri en lille Bronce -Nip
tang som M. II. 8 7. 

60. Paa Bodilsker Højlyngs sydlige Rand 
er der i 1891 i en Røse fundet et lille Lerkar fyldt 
med hvide brændte Ben; ved Lerkarret laa en sønder
brudt tynd Halsring af Bronce omtrent som M. U. 
102, dog uden Snoning (Bornholms Museum Nr. I 79 
-80). 

61. Smedegaard i Aaker (Mus. B. 3312). 
Levningerne af en Røse er der fundet en lille fir
kantet Ambolt af Sten, 7 X 4 T., ganske som den 
under Nr. 55 omtalte. 

Altsaa nye Røsefund 

Skyttegaard ............... . 
Kj øllergaard .............. . 
Brunsgaard ............... . 

do. 
Lille Strandbygaard . . . . ... 

do. 
Haldegaard ............... . 
Ved Svendhøj ............. . 
Kobbe Aa 12 .............. . 

do. 

(jvfr. Fortegnelsen over ældre Fund i B. 0. Side 280-82). 

Stenkasse med brændte Ben. 
Ukjendt. ................... . 
Benfyldt Lerkar ........... . 

do. . .......... . 
Brændte Ben ............. . 
Ukjendt ................... . 
Ukjendt ................... . 
Ukjendt...... . .......... . 
Benfyldt Lerkar ........... . 

do. . .......... . 

Dolk. 
3 Knive med gjennembr. Skaft, Ragekniv, bøjlef. Fibula. 
Fingerring. 
Sav, Dobbeltknap, 2 Fingerringe. 
Dolk, St. af Haandledsring. 
Broncesværd. 
Lille Ambolt af Sten. 
Dolk. 
Lille Ring. 
Knap med Øsken. 
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Kobbe Aa 34 .............. . 
do. 

Benfyldt Lerkar ........... . 
do. . .......... . 

Lille bornholmsk Fibula, 2 Par smaa Buler, lille Lerkar. 
St. af vreden Halsring, St. af Broncebaand. 

Lousgaard c ............... . 
Lousgaard d ............... . 
Listed .................... . 

do ...................... . 
do ...................... . 

Bodilsker Højlyng ......... . 
Smedegaard ............... . 

Muldlag med brændte Ben .. 
do. do. 

Lang Gravk. m. benf. Lerkar. 
do do. 

Benklump i Kiste . . . . . . .. . 
Benfyldt Lerkar ........... . 
Ukjendt ................... . 

Lille Tutulus. 
2 Spiral-Fingerringe. 
Kniv med Grebtunge, Fingerring. 
Naal, Fingerring 
Niptang. 
Halsring. 
Lille Ambolt af Sten. 

Alle Metalsagerne vare af Bronce. 

B. Tidsbestemmelser for Broncealdersgrave i Røser. 

"Aarb.1891 Nr." ;i: Nummer i Dr. Miillers Fortegnelse over Broncealdersfund. - "M.11.Nr." ;i: Nummer i 
Dr. Miillers "Ordning af Danmarks Oldsager IT. Broncealderen". - "Æ.1 og 2" ;i: Ældre Broncealders 1ste 

og 2den Afdeling. - "Y. 1 og 2" ;i: Yngre Broncealders lste og 2den Afdeling. 

I 

Sted I Mus. Nr. 

Aarb. 
1891 
Nr. 

Rønne søndre Udmark .. · 11 

Kanegaard c., Knudsker .. 

Roels Dal, Nylars ...... . 

Skyttegaard, Nylars ..... . 

Kjøllergaard, Nylars .... . 

Brunsgaarcl, Nylars ..... . 

LilleStrandbygaard, Nylars 

Torpegaard a, Klemensker 

Melsted a .............. . 

Sammesteds ............ . 

Sammesteds b .......... . 

Sammesteds c .......... . 

Kobbe Aa 12, Østerfars .. 

Sammesteds 34 a ....... . 

Sammesteds 34 b ....... . 

Lousgaard c, Østerlars .. . 

Sammesteds d .......... . 

Mandhøj, Ibsker ........ . 

Sortegaard a, Ibsker .... . 

Sammesteds c .......... . 

Kulbrandsgade, Ibsker .. . 

Listed, Ibsker ........... . 

Sammesteds ............ . 

16200 

B. 2264 

B. 3707 

B. 4217 I 
B. 5204 

B. 351 

B. 1664 

B. 1665 

B. 1668 

B. 1768 

B. 4184 

B. 4186 

B. 3892 

B. 3893 

CCCXVI 

469 

474 

280 

473 

94 

B. 4324 476 

Ben 

br. I 
br. 

br. 
br. 

br. 
br. 

br. 
br. 

br. 
br. 

ubr. 

br. 
br. 

br. 
br. 

br. 
br. 
br. 

br. 
br. 
br. 

br. 
B.~323114; 

~~;~:I = I : Bodilsker Højlyng ...... . 

Ved Svendhøj i Rutsker. 

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

Gravform 

Stenkasse. 

Muldlag. 

Benklump. 

Stenkasse. 

Urne. 

Urne. 

Muldlag. 

Urne. 

Urne. 

Urne. 

Urne. 

Urne. 

Muldlag. 

Benklump. 

Urne. 

Stenkasse. 

Urne. 

Urne. 

Ur[\e. 

Urne. 

Urne. 

Tidsbestemmende Oldsager 

Dobbeltknapper. 

2 Haandledsringe. 

Dobbeltknap. 

Dolk med Grebtunge. 

3 Knive med gjennembrudt Skaft. 

Dobbeltknap. 

Dolk med Grebtunge. 

Naal med Snirkler. 

2 Haandledsringe. 

Fingerring af Ben. 

2 Spiral-Armringe. 

2 Spiral-Armring·e. 

Knap med Øsken under. 

Smaa Dobbeltbuler. 

Vreden Halsring. 

Tutulus. 

Spiral-Fingerringe. 

Naal. 

Kniv med Grebtunge. 

Naal. 

Dobbeltknap. 

Naal. 

Ragekniv. 

Halsring. 

Dolk. 

I 
M. IL I 

Nr. 
Tid 

76 a 

112 

75 

92 

81 

209 

171 

I 
Æ.2. 

Æ. 2. 

Æ.2. 

c. 413 

110 

228 

55 

55 

80 

406 

15 a 

4, 5 

c.415 

84 

308 

209 

211 

192 

I c. 102 

I 28 

Æ.2. 

Æ. 

Y. 1. 

Y. 1. 

Y. 2. 

Æ.2. 

Y. 1. 

Æ.1. 

Æ. 1. 

Æ.2. 
Y. 2. 

Y. 2. 

Æ. 1. 

Æ. 

Y. 2. 

Æ.2. 

Y. 2. 
Y. 1. 

Y. 1. 

Y. 1. 

Y. 

Æ. 
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TILL.ÆG IV. 

ANDRE GRAVE SAMT MARKFUND FRA 
BRONCEALDEREN. 

A. Grave udenfor Højenes Centralgrave og udenfor Røser. 

Af de i de senere Aar fremkomne saadanne 
Grave skulle her ikkun nævnes følgende : 

1. Paa N e b b e 0 d de nord for Rønne er der i 
Flyvesandet hist og her fundet nedsat benfyldte Urner. 
Oldsager ere ikke bemærkede. 

2. Sekundær Grav i en Gravhøj ved Blykobbe
g a ard i Ny ker Sogn: se foran Tillæg Il, Nr. 24. 

3. Sandkaas i Olsker (Mus. B. 4130-31). 
.Paa den derværende Gravplads fra den ældre Jern
alder (se nedenfor Tillæg VI A 9) er der fundet ad
skillige benfyldte Lerkar under flad Mark og i et af 
dem en Ragekniv af Bronce med et Haandtag, der 
ender i et Fuglehoved, nærmest som M. II. 188, samt 
i et andet saadant Kar et Stykke af en Broncesav. 

4. Ved Stenbæk i samme Sogn, hvor der 
langs Strandbredden er undersøgt adskillige Skelet
grave fra den ældre Jernalder, ligger der paa Randen 
af det højere Land ovenfor Strandbredden en Række 
af store ovale Stenlægninger, der synes at hidrøre 
fra Broncealderen, men bevisende Fund ere ikke frem
komne. Se nedenfor Tillæg VII. B, 1. 

5. Dyndalegaard i Rø (Mus. B. 4372). Tæt 
ved Gaarden fandtes i 1890 under flad Mark en 
"Stenkiste" og deri den smukke takkede Halsring af 
Bronce, der er afbildet foran Fig. 17. Den er 7 /s T. 
høj og fra 43/4 til 51/3 T. i Tværmaal. Om der 
fandtes Ben, blev ikke bemærket, og ejheller kjendes 
Størrelsen af "Kisten". 

6. Paa Gravpladsen vest for Udløbet af Dyn
dalebækken er der i 1890 undersøgt en c. 20 Al. 
bred rund Brolægning, under hvilken der laa Sten 
blandede med mørk Muld. I 11/4 Alens Dybde under 
mindst 3 Lag store, glatte Strandsten fandtes en 
c. 2 Alen bred Plet af sortagtig Muld uden kjendelige 
Ben og uden Oldsager. Lidt vestligere stod tæt under 
Overfladen en lille Stenkasse med brændte Ben og 
to benfyldte Lerkar. · 

7. Sekundær Grav i en Gravhøj ved Offer
gaard i samme Sogn: se foran Tillæg II., Nr. 26. 

8. Paa Matr. Nr. 73 a af Østerlars, vest 
for Gudhjem, er der i 1895 tæt under Overfladen 
fundet to benfyldte Lerkar, hvert især staaende paa 
en flad Sted og dækket med en saadan. I det ene 

Lerkar fandtes to Haandledsringe med Stregeprydeiser, 
en lille Fingerring og en Syl, Alt af Bronce. I det 
andet laa en Ragekniv med Snirkel omtrent som 
M. II. 186, en lang Niptang og en Syl, ligeledes af 
Bronce. Findes i Bornholms Museum. 

9. Syd for Melsted Fiskerleje, tæt nordvest for 
"Sandhuset", ligger under Flyvesandet en 5 Alen 
bred, c. 21/2 Alen tyk Dynge af Haandsten, som 
endnu strækker sig under Sandet i en Længde af 
over 20 Alen i nordvestlig Retning; tidligere skal den 
have strakt sig endnu c. 30 Alen længere men er 
der bleven ødelagt ved Anlæggelsen af Strandvejen. 
1 Aaret 1890 undersøgte Lærer Jørgensen den syd
østlige Ende af denne Dynge og bemærkede da, at 
der hist og her imellem Stenene stod benfyldte Ler
kar; han optog tre, som med et Par Alens indbyrdes 
Afstand vare anbragte i en Dybde af 1 til 11/2 Alen 
i Stendyngen. I et af dem fandtes et lille til en 
Fingerring ombøjet Stykke Broncetraad. 

10. Paa Gravpladsen ved Kobbe Aas Udløb 
i Østerfars er der over en Stenaldersgrav (Kobbe Aa 35) 
fundet en Klump hvide brændte Ben og deri en lille 
hul Spydspids af Bronce, en Spydspids af Flint samt 
nogle Flintflækker (Mus. B. 4188). Se nedenfor Til
læg IX B. 5. 

11. Ved Gyldensgaard, 17 S. G. af Øster
marie fandtes i 188 7 c. 1 Alen under Overfladen 
ved nogle uregelmæssigt sammenhobede Sten en 
Mængde hule Broncerør liggende i en Klump sammen 
med brændte Ben. Der var 30 Rør af 31/4 til 33/4 T. 
Længde, 32 af den halve Længde og derunder samt 
c. 60 Stumper. I nogle af dem sad der Rester af 
tyk ulden Traad. (Broncefrynser som M. II. 63.) Ind
sendt 1887. 

12. Loftsgaard i Pedersker Sogn. Om tid
ligere Fund af brændte Ben i store Stenrammer der
steds se B. 0. Side 286 D. I Nærheden af de for
rige Grave har der vist sig en stor Stenring, c. 25 
Alen i Tværmaal. I den nordvestre Del af denne er 
der: a) allerede i 1884 (Mus. B. 3390-93) fundet en 
Kasse af Sandstensplader, 26 x 16 T., dækket med 
flere Lag af lignende Plader; under et 9 T. tykt Lag 
af fint Sand fandtes et Lag af brændte Ben og 

I' 

I 

,,L 
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imellem dem en Dolk med et 6 T. langt Blad og en 
31/2 T. lang Grebtunge, altsaa omtrent som M. II. 171, 
en Ragekniv med Dyrehoved som M. II. 85, en bøjle
formet Fibula (Fig. 15) som M. II. 71 og en Niptang 
som M. Il. 87, Alt af Bronce. Under de brændte Ben 
laa et Lag af ganske smaa, runde Sten. I 18 94 
toges Stedet under Pløjning og bemærkedes da: b) i 
den østre Side en ganske lignende Stenkasse med 
brændte Ben, men uden Oldsager, samt omtrent ved 
Kredsens Midte: c) en aflang Stenramme, 3 Alen lang 
i Nordost til Sydvest, dannet af opstablede Haandsten; 
indenfor Rammen fandtes hvide brændte Ben og 
imellem dem nogle ganske smaa Stumper af smuld
rende Bronce. Endelig stod der noget sydvest for 
Kredsens Midte: d) endnu en aflang Stenramme, 3 AL 
lang i Nordvest til Sydost, dannet ligesom den for
nævnte af opstablede Haandsten og indeholdende en 
lille aflang Dynge af hvide brændte Ben, paa hvilke 
der laa en 12 T. lang Spydspids af Bronce samt to 
Bronce-Haandledsringe, 2 T. i Tværmaal, af Tykkelse 
som et Hvedestraa og prydede med omløbende Riller 
i Skikkelse af en Snoning. Oldsagerne fra litra d 

findes i Bornholms Museum under Nr. 424. (Beret
ning fra Lærer Jørgensen af December 1894). 

Ved samme Lejlighed bemærkedes ikke langt 
derfra et Stykke af en lignende Stenring, i hvis nord
østre Side der fandtes: a) et grovt benfyldt Lerkar 
uden Oldsager samt b) en Klump af 4 eller 5 itu
gaaede grove Lerkar uden Ben og uden Oldsager. 

13. Ved Lillegaard, 6 V. G. i Pedersker, er 
der for mange Aar siden ved Pløjning paa flad Mark 
fundet en 10 T. lang Dolk med Grebspids som M. 
IL 90, en 61 /2 T. lang Naal med riflet Hoved som 
M. II. 120, Stykker af en 5 T. lang "bornholmsk" 
Fibula som Fig. 14 og M. II. 62 samt Halvdelen af 
en Niptang som M. IL 86, Alt af Bronce (Mus B. 
1519-22). Dr. Muller mener, at Niptangen ikke 
hører med til Fundet (Aarb. 1891, Side 197 nederst). 

14. Sekundær Grav i Resterne af en Gravhøj 
i Store Munkeg aard i Aaker: se foran Tillæg II, 
Nr. 29 i Slutningen. 

15. Paa 24 S. Gs. Grund af Aaker er der i Ud
kanten af en Høj fundet en stor Del Brudstykker af 
Spiral-Armringe af Bronce (Mus. B. 3383). 

Altsaa: 

Blykobbegaard ......... . Stenkasse i Udkant af Høj .......... . 
Sandkaas .............. . Benfyldt Lerkar .................... . 
Sammesteds ............ . do. . ................... . 
Dyndalegaard .......... . "Stenkiste" ........................ . 
Offergaard ............. . Brændte Ben i Udkant af Høj ....... . 

Vest for Gudhjem ...... . To benfyldte Lerkar ................ . 

Melsted ................ . Lang Stendynge med benfyldte Lerkar 
Kobbe Aa 35 .......... . Benklump ......................... . 
Gyldensgaard ........... . Benklump ......................... . 
Loftsgaard ............. . Stenkasse indenfor en Stenkreds ..... . 
Sammesteds ............ . Stenramme med brændte Ben ....... . 
Lillegaard ............. . Ved Pløjning ....................... . 
St. Munkegaard ........ . Benfyldt Lerkar i Udkant af Høj .... . 
24 S. G. af Aaker . . ... . Udkant af Høj ..................... . 

Dolk, Ragekniv, bøjlef. Fibula, Niptang. 
Ragekniv. 
Sav. 
Takket Halsring. 
Bornholmsk Fibula, Kniv, St. af en lille Ring. 

{ 
1. To Haandledsringe, Fingerring, Syl. 
2. Ragekniv, Niptang, Syl. 

Lille Ring af ombøjet Traad. 
Spydspids af Bronce, Flintsager. 
Broncefrynser. 
Dolk, Ragekniv, bøjlef. Fibula, Niptang. 
Spydspids, to Haandledsringe. 
Dolk, bornholmsk Fibula, Naal, Niptang(?). 
Lille Ring. 
Stykker af Spiral-Armringe. 

Alle Metalsagerne vare af Bronce. - Se forøvrigt Fortegnelsen over tidligere Fund i B. 0. Side 288-90. 

B. Mark- og Mosefund. 

Foreløbig bemærkes, at naar der i B. 0. Side 
33 og 290 iblandt Mark- og Mosefundene er anført 
et Fund for Kras Mose i Klemensker Sogn (Mus. 72. 
1808) og et dermed næsten ganske overensstemmende 
Fund fra en Mose i samme Sogn (Mus. 64 7. 1811 ), 
da vare disse i Virkeligheden eet og samme Fund, 
som ved en Uagtsomhed i sin Tid er bleven indført 
to Gange i Museets Protokol. Sagerne ere fundne i 
Kras Mose i Aaret 1805 eller maaske noget tidligere. 

Iblandt de i de seneste Aar fremkomne Oldsager 
skulle ikkun følgende fremhæves : 

1. Bals myr i Klemensker Sogn. Af det 
store Mosefund, som blev optaget der i Aaret 1832, 
og hvoraf der allerede i flere Sendinger (B. 0. Side 
33 og 290; Mus. 2578-90, 8628, 8649, B. 50-51, 
C. 22) er indkommet interessante Sager, er der paany 
til Nationalmuseet bleven indsendt 6 Celter som M. 
II. 382 (Mus. B. 5025); en af dem er stærkt forbukket, 
og paa en anden er Skaftrøret afbrudt. Endvidere 
er en Celt fra samme Fund nylig bleven indleveret til 
Bornholms Museum (Bhlms. Mus. 186). 

2. 20 S. Gs. Grund i Olsker (Mus. B. 2216 
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-17). Ved Dræning fandtes en 10 T. lang Dolke
klinge af Bronce uden Grebtunge men med Spor af 
Nitnagler, altsaa som M. ll. 91, samt en 73/.1 T. lang 
Paalstav af Bronce omtrent som M. Il. 134-135. 
Er maaske et Gravfund. 

dybt i Jorden. Paa Karret laa 2 hule Halsringe af 
Bronce med et Tværmaal af 73/4 T. og af Form som 
M. Il. 373, og ovenpaa dem laa et Hængekar som M. 
Il. 355 , dog med en derfra noget forskjellig Orna
mentation (Fig. 19). 

3. Risegaard i Aaker (Mus. B. 3120-23). 4. Forøvrigt kjcndes følgende Mark- og Mose
fund, der ikke ere anførte i B. 0. Side 290, nemlig: Tæt op til en stor Sten stod et grovt Lerkar, 1/2 Al. 

26 S. Gs. Fortov i Vestermarie ..... . 
Pilegaard, sammesteds ........... . 
Nyker Højlyng ................... . 
Helligpeder Fiskerleje i Rutsker ... . 

36 S. G. i Østerlars ............... . 

Ibsker Sogn ...................... . 
I Nærheden af Nexø .............. . 
Bodilsker Udmark ................ . 
Povlsker Udmark ................. . 
Rispebjerg i Povlsker ............. . 
Slusegaard i Pedersker ........... . 
Bosgaard i samme Sogn .......... . 
Ugle Enge i Aaker ............... . 
Almindingen ..................... . 
UkJendt Sted paa Bornholm ....... . 

Paalstav (Mus. B. 3239). 
Smuk Naal med Krumning under Hovedet, omtrent som M. II. 316 (Bhlms. Mus. 118). 
Lang Smalmejse! af Bronce (Brhlms Mus. 120). 
Lille Celt (Bornh. Mus. 380). 

{ 
Halsring af en riflet Broncestang med firkantede Ender, der grihe om hinanden 
(Mus. B. 3674). 

Lille Paalstav omtrent som M. IL 131 (Brhlms. Mus. 81). 
Lille Spydspids (Mus. B. 3460). 
Beskadiget Celt som M. II. 341 (Brhlms. Mus. 178). 
Lille Celt (Brhlms. Mus. 73). 
Kniv med gjennembrudt Skaft (Mus. B. 3459). 
Paalstav (Mus. B. 3459). 
Haandledsring funden i en Grusgav (Brhlms. Mus. 426). 
Celt (Mus. B. 2123). 
Celt som M. IL 341 (Brhlms. Mus. 33). 
Spydspids som M. IL 364 (Mus. B. 5234). 

Alle disse Oldsager vare af Bronce. 

TJLLÆG V. 

BAUTASTENE OG STENRINGE AF OPREJSTE STENE 
SAMT 

"THINGBORDE" OG HELLERISTNINGER. 

A. Bautastene. 

1. Paa en Røse ved Lille Strandbygaard af 
Nylars, hvor der er fundet et Broncesværd, stod der 
en oprejst Sten, 2 Alen 10 T. høj, 2 Alen bred, 
med skaalformede Fordybninger paa Overkanten (se 
foran Tillæg III, Nr. 54). 

2. Paa Gravpladsen ved Sandkaas i Olsker 
Sogn, hvor der (se nedenfor Tillæg VI A 9) er under
søgt Grave fra Broncealder og Jernalder, er der midt 
paa en udstrakt Brolægning eller flad Dynge af store 
Sten fundet en oprejst langagtig Sten af 11/ 4 Alens 
Længde, støttet ved en Klump af endestaaende mindre , 

Sten. I og omkring denne Stenklump var der sort 
Muld og Kulstumper men ingen Ben. 

3. Imellem Melsted og Kobbe Aa paa Strand
lodden Matr. Nr. 123 e staar der en 2 Alen høj 
Bautasten imellem gamle Røser og Grave fra den 
senere Jernalder. Sammesteds findes to "Thingborde"; 
se nedenfor E. 

4. Paa den store Gravplads ved Lousgaard 
Strand var der ogsaa Røser fra Broncealderen. 

a. Paa en af disse (se ovenfor Tillæg III A 58) 
er der fundet fem oprejste spidse Sten af omtrent 

, . 
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1 Alens Længde ordnede i to parallele Rækker hen
over Røsens Top i Retning fra Nordnordvest til Syd
sydost. I Røsen fandtes en smuk lille Tutulus fra 
Broncealderen. 

b. Tværs ud for Midten af Gravpladsen har der 
staaet en oprejst lang Sten, som nu er bortkommen. 

e. Tæt syd for Gravpladsen stod der en 11/6 Al. 
lang Sten paa en Kulle fra Slutningen af den ældre 
Jernalder. 

d. Omtrent 100 Alen sydsydost for den nær
meste af den senere Jernalders Grave blev der ved 
Pladsens Undersøgelse opdaget tre af Flyvesandet til
dækkede Bautastene, staaende i Række fra Nord
nordvest til Sydsydost med c. 11/2 Alens Mellemrum, 
henholdsvis 11/3, 2 og 21/12 Alen lange, anbragte paa 
en fælles, fladthvælvet, oval Forhøjning af smaa Strand
sten blandet med mørkfarvet Jord. Ved Foden af 

den nordvestligste Sten stod en grov benfyldt Lerurne, 
c. 2 Alen sydvest for den mellemste Sten laa en 
Brandplet og c. 1 Alen øst for den sydøstligste Sten 
ligeledes en Brandplet. Oldsager fandtes ikke. 

5. Paa en Bakke paa Heslegaards Udlod af 
Østerlars Sogn, hvor der er fundet en Gravplads fra 
Slutningen af den ældre Jernalder, har der staaet to 
Bautastene, som nu ere bortkomne. 

6. Paa et højt Punkt, kaldet ,Glanebjerg", 
c. 600 Alen vestnordvest for Frænnegaard, 13 V. G. 
af Ibsker Sogn, hæve to fladthvælvede Granitplader 
sig op af .Jorden, beliggende nord til syd for hin
anden. Hver af dem er omgiven med en Stenkreds, 
og imellem dem ligger endnu en Stenkreds, i hvis 
Midte der staar en 2 Alen høj Bautasten. Paa Gra
nitpladerne er der Helleristninger, og tæt omkring dem 
er der mange gamle Brandpletter med trekantede 
Jernfibulaer og Beltehager. (Nu fredlyst). 

B. Oprejste Stene paa Grave. 

Til de i B. 0. Side 296-99 anførte Iagttagelser 
af oprejste Stene paa Grave kan endnu føjes : 

1. Røse ved Lille Strandbygaard i Nylars Sogn; 
se foran A, 1. 

2. En kantstillet Sten paa en Skeletgrav fra 
den ældre Jernalder ved Dynd a 1 en i Rø Sogn ; se 
nedenfor Tillæg VII B, 2. 

3. Røse c ved Lous g a ard , se foran A, 4 a. 

4. Kulle b sammesteds, Skeletgrav fra den 
ældre Jernalder, se foran A, 4 c. 

5. De tre Stene sydost for Lous g a ard Grav
plads; se foran A, 4 d. 

6-8. Gravene fra den senere Jernalder paa 
Lousgaard Gravplads Nr. 20, 22 og 23; se neden
for Tillæg IX B, 6. 

9. En Grav formentlig fra den senere Jernalder 
ved Kysten udfor Strandbygaardene i Østerlars Sogn; 
se nedenfor Tillæg IX A, 8. 

C. Oprejste Stene i Grave. 

Til de i B. 0. Side 299 f anførte Iagttagelser af 
oprejste Stene i Grave kan endnu føjes: 

1 -3. Tre BI'andpletter ved· lille Bjergegaard i 
V estermarie; se nedenfor Tillæg VI B, 1, Nr. 18, 19 
og 21. 

4 og 5. To Brandpletter ved Dyndalen; se 
nedenfor Tillæg VI A, 11. 

6. Stenaldersgrav ved Ko b b e A a; se nedenfor 
Tillæg IX B, 5, Nr. 35. 

7-9. Tre Grave fra den senere Jernalder paa 
Lousgaard Gravplads Nr. 2, 14 og 28; se nedenfor 
Tillæg IX B, 6. 

10. Mange Brandpletter ved Klinteby i Ibsker 
Sogn; se nedenfor Tillæg VI A, 22. 
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D. Stenringe af oprejste Sten. 

Ingen saadan er bleven opdaget siden Ud- i Pedersker Sogn (B. 0. Side 300, Nr. 20) nu 
giveisen af B. 0. Derimod kan det bemærkes, at , er bleven rengjort for Tjørn og Buske og dernæst 
det smukke firkantede Mindesmærke " Stene b j erg " 

1 
fredlyst. 

E. "Thingborde". 

1. Til de i B. 0. Side 50-51 anførte saadanne 
Mindesmærker kan endnu føjes to, som ere iagttagne 
paa Strandlodden Matr. Nr. 123 e imellem Mel sted 
og Ko b b e A a. Det ene bestaar af en skjævt fir
kantet Granitplade, 13 / 4 X l1; 4 x 1 /2 Alen, endnu 
uforstyrret hvilende paa tre lave, runde Stene. Det 
andet har omtrent samme Dimensioner, men ligger 
nu nedvæltet fra de underlagte Bundsten. 

2. Med "Thingborde" synes at maatte sammen
stilles en mærkelig Stenblok i den østlige Udkant af 
Pedersker Sogn paa en under Kram p ega ard, 6 V. 
G., henhørende Udlod tæt nord for Vejen fra Bodils 
Kirke til Peders Kirke. Det er en 22 /3 Alen lang, 
21/3 Alen bred, ovenpaa ganske flad Granitsten, som 
har ligget med Overfladen c. 3 / 4 Alen over Jorden; 
nedadtil skraaner den stærkt indad, saa at den har 

hvilet paa en forholdsvis lille Basis, der støttedes paa 
und erlagte runde Granitsten, ligesom der ogsaa laa 
Haandsten under de indad skraanende Sider; Stenens 
største Tykkelse er l3/4 Alen. Stedet er i 1894 
blevet undersøgt af Lærer Jørgensen og derefter i 
August samme Aar af mig. Under Stenen men ikke 
udenfor Randen af dens Overflade var Jorden mørk
farvet og indeholdt en Mangfoldighed af itukløvede 
Dyreben og store Dyretænder samt Potteskaar og 
Hasselnødder. Potteskaarene vare for det meste grove 
og tykke, men der fandtes ogsaa finere Skaar med 
Stregeprydeiser, der syntes at hidrøre fra Jernalderen. 
Ogsaa et Stykke af en Jernalders Spindesten blev 
fundet. Nødderne bare for største Delen Spor af 
Musegnav, og det er vel rimeligt, at de ere slæbte 
sammen af Markmusene. 

F. Helleristninger. 

Til de i B. 0. Side 300-2 anførte Helleristninger 1 

kan endnu føjes følgende : 
1 og 2. Ved Almegaard og Rosmande

gaard i Knudsker Sogn har Lærer Jørgensen i 1892, 
paa Toppen af to faste Klipper fundet henholdsvis 53 
og 13 større og mindre skaalformede Fordybninger. 

3. I Skjellet imellem Lille Strandbygaard 
og Lille Myregaards Udlod, Matr. Nr. 12 og 15 i Ny
lars Sogn, har Samme i 1890 fundet en stor Sten 
med en Skibsfigur og 28 skaalf. Ford. 

4. Paa Overkanten af en oprejst Sten paa en 
Røse ved Lille Strandbygaard iNylarsharSamme 
fundet et Par skaalf. Ford. 

5 og 6. Paa ,Ha ldene" i Olsker Sogn i 
Nærheden af Brogaard, hvor der allerede tidligere 
kjendtes den i Fig. 21 afbildede Helleristning med fire 
Skibsfigurer (B. 0. Side 301, Nr. 48), har Førstelærer 
Petersen fra Allinge i Aaret 1890 fundet to nye 
Helleristninger, den ene med en Skibsfigur, den anden 
kun med skaalf. Ford. 

7. Lidt nord for A 11 inge By, neppe 100 
Alen syd for B. 0. Nr. 49 har Førstelærer Petersen 
i l 893 fundet den store og smukke Helleristning, 
der er afbildet foran Fig. 20. Den viste mindst 11 
Skibsfigurer foruden en Del skaalf. Ford. Nu er den 
imidlertid ganske ødelagt ved Stenbrydning. 

8. Paa 1 V. Gs. Grund af Østermarie op 
imod Lyngen ligger en stor firkantet Stenblok, hvor 
Lærer Jørgensen har fundet den øverste Side helt 
bedækket med skaalf. Ford. 

9-10 Paa to Klipper nordost for Brændes
gaard i Østermarie har Lærer Jørgensen fundet hen
holdsvis 20 skaalf. Ford. og 37 skaalf. Ford. samt 
6 Fodsaalsfigurer. 

11. Tæt nordvest for Frænnegaard, 13 V. G. 
af Ibsker Sogn har Samme iagttaget en afrundet 
Klippeflade, hvorpaa der findes 16 skaalf. Ford. og 
3 indhuggede Figurer i Form af en Hestehov. 

12-13. Paa Glanebjerg, c. 600 Alen nord
vest for samme Gaard er der skaalf. Ford. paa to 
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fladthvælvede Granitflader og paa den nordre af disse 
tillige nogle Ovaler eller Fodsaalsfigurer. Sammesteds 
staar der en Bautasten; se foran Side 121. 

14. Paa Pærebakken noget nordvest for 
Glanebjerg er der ogsaa en Fladklippe med skaalf. 
Ford. samt nogle Ovaler og en Fodsaalsfigur. 

15. Dækstenen over det østlige Gravkammer i 

Lang højen ved V as se g a ard i Aaker (se foran Til
læg I B, Nr. 18) bærer paa Toppen nogle skaalf. 
Ford" og paa dens skraa Side er der en Skihsfigur. 

16. Lidt østlig for samme Gaard ligger paa 
Skrænten mod en Engdal en stor Granitblok, paa hvis 
øverste Side der er en stor Del skaalformede For
dybninger. Stenen er fredlyst 1893. 

TILL.ÆG VI. 

BRAND PLETTER. 

A. Fortegnelse over nyfundne Brandpletter. 

I B. 0. Side 303-9 og 310-59 findes der 
lange Fortegnelser over iagttagne Brandpletspladser 
og over de paa dem foretagne Undersøgelser. I de 
sidstforløbne Aar har Opmærksomheden været mere 
henvendt paa Skeletgravene saavel fra den ældre 
Jernalder som fra senere Tider, og det er derfor 
kun forholdsvis faa Brandpletter, der ere blevne be
mærkede og undersøgte. Af nyere Iagttagelser kunne 
dog anføres: 

1. Imellem Brandpletspladserne paa N ebbe 
Odde og Dovr Aas tæt nord for Rønne (B. 0. 
Side 303 og 310) er der fundet adskillige Brand
pletter, deriblandt en, som indeholdt en vaseformet 
Hankekande og et middelstort Hankekar. Lærer 
Jørgensen formener, at der over hele denne Stræk
ning findes spredte Grupper af Brandpletter. 

2. Store Bjergegaard. Imellem Rønne og 
Almindingen fører Landevejen omtrent 11/ 4 Mil fra 
Rønne over et højt Bakkeparti, hvor der ligger to 
Gaarde: Store Bjergegaard, 9 V. G. af Vestermarie, 
og Lille Bjergegaard, 66 S. G. af samme Sogn. 
Imellem Gaardene ligger der e1~ Bakketop, og øst for 
Lille Bjergegaard ligger der en anden Bakketop, der 
hører under sidstnævnte Gaard. Paa begge Bakker 
har der været Røser og Bautastene, og paa dem 
begge er der tillige bleven bemærket talrige Brand
pletter. 

Ved Store Bjergegaard ere adskillige Brand
pletter allerede tidligere blevne undersøgte, hvorom se 
B. 0. Side 303-4. Senere har Ejeren opdyrket en 
temmelig bred Strækning langs Landevejen og derved 
fundet mange Brandpletter, hvoraf han optog flere 
Sværd samt Jernfibulaer og nogle Glasperler, hvilke 
Sager imidlertid alle synes at være bortkomne. I 
Aaret 1891 undersøgte jeg dersteds 7 Brandpletter, 

hvoraf en indeholdt en trekantet Jernfibula og de øv
rige ikkun spredte grove Potteskaar. Senere er der 
i 1892 til 1895 fra de derværende Brandpletter 
bleven optaget og indsendt til Bornholms Museum 
(Bhlms. Mus. Nr. 143-152): Stykker af et meget 
stort enægget Sværd, over 3 T. bredt, et sammen
bøjet enægget Sværd, en lille Spydspids, en Kniv, en 
Beltehage, en trekantet Jernfibula, en lille "Stenperle", 
to smaa hankeløse Lerkar, 21/6 X 31/2 og 3 X 3 T. 
samt et lille Hankekar, 23/4 X 31/4 T. - Brandplet
terne laa tæt ved hverandre og vare for det meste 
dækkede med flade Sten. De synes alle at have hid
rørt fra 1ste Afdeling og Begyndelsen af 2den Af
deling. 

Om et større Fund sammesteds i Foraaret 1896 
se nedenfor i Tillæg XIV. 

3. Lille Bj ergegaar d i Vestermarie; se 
senere nedenfor under B, 1. 

4. Paa de høje Bakker øst for Proprietærgaarden 
Sim b 1 eg a ard i Klemensker Sogn er der opdaget en 
betydelig Brandpletsplads, hvorom nærmere nedenfor 
under B, 2. 

5, Dillehøj en høj spids Sandbakke i Kle
mensker Sogn ved Grænsen af Rutsker Sogn, 1/2 Mil 
nordnordvest for Klemens Kirke, har allerede tidligere 
afgivet adskillige Brandpletsfund, der ere omtalte i 
B. 0. Side 304. I de seneste Aar er der derfra til 
Bornholms Museum (Bhlms. Mus. Nr. 535-40) ind
kommet følgende Sager, der rimeligvis alle hidrøre 
fra Brandpletter, nemlig en Jernnaal med Krumning 
og derover en lille Spiral som B. 0. Fig. 41, en hul 
Haandledsring, dannet af et sammenrullet Bronce
baand, Stykker af en trekantet Jernfibula, et 13 T. 
langt Stykke af et sammenbøjet, enægget Sværd, 
l3/4 Tomme bredt, et Stykke af et ligeledes sammen-
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bøjet, formentlig tveægget Sværd, en enægget Daggert, 
121/2 T. lang, hvoraf Grebtungen udgjør 33/4 T" en 
smuk lancetformet Spydspids som B. 0. Fig. 72, 6 T. 
lang, Stykker af en Spydspids med Modhager samt 
et Skjoldhaandtag; de tre sidstnævnte Sager ere 
fundne sammen med det tveæggede Sværd, og ved 
Skjoldhaandtaget fandtes tillige nogle Jernnagler med 
meget brede, flade, kredsrunde Hoveder, prydede 
langs Randen med en Krans af indslagne Prikker. 

6. Paa Matr. Nr. 15 g af Klemensker Sogn, en 
Parcel af Hullegaard, 7 S. G. af samme Sogn, 
1/2 Mil nord for Klemens Kirke, er der en betydelig 
Brandpletsplads, hvor Lærer Jørgensen i Foraaret 
1895 har optaget 1 Beltehage, 2 trekantede Jern
fibulaer, Stykker af 2 do., en halvmaaneformet Kniv 
som B. 0. Fig. 95, Halvdelen af en stor og smuk 
Guldberlok samt et lille Lerkar. Senere er der der
fra til Bornholms Museum (Bh!. Mus. Nr. 534) ind
kommet en bred Niptang af Jern samt et Stykke Jern 
omtrent i Form af en Kniv men med Nitnagler langs 
med Ryggen. 

7. Tæt øst for Bækkegaard, 17 S. G. af 
samme Sogn, c. 1200 Alen nordvest for Kirken, er 
der i 1895 fundet en stor Gravplads med Brand
pletter af den ældste Afdeling. 

8. S te j 1 e bjerg nord for Ruinerne af Ham
mershus. Ved Anlæg af Haven omkring Hotellet 
dersteds har der vist sig mange Brandpletter og 
adskillige Skeletgrave. I Brandpletterne er der fundet 
stregeprydede Potteskaar og enBroncefibula af Type F 1. 

9. Sand k a as i Olsker Sogn ved Stranden, 
1/4 Mil sydost for Allinge. Paa denne i flere Hen
seender mærkelige Gravplads, hvorom nærmere nedenfor 
i Tillæg VII A, 5, er der ogsaa fundet adskillige Brand
pletter. 

1. I en kredsrund flad Stendynge, saavel i 
selve Stenlaget som under dette, fandtes rigelig 
Brandpletsmuld med mange spredte Skaar af fire 
smukt prydede Lerkar. Ingen Oldsager. 

2. Indenfor en 33/4 Alen lang, 2 Alen bred 
Ring af temmelig store Sten var Rummet fyldt 
med et Lag af Haandsten, imellem hvilke der viste 
sig sort Brandpletsmuld med brændte Ben og 
spredte Potteskaar. Paa to Steder var Mulden 
samlet i virkelige Brandpletter med smukke og 
fine stregeprydede Potteskaar samt lidt ukjendeligt 
Jern i hver Brandplet. 

3. Under en flad aflang Stendynge med store 
Randsten, 41 /2 Alen lang i Nord ost til Sydvest, 
31/2 Alen bred, laa i 8/4 Alens Dybde en stor 
Brandplet med brændte Ben men uden Oldsager. 

4. I en Brandplet uden Stendækning fandtes 
Stykker af et sønderrevet Broncekar. 

5. Endvidere undersøgtes adskillige runde eller 
aflange Stenlægninger, . som alle tæt under Over
fladen viste sort, benblandet Muld men ingen Oldsager. 

Om Skeletgravene se nedenfor Tillæg VII A, 5. 
10. Paa Gravpladsen øst for Stenbækkens 

Udløb i samme Sogn er der fundet flere Brand
pletter. I en af dem fandtes der 2 baandformede 
Broncefibulaer som B. 0. Fig. 129. Se forøvrigt neden
for Tillæg VII B, 1. 

11. Ved Udløbet af Dyndalebækken i Rø 
Sogn, hvor der tidligere er foretaget flere Under
søgelser (B. 0. Side 322- 23), have Lærer Jørgensen 
og jeg atter gravet i 1890 og 1891. 

Paa Terrassen tæt øst for Bækken blottedes 
en 131/2 Alen lang, 6 Alen bred Plads, som tæt 
under Grønsværen viste en Mangfoldighed dels af 
liggende flade Sten, dels af opretstaaende, c. 1 Alen 
lange, smalle Sten. Under de liggende Sten fandtes 
sædvanlige Brandpletter med brændte Ben og spredte 
Potteskaar uden andre Oldsager. De opretstaaende 
Sten vare nedsatte hver især i en Klump sort Muld 
med Kulstykker og af og til et enkelt Potteskaar 
men uden brændte Ben og uden andre Oldsager. 

Omtrent 100 Favne nord vest for Bækkens 
Udløb, ved Havskrænten, hvor vi tidligere havde 
gravet (B. 0. Side 323), undersøgte vi ogsaa nogle 
Brandpletter. Paa en af dem stod en 18 T. høj og 
lige saa bred kantstillet Sten saaledes, at dens Over
kant netop naaede op igjennem Overfladen. Og paa 
en anden stod der en 11 /2 Alen høj Sten saaledes, 
at dens Spids kun ragede et Par Tommer ovenfor 
Jorden. I den førstnævnte Brandplet fandtes et lille 
grovt uprydet Lerkar, 21/3 x 23/4 T., og i den anden 
laa der to Lerkar. Forøvrigt fandtes ingen Oldsager. 

Om Skeletgrave sammesteds se Tillæg VII B, 2 
12. Lidt vest for Ammunitionshuset nord for 

Gudhjem er der i 1887 i en Brandplet bleven 
fundet en sammentrykket knoppet Guldperle, 3/4 T. i 
Tværmaal. 

13. Paa Gravpladsen nord for Ko b b e A a i 
Østerlars Sogn (se nedenfor Tillæg VII B, 4) er der 
paa Bunden af Skeletgravene Nr. 14, 15, 16, 18 og 
19 fundet Rester af Brandpletter med Skaar af mange 
store og smukke Lerkar, rimeligvis Brandpletter af 
yngste Afdeling. Derhos fandtes der i Terrænet E 
sammesteds (Tillæg IX B, 5) adskillige gamle og fattige 
Brandpletter nedsatte i Brolægninger eller flade Stenlag. 

14. Paa den store Gravplads ved Lous g a ard 
i samme Sogn (se nedenfor Tillæg IX B, 6) er der 
ved Undersøgelse af Grave fra den senere Jernalder 
truffet Rester af flere Brandpletter, af hvilke en inde
holdt en Jernfibula af gammel Form og en anden en 
Broncefibula af Type C. Noget sydøstligere er der 
ved Strandvejen henad mod Tornebækken fundet 
mange Brandpletter, der dog ikke indeholdt kjende
lige Oldsager. 

15. Ved Saltuna er der øst for Kjelse Aa i 
en Brandplet fundet to store Broncefibulaer af Type 
F 3 (jfr. B. 0. Side 412 B, 2). 

16. Ved Jætte bro i Østermarie Sogn, hvor 
der tidligere har været Røser og Bautastene (B. 0. 
Side 50, 268 og 295), er der i 188 7 i en Brandplet 
bleven fundet en Guld-Fingerring af et fladt hamret 
Baand med en riflet Kant omkring Midten (V ægt 
8,s gr., Værdi 20 Kr.), et Stykke af et i Oldtiden 
sønderbrudt Vaaben, rimeligvis et tveægget Sværd, en 
Bronceknap, der kunde ligne en Drikkehornsdopsko, 
mange sønderrevne og forsmeltede Stykker af et 
Broncekar med uddrevne vertikale Striber og et Stykke 
af Stjerten til en Kasserolle samt endelig et Stykke 
forsmeltet klart Glas af et Glaskar. 

\ 
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16 b. Paa Brandpletspladsen i "Gryet" i samme 
Sogn (B. 0. Side 307, Sp. 1 , Nr. 3) paa Store Fri
gaards Jord og sydøst for denne Gaard er der i 
Foraaret 1896 fundet en Skeletgrav med to næb
formede Broncefibulaer af den ældre Form, B. 0. 
Fig. 328 og foran Fig. 66, samt en Spindesten og 
en Kniv. Pladsen er derefter bleven undersøgt af 
Lærer Jørgensen, som ikke fandt flere Skeletgrave men 
derimod 21 Brandpletter, indeholdende en Mængde 
stregeprydede Potteskaar, for det Meste Skaar af 
mange Kar i samme Grav, men ikke andre Metal
sager end et sønderbrudt tveægget Sværd og en lige
ledes beskadiget Spydspids. 

17. Ved Glappehusene i samme Sogn skal 
der være en hel Brandpletsplads. Et lille flaskeformet 
Lerkar er derfra indsendt til Bornholms Museum 
(Nr. 141). 

18. Fra en Udlod under Kjøllergaard, 39 
S. G. i samme Sogn, er der til Bornholms Museum 
indkommet tre mærkeligt smaa, krukkeformede Ler
kar, ikkun l1/s X i1/4, 11/s x 11/4 og 7/s x 11/4 T.; 
de to sidstnævnte (Fig. 43) have en Krans af 9 Knopper 
nedenfor Mundingen. De ere for flere Aar siden 
fundne tilligemed 7 -8 lignende. Stedet er nu under
søgt af Lærer Jørgensen, som har fundet endnu et 
lignende lille Kar med 3 X 3 Knopper, men intet 
kjendeligt Spor af Begravelse. Karrene maa hidrøre 
fra Brandpletstiden, særligt Brandpletternes 3die Af
deling (jfr. Grødeby D, 1 i B. 0. Side 356), men 
hvorfor de ere blevne nedlagte i Jorden, kan ikke 
oplyses. 

19. Under de af Lærer Jørgensen undersøgte 
middelalderlige Hustomter paa F r æ n n e Mark syd 
for Svaneke er der jævnlig fundet Spor af Brand
pletter, se nedenfor i Tillæg XI 1. Under en Brand
plet, som undersøgtes dersteds i Foraaret 1894, laa 
en Klump Oldsager, som indeholdt Stykker af et 
stort tveægget Sværd, 21/4 T. bredt, en stor lancet
formet Spydspids, en stor Spydspids med Modhager, 
Stykker af en Skjoldbule, rimeligvis lav med høj Tap 
som B. 0. Fig. 82, Stykker af Skjoldhaandtaget, Stykker 
af en svær, kredsformet Rand, rimeligvis af Skjoldet, 
en Sax af sædvanlig Form og en stor, grov, spids 
Kniv, Alt af .Jern, samt en meget forbukket men ikke 
sønderreven Broncekjedel med Jernhank, endvidere 
Stykker af et stort flerøret Lerkar, af en flaskeformet 
Vase, af et lille hankeløst Kar og af et ganske lille 
Hankekar med tre Fødder. 

20. Omkring Bautastenen . og Helleristningerne 
paa Glanebjerg i lbsker Sogn (se foran Side 121) 
er der mange gamle Brandpletter. I en af dem er 
der fundet en Beltehage, i en anden en trekantet 
Jernfibula, i en tredie en kort tyk Spiral til en do. 
og i en fjerde en Del grove Potteskaar. 

21. Paa en Bakkeryg ved Kjøllergaard, 13 
S. G. i samme Sogn er der baade Brandpletter og 
"Stengrave", men de ere nu tildels ødelagte ved 
Markarbejde. 

22. Omtrent 100 Favne nord for den østligste 
af Gaardene i Klinteby, 6 V. G. i samme Sogn, er 
der en betydelig Gravplads. Den er undersøgt af 
Lærer Jørgensen, og jeg har selv besøgt Stedet i 
1894. Oldsagerne ere afgivne til Bornholms Museum. 
Der er undersøgt mange Brandpletter, og de have 
næsten alle havt den Ejendommelighed, at de have 
ligget meget dybt, undertiden endog t1 /2 Alen nede, 
og at der ovenpaa Brandpletsmulden har været op
rejst en spids Sten, som dog sjeldent naaede mere 
end et Par Tommer over Jordens Overflade. Brand
pletterne vare fattige; der er dog i en af dem fundet 
et krumbøjet og i begge Ender afbrudt enægget 
Sværd, ikkun 1 T. bredt, af Form som B. 0. Fig. 63; 
i samme Grav fandtes en lille Kniv. Af en anden 
Brandplet optoges en smuk stor Kniv med et 61/2 T. 
langt Blad. Om de sammesteds fundne Skeletgrave 
se nedenfor Tillæg VII B, 5. 

23. Paa Matr. Nr. 42 c og d af Bodilsker, Par
celler af Kjøllergaard, 35 S. G. dersteds, er der 
ved Markarbejde tidligere bleven fundet en lang Spyd
spids og nu nylig 7 Perler, nemlig 1 af Mosaik, 
2 malede, 2 røde, 1 grøn og 1 indvendig forgyldt 
af Glas (Brhlms. Mus. Nr. 48). Rimeligvis er der 
Brandpletter under Agerjorden. 

24. Paa den Grusvold, der løber øst for Sande -
gaard, 29 S. G. i samme Sogn (jfr. B. 0. Side 308 
Nr. 5), er der for nogle Aar siden fundet en Brand
plet indeholdende to baandformede Broncefibulaer af 
Type B, en Bronce-Hængedop, en Haandledsring og 
en indvendig forgyldt Glasperle, hvilke Sager ere af
givne til Bornholms Museum. 

25. Paa Fortsættelsen af samme Grusvold syd
efter er der ved Gadegaard, 17 S. G. i Povlsker, 
fundet en Brandpletsplads med stregeprydede Potte
skaar og tillige adskillige Skeletgrave. 

26. Ved Krusegaard, 20 S. G. af Aaker Sogn, 
er der allerede i 1880 bleven fundet Brandpletter 
med smaa Lerkar og adskillige Broncefibulaer, der
iblandt en af Type F, 1 og en af Type 1'', 2. 

27. Ved Egebygaard, 7 V. G. i samme Sogn, 
er der Brandpletter (jfr. B. 0. Side 309), hvor der i 
de senere Aar er fundet en Beltehage samt adskillige 
smaa Lerkar, deriblandt et af en mærkelig Form, 
nemlig omtrent som B. 0. Fig. 227, men lavere og 
stærkt indsnævret foroven samt forsynet med et til
passet Laag ganske som Karrets Fod i omvendt Stil
ling. Karret, som foruden Laaget er 22 /3 T. højt 
og 4 T. bredt, findes i Bornholms Museum under 
Nr. 639. 



126 Tillæg VI B, 1: Brandpletter ved Lille Bjergegaard. 

B. Nogle vigtigere Brandpletspladser. 

I. lille Bjergeg aard, 

66 S. G. i Vestermarie. Paa den øst for Gaarden 
liggende rundtoppede Granitbakke, hvor der findes 
nogle enkelte Røser og adskillige smukke Bautastene, 
har der vist sig flere Grupper af Brandpletter, hvor
fra der i 1894 til Bornholms Museum (Nr. 152-59, 
189 og 192-93) er bleven indsendt følgende Old
sager, nemlig: 2 Beltehager, en trekantet Jernfibula, 
en Hængedop af Bronce, en blaa og en grøn Glas
perle, St. af et Broncekar, en Broncehank med Flige 
til en Kasserolle, smeltet Glas af et Glaskar, et lille 
Lerkar, 21/2 x 31/2 T., samt en Mængde Skaar af 
smukke stregeprydede Kar. En knoppet Guldperle 
indsendtes til Nationalmuseet. Om en tillige udgravet 
Skeletgrav se nedenfor Tillæg VII A, 3. 

I Foraaret 1895 foretog Lærer Jørgensen for det 
bornholmske Museums Regning en større Udgrav
ning, hvorved der undersøgtes 107 Brandpletter, en 
Klump af sønderbrudte Vaaben uden Spor af Begra
velse samt nogle Brolægninger. De fleste Brand
pletter vare tomme eller indeholdt kun nogle Potte
skaar. Her nedenfor anføres kun de, hvortil der 
knytter sig nogen Interesse, idet Nummerne i Jørgensens 
fuldstændige Fortegnelse tilføjes i Parenthes. 

I den sydligste Gruppe: 
1 (3). Stort smukt vaseformet Lerkar med rundt

løbende Streger om Overdelen, en stregeprydet mid
delstor Hankepotte, lille hankeløst Kar samt St. af et 
stort flerøret, stregeprydet Kar. 

2 (6). Under en svær Dæksten fandtes i lys 
Jord uden sort Muld og uden Ben et sammenbøjet 
Sværd, en Spydspids, en sammenbanket, tragtformet 
Skjoldbule som B. 0. Fig. 81 og en middelstor strege
prydet Hankepotte. 

3 (7). En lille Kniv samt spredte Potteskaar. 
4 ( 13). Firkantet Jernspænde samt spredte 

Potteskaar. 
5 (30). Vaseformet stregeprydet Lerkar samt 

spredte Potteskaar. 
6 (32). Skaar af flere større og mindre strege

prydede Lerkar. 
7 (33). St. af en hvælvet Broncefibula som 

B. 0. Fig. 142, St. af en Broncefibula af Type H som 
B. 0. Fig. 14 7, St. af en tredie Broncefibula, en ind
vendig forgyldt Glasperle samt mange stregeprydede 
Potteskaar. 

8 (37). Skaar af flere stregeprydede Lerkar. 
I den nordlige Gruppe fandtes: 
9 ( 43). Et stort vaseformet Lerkar, en middel

stor stregeprydet Hankepotte samt Skaar af flere 
andre Kar. 

Mellem Brandpletterne laa en flad Brolægning, 
51/2 Alen lang fra Nord til Syd, 4 Alen bred. Der
under kun den lyse Jord. 

10 ( 4 7). Sammenbøjet enægget Sværd, krum
bøjet lang Lansespids, sammenbøjet Skjoldbule uden 
Tap, flere Jernstykker, der synes at have hørt til 
Skjoldet; ingen Lerkar. 

11 (Ml). Et 1 Alen dybt trekantet Hul, be
grænset af tre 3/4 Alen brede kantstillede Stenplader. 
I Hullet var der sort Muld med enkelte brændte Ben 
men ingen Oldsager. 

12 (53). Lidt ukj. Jern, St. af en smuk Hanke
kande med rundtl. Streger om Overdelen, af to smaa 
Hankekar og af et lille hankeløst Kar med rundtl. 
Streger. 

13 (57). Lille Lerkar, 21/4 x 31/2 T., St. af et 
lille Hankekar med Prikker paa Hanken og paa 
Overdelen som B. 0. Fig. 236. 

14 (58). Lille Hankekar og St. af et lille hanke
løst Kar. 

15 (60). Lille Kniv og nogle spredte Potteskaar. 
16 (61). St. af en knoppet Guldperle samt af 

flere Lerkar. 
1 7 (68). Lille Lerkar samt St. af en Hanke

kande og af flere Kar. 
18 (70). Beltehage med Krog, lidt ukj. Jern 

samt et lille Lerkar med Riller omkring Halsen. Ved 
Brandplettens Rand stod under Jorden en lille op
rejst Sten. 

Tæt derved fandtes en Brolægning, 43/4 Alen 
lang fra Nord til Syd, 31/4 Alen bred, lidt hvælvet 
op imod Midten, sat af smukke, ensartede Rullesten 
af en knyttet Haands Størrelse. Derunder Intet. 

19 (75). Lidt ukj. Jern samt et lille strege
prydet Lerkar. Ved Brandplettens Rand stod under 
Jorden en oprejst endestillet Sten. 

20 (76). Ukj. Jern samt St. af en Hankekande 
og af flere andre stregeprydede Lerkar. 

21 (77). En Jernfibula af Type A, Spiralen af 
en anden Jernfibula, lidt ukj. Jern, et knust vase
formet Lerkar og St. af mindst fire andre Kar. Ved 
Brandplettens Rand stod under Jorden en oprejst 
endestillet Sten. 

Her viste sig atter en Brolægning, og under 
denne fandtes der fire Brandpletter, hvoraf de tre 
havde Dæk.sten liggende under Stenbroen. 

22 (88). Hvælvet Broncefibula, St. af en anden 
Broncefibula samt en Del stregeprydede Potteskaar. 

23 (89). Sammenbøjet enægget Sværd, 25 T. 
langt foruden den 5 T. lange Grebtunge, sammen
bank.et Skjoldbule med kort Tap, nogle Beslag til 
Skeden samt lidt ukj. Jern. 

24 (91 ). St. af et Broncespænde, nogle Beslag
stykker af Bronce med smaa Stifter igjennem og 
med Prikker langs ad Randen (Beltebeslag ?) samt 
lidt ukj. Jern. 

25 (99). Firkantet Spænde af Bronce, 10 til
dels smeltede Mosaik.perler samt St. af flere strege
prydede Lerkar. 
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26 (100). To Beslagstykker af Jern samt St. 
af et meget stort Lerkar, af en Hankekande, af en 
middelstor Potte og af mindst 4 Smaakar, altsaa af 
mindst 7 Kar. 

27 (101). St. af et lille Lerbæger med en 
smuk Fod. 

28 (103). Lille Jernfibula af Type A (.tre
kantet") samt St. af et lille Lerkar med tre Fødder 
under Bunden. 

29 (104). Lille Jernfibula af Type A (.tre
kantet") samt et smukt lille Lerbæger paa Fod. 

30 (106). St. af et stort Kar, af en Hanke
kande og af et lille Kar. 

Brandpletterne laa næsten alle i en Dybde af 
1/2 Alen under Overfladen, og mange af dem naaede 
ned til den faste Klippebund. 25 af dem havde Dæk
sten. Medens kjendelige Metalsager vare faa, viste 
der sig en mærkelig Rigdom paa Lerkar; af de 107 
Brandpletter ere 76 betegnede som indeholdende 
Lerkar eller Skaar deraf, og mange af disse Grave 
ere anførte med "flere stregeprydede Kar". Ganske 
blottede for Oldsager vare 24 Grave. 

De forefundne Oldsager bevares i Bornh. Mus. 

2. Simblegaard. 

Omtrent 1/4 Mil vest for Klemens Kirke ved den 
nordlige Side af Landevejen derfra til Hasle ligger 
den anselige Proprietærgaard Simblegaard og umid
delbart øst for denne et meget højt Bakkeparti, der 
henhører til Gaardens Grund. Paa dette Bakkeparti 
er der i Foraaret 1895 bleven opdaget en Brand
pletsplads, og kort derefter have tvende af Omegnens 
Beboere foretaget en Gravning paa Stedet. I de fleste 
Grave, som de optoge, bemærkede de Intet, men i 
11 Brandpletter fandt de nedenanførte tildels meget 
mærkelige Oldsager, som de derefter have afhændet 
til Bornholms Museum. Ifølge Beretningen i Museets 
Fundprotokol, der støtter sig til Findernes Forklaringer, 
samt efter en Undersøgelse af Sagerne, som der er 
givet mig Lejlighed til at foretage, vare Resultaterne 
som følger: 

1. Under en stor flad Dæksten viste der sig 
sort Brandpletsmuld med mange brændte Ben. Nogle 
Tommer under Dækstenen bemærkedes en svær 
Jernring, 5/s T. tyk, med et Tværmaal af 22 T., 
forsynet med to Øskener, som hver bar en svær 
Hankering, 41/2 T. bred, altsaa omtrent som B. 0. 
Fig. 211. En af Øskenerne (Fig. 39) var foroven delt 
ved to tværløbende Fordybninger, saa at dens Over
kant dannede tre parallele Forhøjninger ligesom 
Øskenerne paa Broncekarret Fig. 40 i Aarb. 1892, 
Side 279. Den store Jernring var Mundingsring for 
en af en tynd Jernplade dannet Cylinder (Fig. 39), som 
fra 23/4 T. under Ringen var beklædt indvendigt med 
en paanittet tynd Broncebelægning. Efter Findernes 
Forklaring havde Jerncylinderen kun havt en Højde 

af c. 4 Tommer, hvorimod Broncehelægningen var 
fortsat nedefter og havde dannet Siderne og Bunden 
af en stor Kjedel. Fra Mundingsringen lige til Bunden 
var Kjedelen fyldt med Brandpletsmuld, og udenom 
den indtil c. 3/4 Alens Afstand til alle Sider var der 
ligeledes Brandpletsmuld. Øverst i Kjedelen fandtes 
Spor af Jern, og paa dens Bund laa en i Oldtiden 
beskadiget lille tragtformet Skjoldbule af tyndt ud
hamret Jern, 4 Tommer bred forneden men ikkun 
23/4 T. høj, forsynet med en 1 T. bred Krave, hvori 
der sidder Nitnagler af Jern med brede flade Hoveder 
prydede med radiale Streger. I Brandpletsmulden 
udenfor Kjedelen og tæt op til denne fandtes et 31/4 T. 
langt, 1/2 T. bredt, firkantet Beslagstykke af Jern med 
to nedhængende korte Flige (Fig. 41), endvidere et 
mægtigt, i Oldtiden sønderbrndt enægget Sværd, 23/4 T. 
bredt, af hvis Klinge der er bevaret Brudstykker af i 
Alt 29 Tommers Længde, en 131/2 T. lang Lanse
spids og et Skjoldhaandtag. I Mulden omkring Kjedelen 
fandtes fremdeles to andre sammenbøjede og sønder
brudte enæggede Sværd, hvoraf det ene (Fig. 40) 
har fire Naglehuller tværs over Klingen tæt nedenfor 
det 4 T. lange fremadkrummede Fæste; paa den kon
kave Kant af Fæstet er der indhugget en zigzag
formet Prydelse. Endelig fandtes sammesteds et 
kegleformet Jernstykke, der synes at være Tappen 
af en Spore. 

2. Indeholdt kun en Niptang af Jern, 23/4 T. 
lang, l1/2 T. bred ved Læberne. 

3. En spids Kniv samt et firkantet Beslagstykke 
af Jern, ganske som det, der fandtes i Nr. 1 (Fig. 41 ). 

4. Et sammenbøjet enægget Sværd, 25 T. langt 
foruden Grebtungen, 23/4 T. bredt, samt et aflangt, 
i den ene Side aabent Skedebeslag som B. 0. Fig. 68. 

5. En tynd, spids, enægget Daggert, 11 T. 
lang foruden Grebtungen, 1 T. bred, samt et middel
stort Hankekar og Skaar af tre Smaakar. 

6. St. af to Broncefibulaer af Type C som B. 0. 
Fig. 140 samt en Bronce-Hængedop som B. 0. Fig. 157. 

7. En vreden eller snoet Broncestok, 2 T. lang. 
8. St. af et sammenbøjet og sønderbrudt en

ægget Sværd. 
9. En Kjedel ganske som den i Nr. 1 ; Mun

dingsringen er 21 1/2 T. bred, 5/s T. tyk, Hankeringene 
41/2 T. brede. Kjedelen var foroven fyldt med lys 
Jord, men derunder med Brandpletsmuld. I denne 
fandtes noget ukj. Bronce samt et stort sammenbøjet 
enægget Sværd, 26 T. langt foruden Grebtungen, 
21/4 T. bredt, endvidere en stor Lansespids og et 
Beslag af Jern med Belægning af Bronce. 

10. En Jernfibula med tilbagebøjet Spids, to 
spidse Knive og et Par smaa Jernringe med en lille 
Jernstok ud til Siden. 

11. Et stort sammenbøjet enægget Sværd, 27 T. 
langt foruden Grebtungen, 21/4 T. bredt. 

Om en i Juni 1896 foretagen nøjere Under
søgelse af denne Gravplads se nedenfor i Tillæg XIV. 
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TILLÆG VII. 

SKELETGRAVE FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. 

A. Fortegnelse over nyfundne Skeletgrave af sædvanlig Art. 

1. Under Flyvesandet paa N ebbe 0 d de nord 
for Rønne er der foruden en Broncealders Gravhøj 
(se foran Side 113) og mange Brandpletter (B. 0. 
Side 303) fundet nogle enkelte Skeletgrave, og der 
siges at have været mange saadanne. Oldsager vides 
ikke at være fundne deri. 

2. Paa Stenshøj Gravplads under 42 S. G. af 
Vestermarie (B. 0. Side 316-1 7) er der tæt sydvest 
for den nu næsten sløjfede Sandbakke fundet en 
Skeletgrav, som i Bornholms Museums Fundprotokol 
beskrives som følger: 

Under en oval Stenring med Længderetning fra 
Nord til Syd fandtes ubrændte Ben. Ved Gravens 
østlige Side stod en middelstor stregeprydet Hanke
potte, 4 x 6 T.; ved den vestlige Side fandtes fire 
Lerkar, nemlig et 91/2 T. højt, treøret, stregeprydet 
Kar, en stregeprydet, middelstor Hankepotte, 4 x 51/2 T., 
et smukt lille hankeløst, stregeprydet Kar, 23/4 X 31/2 T. 
og et ganske lille hankeløst Kar uden Prydelser. Til
lige optoges Rester af en Redekam af Ben med nogle 
Bronceprydelser samt nogle Ravperler. 

Oldsagerne bevares i Bornholms Museum under 
Nr. 420. 

3. Imellem Brandpletterne ved Lille Bjerge
gaard, 66 S. G. af samme Sogn (se foran Side 126) 
er der fundet en Skeletgrav, hvorfra der til Born
holms Museum (Nr. 190- 91) er indsendt Stykker af 
to smaa Sølvfibulaer formentlig af Type H, 10 ind
vendig forgyldte og 1 klar, tilsammen 11 Glasperler 
samt en stregeprydet Hankepotte. Oldsagerne fandtes 
i 1 Alens Dybde. Lerkarret stod i Gravens sydøst
lige Hjørne. 

4. I Haven ved Hotellet paa Stejlebjerg 
nord for Hammershus er der foruden Brandpletter 
tillige bleven bemærket adskillige Skeletgrave. 

5. Sandkaas. Paa den tæt nordvest for 
Storedalsbækkens Udløb beliggende Strandmark Sand
kaas Odde, Matr. Nr. 82 b e af Olsker Sogn, findes 
langs med Strandvejen, dels i Overfladen, dels under 
et tyndt Flyvesandslag en Mængde Stenlægninger 
eller flade Stendynger , snart kredsrunde, snart fir
kantede, samt enkelte svære flade Sten, der synes at 
være henlagte som Dækstene. Der er paa Stedet 
fundet benfyldte Lerkar fra Broncealderen samt Brand-

pletter (se foran Side 118 og 124). Ved Undersøgelser 
i 1887 dels af Lærer Jørgensen, dels af ham og mig 
i Forening fandtes endvidere følgende ubrændte Grave: 

1. Under en kredsrund Brolægning laa flere 
Lag Sten og derunder i l1/4 Alens Dybde en 
Række af flade Sten fra Nordost til Sydvest. Under 
disse fandtes lidt nordost for Gravens Midte en 
l1/4 T. lang Sølvfibula af Type H og Stykker af 
to Sølvfibulaer af samme Type samt en Klump 
Perler indeholdende 2 tredobbel1e, 7 dobbelte og 
8 enkelte klare, indvendig forgyldte Glasperler, 
Stykker af flere ganske lignende og et Stykke af 
en klar grøn Glasperle. Nordost for Smykkerne 
stod et smukt, temmelig stort, treøret Lerkar og 
nordvestligt et middelstort, stregeprydet, hankeløst 
Kar. Skeletdele fandtes ikke. 

2. Indenfor en aflang Stenring, 41/4 Alen lang 
i Øst til Vest, 23/4 Alen bred, var der brolagt med 
Haandsten, hvorunder der viste sig større Sten 
indtil en Dybde af 2 Alen. Derunder var en stor 
Del af Gravens Bund belagt med Levninger af 
tynde Lerkar. Midt i Graven laa en Kniv med 
Træskaft og en stor Nitnagle af Jern; 1/2 Alen 
vestligere fandtes en mindre Kniv og en eneste 
smuk rund Mosaikperle af klart grønt Glas med 
straaleformet Indlægning. Endnu vestligere stod et 
knust, temmelig stort, stregeprydet Lerkar og et 
lille uprydet Hankekar. Ben fandtes ikke. 

6. Gravplads ved Stenbæk i samme Sogn, se 
nedenfor B, 1. 

7. Gravplads ved Dyndalen i Rø Sogn, se 
nedenfor B, 2. 

8. Nordvest for Lindholmsgaarden i samme 
Sogn, paa en Terrasse ved Østsiden af Bækken 
"Store Fos" er der store Stenlægninger, dels aflange 
med Længderetning fra Nord til Syd, dels runde, 
dels uden kjendelig Form. I 1894 undersøgte Lærer 
Jørgensen og jeg 4 af disse Grave; i de tre fandtes 
Intet og i den fjerde i l1/4 Alens Dybde kun en for
rustet Levning af en lille Jernkniv. Det er usikkert, 
om disse Grave hidrøre fra den ældre eller fra den 
senere Jernalder. 

9. Gravplads paa Heslegaards, 21 V. Gs. 
Udlod af Østerlars Sogn, se nedenfor B, 3. 



Tillæg VII B, 1: SkeletgT>tve ved Stenhæk. 12H 

10. Gravpladsen nord for Udløbet af Ko bh e 
A a, se nedenfor B, 4. 

11. Lidt sydost for den senere Jernalders Grave 
paa Lousgaard Gravplads (se nedenfor Tillæg LX, 
() b) laa en toppet Kulle, paa hvis Midte der stod en 
oprejst Sten. I en Stenramme i Kulien fandtes 
2 Knive, et Jernspænde og 3 Lerkar, hvoraf det ene 
var prydet med tre Hagekors indridsede i Leret. 

12. Paa en Bakkeryg under Kjøllergaard, 
13 S. G. af Ibsker, angives der at være Brandpletter 
og "Stengrave". 

13. Gravplads ved G V. G. af Klinleby i lbs
ker Sogn, se nedenfor B, 5. 

14. Paa Gravpladsen paa Slamrebjerg i Bo
dilsker Sogn (B. 0. Side 347-54) har Lærer Jør
gensen under en uregelmæssig Stenlægning fundet 
5 Lerkar, nemlig et stregeprydet stort Kar, 8 X 8 T" 
et do. do" en do. Hankepotte, 41/2 x 53/4 T., et do. 
lille Kar, 13/4 X 2 T" og et endnu mindre, 11/4 X 11/2 T. 
(Bornh. Mus. Nr. 182-85). Gravens Art er ikke 
ganske tydelig. 

15. Paa en gammel Strandvold vest for "F'er-
s k e Sø " sydvest for Nexø er der i Efteraaret 1893 
ved Vejarbejde bleven bemærket et Kulturlag fra Sten
alderen (se foran Side 109, Nr. 9) og deri en stor 
flad Sten, 3 Alen lang, 1/2 Alen tyk, under hvilken 
der i 11/4 Alens Dybde viste sig store Jerovaaben. 
Lærer Jørgensen, som nu blev tilkaldt, konstaterede, 
at der havde været nedlagt to Lig ved Siden af liin
anden med Hovederne omtrent imod Nord. Paa det 
vestlige Ligs Plads (a) fandtes nordligt et i Oldtiden i 

sønderbrudt tveægget SværJ, '23/4 T. bredt, de deraf 
bevarede Stykker tilsammen 25 T. i Længden, samt 
en 121/2 T. lang, bøjet Lansespids som B. 0. Fig. 71. 
Længere imod Syd Iaa en knust Skjoldbule med Tap 
som B. 0. Fig. 80 med tilhøl'cnde Haandtag og Rester 
af et. Skjoldsøm af Bronce. En Alen sydligere laa 
med 8 Tommers Mellemrum to Sporer af Bronce 
som B. 0. F'ig. 88. Lidt vcstligere stod et stort trc
øret Lerkar omtrent som B. 0. F'ig. 247, 10 x 12 T., 
i hvilket der var nedlagt to Srnaakar, det ene bæger
f"ormet, 31/2 X 41/2 T., det andet af sædvanlig Potte
l'orm, 11/2 x 2 T. Tvers overfor i Gravens Midtlinie 
laa Skaarene af en knust lille Hankepotte. 

Paa det østlige Ligs Plads (b) var der fundet 
nordligt et stærkt sammenbøjet enægget Sværd al' 
sædvanlig Form med f'remad krummet Fæste, 3 T. 
bredt, de bevarede Siykket· deraf tilsammen 23 T. i 
Længden, samt en Lansespids, der bortsmuldrede. 
Sydligere optog Lærer Jørgensen Stykker af en knust 
og sønderhugget Skjoldbule med Hester af Haandtag. 
En Alen sydligere laa to Sporer af Jern som B. 0. 
F'ig. 88. Øst for Sporerne havde der staaet en Sam
ling af Lerkar, hvoriblandt Hesterne af et stort flerørel 
Kar, af et lille vertikaltstribet Kat· som B. 0. F'ig. 221 
og endnu af et eller to Smaakar vare kjendelige. 

Af Skeletternes Knogler vare kun ubetydelige 
ubrændte Stumper bevarede. 

16. Paa den nyfundne Brandpletsplads ved 
Gadegaard, 17 S. G. i Povlsker (se foran Tillæg 
Vl A, 25), et· der ogsaa Sk eletgr;l\'e, som dog ikke 
hidtil ere blevne nærmere undersøgte. 

B. Nogle vigtigere Gravpladser med Skeletgrave. 

I. Gravpladsen ved Stenbæk, Olsker Sogn. 

Jfr. foran A, G. Ved Udløbet af Stenbæk, el 
ubetyrleligl Vandløb i den østligste Side af Olsker 
Sogn, tæt øst for Teign Aa danner Kysten en lav, 
jævnt skraanende Flade ovenfor Strandstenene; der
efter følger paa den østlige Side ar Bækken en Skrænt 
ar en halv Snes Alens Højde' og OVl:nfor denne er 
der fladt Land, som tæt ovenfor Skrænten gjennem
løbes af Strandvejen. 

A. Netop under Vejen ovenfor Skrænten ligger 
fra Nordvest til Sydost en Række af runde ellct' 
ovale Stenlægninger med et Tværmaal af 7 til 8 Al. 
Oen ydre Del af disse bestaar af en 2 Alen bred, 
noget ophøjet Rand, brolagt med smaa Strandsten. 
Midten er flad uden kjendelig Brolægning paa Over
fladen. 

Under den brolagte Rand af disse Stenlægninger 
er der i 18D0--9 l fundet to lJf'nfyldle Lerkar, del 
ene indeholdende et lille afbrudt Stykke Bronce imr:l
lem de brændte Ben. samt en Brandplet med lo 

baandformede Broncelibulaer som l3. 0. Fig. 12H. Under 
den flade Midt<' af to Slenhegningcr, hl'or Lærer ,Tør
gensen og jeg ltave undersøgt Forholdene, have vi 
ikke fumlet Andet end Fyld af Sma:lsten uden Spor 
af Oldsager. Det er saaledes cnd1rn t1·ivlsornt, til 
hvilken Tid disse Stenlægninger skulle henføres, men 
rimeligvis maa de hidrøre fra Hroncealderen. 

B. Paa den lave Skraaning nedenfor Skrænten 
havde Lærer Jørgensen i 1890 unclersøg·t: 

1. En Stenring, 8 Alen i Tværrnaal. Tæt under 
Overfladen laa ~i større Dækstene i Række fra Nord
vest til Sydost; derunder viste der sig en Grav, 
31/2 Alen lang, med Endes len men uden Sidesten. 
I 11/4 Alens Dybde Iaa med Spidsen imod Sydost et 
enægget Sværd, 21 T. langt, l3 /s T. bredt, siddend1• 
i en Træskede, som udvendigt var belagt med to 
parallele smalle Jernskinner. Paa Sværdets Grebtung<' 
fandtes en allang ,Jernring, som formentlig hat· af'
sluttet Fæstet. Tæt derved stode lo Lerkar. del e1w 
grovt, middelstort, nrndbugel, 41/2 x G T. ,· forsynet 
med Hank, det andet af S;HllllJe Størrebe men finen· 

9 
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og hankeløst; noget nordligere stod et knust Lerkar. 
Intet af Karrene havde Stregeprydeiser. 

I Sommeren 1881 undersøgte Lærer .Jørgensen 
og jeg i Forening følgende Grave sammesteds : 

2. Rund, lidt ophøjet Brolægning, 61/2 Alen i 
Tværmaal. Tæt under Brolægningen viste der sig en 
flække af flade DæksLene i Retning fra Nordvest til 
Sydost, men Oldsager fandtes ikke. 

3. Under en lignende lidt ophøjet Brolægning 
fandtes ligeledes en Række af flade Dæksten i flet
ning fra Nordvest til Sydost. Derunder slod i 1 Alens ! 

Dybde et middelstort Hankekar og el lille hankeløst 
Lerkar, begge temmelig grove og uden Stregeprydeiser. 

4. Under en ganske lignende l:lrolægning fandtes 
ogsaa en Række af Dækstene l'ra Nordvest til Sydost. 
Derunder stode ved Gravens sydøstlige Ende et mid
delstort Hankekar og et lille hankeløst Kar (knuste), 
begge rundbugede, ret fine men uden Stregeprydeiser. 
Midt i Graven laa en Kniv. Noget nordligere ved 
Gravens nordøstlige Side laa et krummet Stykke Jern 
af Form som en Hank (til et Trækar?) samt 2 Mo
saikperler og en Hængedop af Bronce af en for 
Brandpletternes anden Afdeling sædvanlig Form (om
trent imellem B. 0. ~'ig. 157 og Fig. 161). 

5. Ved den vestlige Side af Bækkens Udløb 
undersøgtes en 9 Alen bred, lidt ophøjet rund Bro
lægning med to Kredse af Randstene. Under Bro
lægningen laa en Række af Dækstene i Retning fra 
Nordvest til Sydost, og under den nordvestligste af 
disse stode 2 smaa hankeløse Lerkar uden Prydelser 
(knuste). 

2. Gravpladsen ved Dyndalen, Rø Sogn. 

Jfr. foran A, 7. Om Broncealdersgrave og Brand
pletter dersteds se foran Side 118 og 124. Om 
ældre Undersøgelser paa denne Gravplads se B. 0. 
Side 322--23. 

l Krattet ovenfor Havskrænten, c. 100 Favne 
nordvest for Bækkens Udløb, have Lærer Jørgensen 
og jeg i 18\JO og 18H 1 endvidere undersøgt følgende 
Grave: 

8. H.und, flad, l 2 Alen bred Brolægning, paa 
hvis Midte en større Sten var oprejst kanlstaaende. 
Under Brolægningen forhattes Stenfylden indtil :i; 4 Al. 
Dybde; derunder var der Sand. 1 en Dybde af 
21/2 Alen lige under Brolægningens Midte laa et 
rn T. langt, 11/2 T. bredt, enægget Sværd i Træ
skede med Spidsen imod Nordost; Odden var anbragt 
i Sværdets Midtlinie. Paa Sværdet laa en Jernsax af 
sædvanlig Form, et lille rundt Jernspænde og en 
Kniv. En Alen syd1'estligere stod i samme Dybde 
en Klump af 4 Lerkar, nemlig et stort, vaseformet, 
hankeløst Kar med rundtløbende Streger og Prikker 
om Overdelen, en middelstor, rundbugct Hankepotte, 
4 x 43/4 T., uden Prydelser samt 2 smaa, rund
bugede J hankeløse Lerkar, 3 x 4 T., med en rundt
løbende Streg om Overdelen. 

9. H.und, flad Brolægning, 10 Alen bred. Under 
Midten stod en Stenramme uden Dæksten, og i denne 
fandtes i l3/4 Alens Dybde 2 baandformede Bronce
fibulaer med Huller vec1 Hoclen af Bøjlen som B. 0. 

Fig. 12() i Forbindelse med noget vævet Tøj. Om
trent 8 T. nor<hcstligere laa en 5 /s T. bred !indse
formet Guldperle af del sædvanlige knoppede Arbejde 
og tæt nordøsl for denne en 1 T. lang Sølvspiral og 
() smaa GlasperlPr, nemlig 3 blaa, 1 klar gul og 
2 indvendig forgyldte, vistnok Rester af en Haar
prydelse som B. 0. Fig. 172 fra Graven Nr. 5 ved 
Dyndalen. Lidt vest for Guldperlen stode 2 knuste 
Lerkar, det ene middelstort med Hank, det andet 
lille. Ved Lerkarrene var en Kniv hensat med 
Spidsen nedad. 

3. Gravpladsen paa Heslegaards, 21 V. Gs. 
Udlod af Østerlars Sogn. 

Jfr. foran A, 9. Fra Østerlars vestre Skole ved 
Hønne-Nykro Landevej løber en Bivej imod Nord
nordvest. Omtrent 700 Alen fra Skolen ligger 
c. 200 Alen vest for Vejen en anselig Sandhakke, 
hvis Top og østlige Side under Matr. Nr. 75 a har 
været en Udlod for 21 V. G. men nu er frasolgt 
(selve 21 V. G. "Heslegaard" ligger temmelig langt 
derfra syd for Landevejen). Paa Bakkens Top har 
der staaet to Bautastene, som nu ere bortførte og 
nedgravne; det vides ikke, om de have staaet ved 
Grave, eller af hvilken Art saadanne Grave havde 
va~ret. Brogede Perler ere fundne gjentagne Gange 

. ved Jordens Dyrkning, og stensalte Grave vare lige
ledes bemærkede. Nu har det vist sig, al hele 
Bakkens Top har været benyttet til Skeletbegnwelser 
i Slutningen af den ældre -Jernalder, og det er kjen
deligt, at Gravene have ligget i Rækker fra Vest 
til Øst. 

1. l Foraaret 18\14 havde Ejeren af Bakken 
fumlet en stensat Grav, hvoral' optoges en grovl 
hamret, lille Spiralring af Guld i 11/2 Omgang, et 
middelstort) hankeløst Lerkar, 43/4 x 61/2 T., med 
Zigzagbort og tre Knopper paa Udbugningskauten 
samt et middelstort Hankekar med rundtløbende 
Streger (itu). Paa sidstnævnte Kar fandtes en Kniv 
fa, lrustet. 

Derefter er der dels af Lærer Jørgensen alene, 
dels af ham og mig i Forening i Foraaret og Som
meren 1 ~\14 bleven foretaget følgende Undersøgelser: 

2. Under en firkantet Dynge af temmelig store 
Sten i flere Lag over liverandre, 3 Alen lang i Nord 
til Syd, 2 Alen bred, laa i 13 / 4 Alens Dybde el Lag 
af lyst Ler, hvori der iagttoges en tynd, sort, vamlret 
Stribe. [ denne sorte Stribe laa ved Vestsiden udfor 
Midten en grovt hamret lille Spiralring af Guld ganske 
som Hingen i Nr. 1. Ved Gravens nordlige Ende 
stod et mægtigt Lerkar c. 20 T. højt og lige saa 
bredt over Udhugningen, prydet med rundtløbende 
Furer omkring Overdelen men uden Ører (itu). 1 
delte Kar laa et lille Hankekar med Zigzagbort (itu) 
og udenfor det en Hankekande med rundtløbende 
Furer, c. 8 x 7 T., samt et middelstort Hankekar 
med do. c. 43/4 X () T. 

3. En Grav af ganske lignende Skikkelse men 
uden Oldsager. 

4. En ganske lignende Grav. I Sandet under 
Stenlaget saas en tynd sort Stribe, hvori der laa et 
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smukt lille Beltespænde af Bronce, 7 /s T. bredt, med 
en Plade bagved Bøjlen. Tæt derved laa 1 klar 
blaa og 2 tætte røde Glasperler, og noget nordligere 
stod en middelstor Hankepotte, 41/2 x 6 T., med 
Zigzagbort. 

5. Dynge af store Sten, som dækkede og ud
fyldte en Stenramme, 41/2 Alen lang i Nordnordvest 
til Sydsydost, 31/4 Alen bred, med Sider og Ender 
af flere Lait runde Sten stablede over hverandre. 
Under Stenfylden i 11/4 Alens Dybde viste sig i 
Sandet en tynd sort vandret Stribe, som ved Siderne 
bøjede sig opefter. I denne sorte Stribe fandtes ved 
den vestlige Side udfor Midten af Graven en glat 
Guldfingerring af sædvanlig Ringform, 61/~ Gram 
vægtig og af Værdi Kr. 15,so. Lidt sydostligere laa 
i Gravens Midtlinie en halvkugleformet Skjoldbule af 
Jern, 4 T. bred indvendigt, urlen Tap (itu) tilligemed 
et halvcylindrisk Skjoldhaandtag. Nordøstligst i Graven 
laa med Spidsen imod Syd et 31 T. langt, 2 T. 
bredt, tveægget Sværd med en lille Sølvring paa 
Grebtungen. Paa Sværdet laa en lille Kniv. Nordost 
for Sværdet fandtes 2 meget store Spydspidser med 
Odden imod Nordvest, den ene lancetformet, 151/2 T. 
lang, 23/4 T. bred paa dens udvidede nedre Del, med 
en høj Midtribbe paa hver Side , den anden dannet 
af en lang cylindrisk Stok med smaa Modhager ved 
Odden, i Alt 18 T. lang. Nord for Spydspidserne i 
Gravens nordøstlige Hjørne stode endelig de knuste 
Rester af en Hankekande med rundtløbende Furer 
om Overdelen og af et middelstort Hankekar med do. 

6. Stemamme ganske som i Nr. 5, 4 Alen 
lang i Nord til Syd, 21/2 Alen bred, fyldt med og 
dækket af store runde Sten. I en Dybde af 11/2 AL 
saas i Sandet under Stenene en tynd, sort Stribe, 
som ved Siderne bøjede sig opefter. Nordligt i denne 
sorte Stribe fandtes Mennesketænder; ellers Intet. 

7. Stenramme ganske som i Nr. 5, 31/2 Alen 
i Nordnordvest til Sydsydost, 21/2 Alen bred, fyldt og 
dækket med store runde Sten. I en Dybde af 11/2 Alen 
bemærkedes en tynd sort Stribe, som ved Siderne 
bøjede sig opefter og dernæst udbredte sig over 
Midten af Graven. Nordligt laa en smuk Sølvfibula 
af Type F, 2 som B. 0. Fig. 145, 13/4 T. lang, meget 
angreben af Iltning. Sydost for den fandtes en !8/4 T. 
bred Brocering, omgiven af Tøj eller Skind, og tværs 
over for den ved Gravens vestre Side stode en Hanke
kande, 71/2 x 63;4 T., med rundtløbende Furer om 
Overdelen samt en middelstor Hankepotte, 4 x 51/2 T., 
med do. og med et indridset Kors under Bunden. 

8. Stenramme som i Nr. 5 men temmelig for
styrret. Paa forskjellige Steder i Graven fandtes en 
lille uigj. rød Glasperle, en smuk berlokformet Rav
perle og en lille skiveformet do. samt en middelstor 
Hankepotte med Zigzagbort. 

9. lugen Stenramme eller Stenfyld, men under 
en svær, flad Granitsten fandtes i Sandet i 13 / 4 Alens 
Dybde en tynd sort Stribe, hvori der sydøstligt laa 
en oprustet og knust halvkugleformet Skjoldbule uden 
Tap. Nordvestligt laa med Spidsen i Syd et stort 
tveægget Sværd, 31 x 2 T. , med Broncebeslag paa 
Træskeden. Tværs overfor dette laa ved Gravens 
Østside to store Spydspidser med Odden imod Nord, 

den ene lancetformet med høj Midtribbe, 131/2 x 2 T" 
den anden lang med smaa Modhager, 18 T., begge 
ganske svarende til Spydspidserne i Graven Nr. G. 1 
det nordvestre Hjørne stode fire Lerkar, nemlig en 
hankeløs Vase med rundtløbende Furer (knust), et 
middelstort Hankekal' med do. (knust) og to hanke
løse Smaakai· med Zigzagborter, 31/4 x 31/2 T. og 
21/2 X 31/2 T. 

10. I Resterne af en ødelagt Grav fandtes Spor 
af den sædvanlige tynde sorte Stribe og deri et Stykke 
af en 3/4 T. bred Læderrem med smukke langagtige 
Sølvbeslag. 

Senere har Jordens Ejer se] v foretaget nogle 
Gravninger, hvorved han ifølge hans derom til Lærer 
Jørgensen afgivne Forklaring har fundet: 

11. En flad Stendynge tæt under Overfladen, 
hvor der ovenpaa Stenene fandtes en Del Perler 
spredte hist og her, nemlig 1 af Mosaik, 1 af slebet 
blaat Glas, 2 af klart grønt Glas, 3 af tæt rødl Glas 
og 3 skiveformede Ravperler. Tillige fandtes samme
steds en lille ligearmet Broncefibula, 15/6 T. lang, 
med vinkelbøjet Bøjle, omgiven med Rester af vævet 
Tøj, samt en lille Broneering og en Kniv. Endelig 
bemærkedes i samme Højde et lille knust Lerkar 
uden Prydelser. 

12. Under den som Nr. 11 anførte Stendynge, 
der bestod af flere Lag runde Sten, og som var 
noget over 3 Alen lang i Nordnordost til Sydsydvest, 
viste der sig Sand, og i dette bemærkedes i e. l1/4Alens 
Dybde den sædvanlige tynde sorte Stribe. Heri laa 
omtrent en Alen fra Sydenden en stor berlokformet 
Havperle og lidt nord for Gravens Midte en ganske 
Jig·nende; noget nordligel'e fandtes dernæst en stor 
Mængde Perlet', nemlig 54 berlokformede Ravperler, 
l G5 skiveformede eller halvkugleformede do., 102 
smaa blaa, runde Glasperler, samt 4 hele og 4 itn
i.rnaede smaa brune do., i Alt ;319 foruden de lo 
~tore berlokformede Ravperler. Perlerne laa tæt sam
lede, dels i en Bue eller Ring, dels i Klumper; Glas
og Ravperler vare blandede imellem hverandre. I det 
nordostlige Hjørne stod en temmelig stor Hankepotte 
med en Zigzagbort og med rundtløbende, ophøjede 
Snoreprydeiser (itu); Hanken bærer et fremspringende 
raat modelleret Dyrehoved (F'ig. 4 7). Ved Siden deraf 
stod en anden temmelig slor Hankepotte med rundt
løbende Strege- og Snoreprydeiser samt en Bort af 
Skraastreger (ligeledes itu) og tæt derved et lille vel
bevaret, hankeløst Kar, 23 / 4 X 31/4 T., med Zigzag
bort og en rundtløbende raa Snoreprydelse. Endelig 
stod ved Gravens Sydende et lille knust Lerkar, 
hvori Spor af Bronce. (Det er ikke klart, om Nr. 11 
og 12 ere to forskjellige Grave, den ene over den 
anden, eller om de kun have udgjort een Grav, hvor 
da de ovenpaa Stenlaget liggende Sager maatte be
tragtes som nedkastede Gaver til den Afdøde; Jordens 
Overflade er ikke blot behandlet med Plov, men 
rimeligvis ogsaa med Muldskuffe, der har borttaget 
et Lag af Overjorden). 

13. Endelig har Ejeren i nogen Afstand fra 
Nr. 11 og 12 tæt under Overfladen fundet Spor af 
endnu en Grav, nemlig en tynd sol't Stribe, hvori 
han fandt et aflangt Beltespænde af Broncc, 21/6 >; 

li* 
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l 1/12 T. (Fig. 14), et lille Lerkar (itu) og en Hanke
kande, 73/4 X (j1/2 '!'., med Zigzagborter og med ti 
fremspringende Kuuppcr paa Hanken. 

Ved vure Undersugeiser paa denne Gravplads 
bemærkede vi paa flere Steder imellem Gravene 0111- 1 

Syd, 11/2 Alen bred indvendigt. Nordligt i denne 
fandtes i c. 2 Alens Dybde under .Jordens Overflade 
Hesler af l\lennesketænder og· lidt vestligen~ ]aa en 
Kniv. l det nordvestlige Hjørne ar Hammen Jaa del 
i l•'ig. 4(i afbildede smukke kopfmmede Glaskar, r'.!,8/.1 
> :31/1 T" med lo Rækker af indslebne Ovaler, og· i 
del nonlostlige Hjørne stod en smuk lille Hankekande, 
ikkun 4 X 4 T., med Zigzagbort om Overdelen og 
med Gjennemboring paa langs igjennem Hanken til 
del Indre af Bugen. 

trent 8/.1 Alen umkt· (hedladen slure rnnde Plettet· 
med et Tværmaal af indtil 2 Alen, dannede al' el 
1 /2 Alen tykt Lat;· af ildskjørncdc Sten blandede 111cd 
mørk og kulholdig .lord og derunder el 2 til ;3 T. 
tykt Lag af TnekuL D(•t· var ingen brændte Ben
stykker og ejheller Polteska:u eller andre Ulds:tger. 

4. Gravpladsen ved Kobbe Aa, Østerlars Sogn. 

Jfr. foran A, HJ. Imellem den senere Jernalde1·s 
Grave paa l\fatr. Nr. 114 og 1:::n11 nordvest for L:d
løbet af Kobbe Aa er der bleven f'undet adskillige 
Begravelser fra den ældre Jernalder, saa 1·cl Hesler al' 
l:lrandpletter fra den yngste Brandpletslid (se l'or:rn 
Side 121·) som ogsaa Skeletgrave, (]Pr ifølge deres 
Skikkelse og Indhold maa henføres til Slutningen af 
den ældre ,Jernalder. Idel der med Hensyn til denne 
store Gravplads forøvrigt henvises til Tillæg IX U, ;i 
nedenfor, skal der med Benyttelse al' den i bemeldte 
Tillæg brugte Numerering af Gravene her anføres 
følgende Iagttagelser: 

5. Paa Matr. Nr. 114, allerede beskrnven i H. 0. 
Side 376 under Benævnelsen ";\felsted 21 ". Er ud
gravet af Ejeren uden sa12ky11digt Tilsyn og indeholdt 
to store Spydspidser, de11 ene laucetfmrnet, l r-i T. 
lang, og den anden med Modhager, 11 1 h T. l:tng, 
fremdeles en smuk lille Sølvfibula som B. 0. Fig. 272 
(Type F, :2), der skal lt:m• ligget tæt op til Spyd
spidserne og endnu l1ærer Spor af Jernrust, en lille 
Kniv og et Sæt af G Lerkar slaaende i en Klump 
læl ved Spydspidserne, nemlig el rnegd stort Kar, 
to middelstore Hankepoller, el lille !tankeløst K:lr og 
et lille Hankekar. 

I Sommeren 1887 og 1888 udgravede Lærer 
Jørgensen og jeg en Mæugd(• Urave paa Randen af 
det højere Land 11mlcr Malr. Nr. I :rn b ovpnfor clen 
tlade Strnndlircd, deriblandt: 

!ti. Under en uregeltmessig Dynge ar !len· Lag 
kantede Sten, imellem hvilke dl'r l'andtes et knust 
stregeprydet Lerkar, slud en langagtig Ramme al' 
flade Sten, ved hvis nmdligc Ende der i en Dybde 
af næsten lo Alen var hensat ;3 Lerkar, nemlig cl 
smukt treørel Kar, 5 1 /~ x 7 T., med rundtløbende 
Furer om Overdelen, ('n middelstor grov Hankepotte, 
. .P/1 > G1/2 T., og cl Jill(' hankeløst Kar med Streger 
og indprikkede Punktet· baadc paa Overdelen og paa 
Bugen. Metalsager fandtes ikke og ejlteller Ben. Paa 
Grave ns Bund laa Hesterne ar en stor Brandplet mecl 
Skaar af et meget ~tort og ar liere mindre Lerkar. 

I Sommeren IS!)() udgravede n endvidere 
sammesteds: 

i31. Under en hrn;lvcl Brnla,gning laa i ganske 
rin"e Dybde tre Skeletter formentlig hidrørende fra 
der~ senere Jernalder. Un:lcr disst' var der c. 1/2 Alen 
Sand, og derunder viste sig Overkanten af en Ramme 
al' snrre kantstalwnrlc Sten, :3 1 

/' Alen l:rng i Nord til 

::32. Tæl syd for Nr. 31 stod dybt i Crnsel eu 
Ramme af kantslaaende Sten me(l Længderetning l'rn 
Nord til Syd. Paa Hammens Uund, c. 2 Alen under 
lh'crlladen laa et Skelet udstrakt paa Ryggen; ved 
dels Knæer laa en Kniv, vest l'or Hofterne stod et 
middPblort hankeløst Lerkar, V /2 x (j T., med tee 
Knopper pna Udbugningskanten og derover rundl
lobcnde FurC'r, og i det nordvestlige Hjørne af Rammen 
stod et middelstort Hankekar, ~, :~ G1/4 T. ligeledes 
med rnndtløbendc Furer om Overdelen. 

5. Gravpladsen ved Klinteby, lbsker Sogn. 

Jl'r. foran A, L~. Paa det sydøstlige Hjørne af 
l:fajlandet, 1/8 Mil nordvest for Nexø ligger langs med 

' Skraaningen en Hække af lire Gaarde, der kaldes 
Klintchy. Et Par Hundrede Alen nord for den øsl
ligste af disse, li V. G. af lbsker Sogn, er der paa 
en jævnt opad skraanende Flade blc~ven opdaget en 
rC'l betydelig Grnvplads, fortrinsvis belagt med fattige 
Brandpletter, tilsyneladeude al' 2den Al'deling (se 
foran Side 12~J ), men tillige indeholdende ikke ganske 
faa Skeletgrave. Ifølge Indberetning fra Lærer for
gensen, som i I 8Di3 har foretaget en Undersøgelse af 
Gravpladsen, vare Forl10ldene som følger. (Oldsagerne 
ere :lf'givne til Bornholms Xlnseum, hvor de lindes 
under Nr. 54-lHi). 

1. Aflang Stenring, :~ 1h Alen lang i Nord til 

1 Syd, 21 /2 Alen bred. Unc!Cl' en l3 / 4 Alen tyk :-\ten
, dynge fandtes et smukt og velhcva1·et enægget Sværd, 

2i~ :< I T., med Odden og Fæstet anbragte i Ryg-
! liniens [<'orlængelse. Sværdet~ Spids vendte imod 

Syd, og Hesterne af en TræskedP vare kjendclige. 
Ved Siden deraf laa en Kniv. 

:2. Indenfor en noget megelmæssig Stenramme 
\aa rier et Lag· af Sten med den !lade Side 1wdad. 
Denmder viste d(~n gule Jord sig, men i det nord
vestlige Hjørne fandtes i l1h Alens Dybde Hester af 
d ,fonll'edskab, maaske en hall'mnd Kniv . 

i3. Den nordlige Halvdel af en oval Stenring 
var synlig paa Overfladen. Indenfor denne var der 
lyldt med Sten, hvoraf adskillige laa paa tværs OVPI' 

Graven. Under Stenene i c. 11 /2 Alens Dybde laa 
ved den østre Side af Graven et 23 T. langt, om-

' trent J 1/2 T. bredt, enægget Sværd med Spidsen 
imod Syd og med kjendelige Hc~ster af en TræskedP. 
Derhos fandtes en lille Kni1' og el lille vaseformet 
Lurkar, ;) T. højt, uden Prydeisel'. 

4. Umlet· r~n hvælvet, oval Dynge af Smaasten 
laa i 1 :i/~ i\ lf,ns Dybde \'Prl G 1·avP11s østre Side PI 

I 

l 
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231/2 T. langt, tveægget Sværd med Spidsen imod 
Syd i Resterne af en Træskede. Ved Sværdet fandtes 
en lille spids Kniv og maaske en halvrund do. Under 
Sværdets Fæste laa derhos et smukt vertikalstribet, 
lille Lerkar, ikkun 13/4 x 23/4 T. (gik itu), og noget 

nordligere laa et stort Lerkar uden Prydelser (lige
ledes itu). 

5. Tæt under Lyngskorpen fandtes adskillige 
Siykker ukjendeligt Jern samt 4 eller 5 smaa Lerkar, 
fine og tynde, men uden St1egeprydclser. 

C. Strandgrave. 

Om tidligere fundne Strandgrave se B. 0. Side 13 7 
-42 og 362-63. Ogsaa i de senere Aar ere Strand
grave fundne paa adskillige Steder, men stadigen kun 
langs Øens østlige Kyster. 

1. Imellem Strandklipperne c. 2000 Alen syd
os l for Allinge er der en Mængde Grave, hvis 
Art endnu ikke ret er udredet; se nedenfor Tillæg VIII. 
Paa Strandbredden imellem Klipperne og Havet er 
der Strandgrave. 

2. Paa Strandbredden udfor Kj ø lier g a ards 
Skov i Rø Sogn ligger der parallelt med Havet og 
omtrent 50 Alen derfra en vældig Dynge af temme
lig store Rullestene, 325 Alen lang, c. 25 Alen bred. 
l denne Stendynge, som maaske kun er en naturlig 
Strandvold, bemærkede Lærer Jørgensen og jeg i 
Sommeren 1890 en Mængde Indsænkninger, fyldte 
med løse, mindre Sten. Paa Bunden af en saadan 
fandtes i 11/2 Alens Dybde et fladt, c. 1 T. tykt Lag 
af løs sort Muld, men ingen Oldsager. Tilstede· 
væreisen af Begravelser er saalcdes ikke konstateret. 

Omtrent midt paa Dyngen er der dannet en 
højere rund Stenhob omkring en fast Klippe, der er 
kløvet ved en naturlig Spalte; i denne skal der efter 
gamle Folks Udsagn for c. 70 Aar siden være fundet 
et Skelet og et Jernsværd. 

3. Lillevang, en halvrund Dal ved Stranden 
c. 500 Alen sydøst for Gudhjem. En Del af Grænsen 
imod Havet er afspærret ved en Klipperække; syd 
for denne er Havet trængt ind og har dannet en 
bred, flad, jævnt skraanende Strandbred, paa hvilken 
der allerede tidligere er fundet og undersøgt nogle 
Strandgrave (B. 0. Side 363). Denne flade Strand· 
bred afbrydes imidlertid ved en 8-10 Alen høj stejl 
Skrænt, ovenfor hvilken Terrænet atter bliver fladt og 
skraanende opefter. Paa denne jævne Grund ligger 
der en stor flad Stendynge, begyndende omtrent 
15 Alen ovenfor Skrænten og derfra strækkende sig 
i Breden omtrent 30 Alen imod Vest med en Længde 
af omtrent 100 Alen i Nord til Syd. Dyngen be
staar alene af løse Haandsten uden Muld eller Jord 
og uden Spor af Vegetation paa Overfladen; rime
ligvis er den opkastet ved Bølgeslag i en Tid, da 
Landet laa saa meget lavere end nu (jfr. en Strand
dannelse ovenfor Stenalders-Bopladsen paa Hammeren, 
se foran Side 105). En Del af Dyngens vestlige 
Side er i sin Tid bleven bortkjørt, og skal der da 
være fundet smukke Oldsager. Forøvrigt er Stedet 

berygtet for Spøgeri og skal ikke være godt at pas
~ere ved Nattetid. 

Da Lærer .Jørgensen og jeg paa Dyngens jævne 
Overflade havde bemærket svage Indsænkninger, der 
syntes at antyde Begravelser, foretoge vi i Sommeren 
1892 en Undersøgelse af Stedet. Indsænkningerne 
fandtes at ligge i Rækker fra Nord til Syd og i 
mange Rækker ved Siden af hverandre. Vi under· 
søgte omtrent 25; under nogle af dem fandtes Rammer 
af kantstillede Sten med Længderetning fra Nord til 
Syd, men under de fleste fandtes ikke nogen saadan 
Begrænsning, saa at det var vanskeligt at orientere sig 
i Gravene. I omtrent 1 Alens Dybde plejede der r:log 
at findes et tyndt Lag af sorl løs Muld, der betegnede 
Gravens Bund. Ben og Oldsager vare meget sjeldne, 
og overhovedet gave ikkun to Grave noget Udbytte, 
nemlig: 

1. Omtrent 1 /2 Alen undei· Overfladen bemær
kedes Overkanten af en Ramme, dannet af 1/2 Alen 
høje Stcnplader, 23/4 Alen lang i Nord til Syd, 
11/2 Alen bred. Paa Bunden af Hammen laa ved 
Midten af Vestsiden en smuk Spindesten som B. 0. 
Fig. 188 og en lille Kniv; noget nordligere fandtes 
der Skaar af' et lille fint Lerkar, der havde værel 
dækket llJ(:'d en lienlagt flad Sten, og endnu nord· 
ligPre opsamledes 1 rnd, ~~ lysgule og 1 hvid Perle 
af tæt Glas. Ogsaa fandtes nbrændte Benstykker 
i Graven. 

2. Umiddelbart syd for Nr. I og i li'ortsæltelse 
af dennes Rctuing fandtes alter en Grav, som var 
betegnet ved to lange Sidesten, 1 Alen fra hin
anden. I 1 Alens Dybde fandtes lo meget smukke 
næbformede Broncefibulaer, 13/4 T. lange, omtrent 
som B. 0. Fig. 32\l (den ene gik itu), Stykker af 
en l 1/s T. bred, ffad Broncering, der synes at 
baYe baaret en Øsken, en lille Kniv, J lille, klar, 
grøn Glasperle, 1 riflet do. do. og en lille Perle 
af ltet rødt Glas samt Stykker af et middelstort 
Lerkar, der havde været nedsat helt. 

4·. Syd for Fiskerlejet Mels te d paa "Sand
husern·s" Grund er der imellem Strandvejen og Havet 
en betydelig Gravplads fra den senere Jernalder. 
Ved i en Afstand af en Snes Alen fra Havet al bort
tage Strandstenene til Skjærveslagning har Ejeren af 
den sydligste Huslod, Matr. Nr. 123d, i Aarene 1887 
- HO gjentagne Gange fundet smukke Oldsager fra 
karnlingisk Tid, og i Sommeren 1894 har jeg selv i 
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Forening med Lærel' .Jørsu1scn gjort et lignende 
Fund. Olds:1geme findes imidlertid her tæt under 
Overfladen, neppe li Tommer dybt, og altid ledsagede 
af smaa glatte og blanke runde Havsten. Forholdene 
ligne saalcdes mere de "flade Stenlægninger" fra den 
karolingiske Tid end de sædvanlige "Strandgmve", 
og den nærmere Omtale af' disse Fund henvises der
for til Tillæg IX B, 3 nedenfor. 

5. Til nysanf'ørte Lod grænser sydøstligt Strand -
lodden Matr. Nr. 123 (; af Østerlars, der er delt 
i flere indhegnede Parceller. f'aa den sydligsle af 
disse er der fundet Grave fra den senere Jernaltler 
saml gamle Røser, Bautastene og "Tbingbonle". Paa 
den nordligste Parcel foretoge Lærer Jørgensen og jeg 
en Del Undersøgelser i Sommeren 1804. Foruden 
adskillige flade Stenlægninger fra den senere .Jern
alder og en Kulle rimeligvis f'ra samme Tid, hvorom 
nærmere nedenfor, umkrsøgte vi flpre Strandgrave, 
hvoriblandt en var meget 1mrrkelig'. 

Tæt nede ved Strandkanten lcia en ,;tor omtrent 
halvrund Stendyng'e, som imod Syd støttede sig til 
en lodret Klippekant og derfra strakte sig imod Nord. 
Den var omtrent 20 Alen bred, 1 Alen høj og dannet 
af sammenkastede Haandsten uden .Jordfyld og uden 
Vegetation paa Overfladen. I Dyngen fandtes fra Vesl 
til Øst sex jævnsides anbrngte Grave, af hvilke de 
fem vestligste hver især vare omtrent 3 Alen i Kord 
til Syd og omtrenl 11 /2 Alen brede, bcgTænsede paa 
Siderne og ved den nordre Ende enten af kantstaa
ende, flade Granitsten eller af V ægge af runde Sten 
stablede ovenpaa hverandre. Den østligste Grav hal'(ic 
samme Brede som de andre mrn \·ar kun c. ::2 Alen 
lang og afrundet ved det nordøstre Hjørne. 

I omtrent 1 Alens Dvbde fandtes i enhver af de 
sex Grave et s0tt Muldlag af omtrent 1 T. Tykkelse, 
og deri laa Oldsagerne. Udbyttet af de enkelte Grave. 
regnede fra Vest Lil Øst, var følgende: 

l. Ved Midten af Uraven laa lidt ,Jern, rime
ligvis af en Kniv, samt nogle ubrændte Benstykker. 

2. Ved den sydlige Ende fandtes nogle til 
Km1dcr sarnmcn~lyJJgede Jcrntr'ladc>. En Alen ['ra 
Sydeuden Lia ved den l'eslre Side cl nwgcl c;mukl 
Spiral-Annhaaml ar Brom:e i 1-1/4 Oniga11g med 
indvendigt Hum af 27 /s T.; det Cl' dannet ar cl 

5 /12 T. bredt, noget hvælvet, tyndt Broncehaand, 
prydel paa Udsiden med to Rækker af Trekanter 
med tre ophøjede Punkter 'i hver Wig. 82). Hen
imod Nord enden af Graven laa 12 klare blaa og 
10 hvide tætte Glasperler i nogen Afstand fra 
hverandre; lidt nordligere laa der Rester af Men
nesketænder. Øst for disse fandtes en Kniv samt 
en 21/4 T. lang Niptang af Sølv eller forsølvet 
Bronce med en Ring af samme Materiale. Skaar 
af et lille tyndt hankeløst Lerkar fandtes paa flere 
Steder, og ved Gravens nordlige Ende synes el 
andet saadant at have været nedsat helt. 

::i. Her fandtes kun en lille Glasperle og et 
Potteskaar. 

4. Ved Midten laa en Jernring, 2 T. bred, og 
en lille Kniv samt noget ukjendcligt Jern. Nord
østligt fandtes et Stykke af el Redskab i Form 
som en Kniv men med to smaa runde Huller 
igjennem Bladet. I Graven fandtes tillige en smuk 
klar Bjergkrystal, henimod 2 T. lang, og et storl 
ubearbejdet Stykke Rav. 

5. Heri kun nogle Stykker af en Jernplade og 
noget ukjendeligt ,Jern. 

6. Ingen Oldsager. 

G. Paa Strandbrerlden sydost for Udløbet 
af Ko h b e A a er der haade Voldgrave og andre 
Strnndgrnve. Af en saadan var der ved el tilfældigt 
Fund bleven optaget nogle Glasstykker. Ved en Efter
søgning i Sommeren 1888 fandtes Resten af el 
meget smukt 83/4 T. højt, foroven 41/2 T. bredt 
Bæger af grønligt Glas (Fig. 49). Tillige fandtes Sbar 
af el middelstort Lerkar med Hank og af et lille' 
liankeløst Kar, begge rimeligvis nedsatte hele. Des
uden optoges Stykker af en Kniv, lidt smuldrende 
Bronce med Rester af vævet Tøj og en eneste Perle 
af Pletmosaik. Alt blev fundet i en Dybde af e. 8 T., 
men det er muligt, at der er bortført Sten fra Stedet. 

7. Paa B a 1 k e Mark ved Kysten af Bodilsker 
Sogn har Lærer Jørgensen bemærket Stenlladl'r med 
Indsænkninger ligesom i Lillevang samt Voldgrave og 
andre Strandgrave i el Antal ar llere Hundrede. Se 
uænnerc nedenfor i Tillæg XIV. 

TILJ_;.Æ G VIII. 

ANDRE GRAVE FRA DEN ÆLDRE JERNALDER. 

Af B. 0. Side 144-47 og 3G7-70 fremgaar 
det, at der lienimod den a~ldre .Jernalder~ Slutning 
og i Tiden del'fra indtil ind i den sem~re ,Jernalder 
(se B. 0. Side 154 og· her foran Side GC1) har 
været benyltet Begravelser for brændte Ben i for-

skjelligc Skikkelser. Snart har det været benfyldte 
Lerkar eller Klumper af hvide brændte Ben uden 
Gravgjemme, snal't !lade mørke Muldlag med iblandede 
brændte Bcnstykker, snart flade Dækstene, hvorunder 
der var nedsat tomme Lerkar, snart firkantede, dybe 

T 



Tillæg VIII: Andre Grave fra den ældre Jernalder. 135 

stenfyldte Huller, undertiden Stenringe og ofte Bro-
lægninger eller flade Stendynger. . 

Da kjendelige Oldsager ere saa yderst sjeldne i 1 

disse Grave og den samme Gravform kan have været 
benyttet i vidt forskjellige Tider, er det vanskPligt og 
ofte umuligt at afgjøre, til hvilken Tid de henhøre. 
Her nedenfor skulle nu nævnes nogle Iagttagelser fra 
de senere Aar, men jeg tør ingenlunde sige, at 
de undersøgte Grave hidrøre netop fra den ældre 
Jernalder. 

1. Mellem Strandklipperne, c. 2000 Alen syd -
ost for A Iling e fandtes der Røser, Firkanter af op
rejste Sten, Stenringe og Strandgrave. Lærer Jør
gensen har i 1890 undersøgt nogle af Firkanterne; 
de vare fra 3 til 5 Alen lange, c. 3 Alen brede. l 
Overfladen var der altid et Stenlag, derunder under
tiden flere Lag Sten, undertiden et Lag gult Sand og 
saa flere Lag Sten. I en af Firkanterne fandtes der 
højt oppe_ i et Hjørne en Klump hvide brændte Ben, 
i en anden en lignende Benklump højt oppe ved Fir
kantens Midte, i en tredie en Brandplet. Af Oldsager 
fandtes intet Spor, ikke engang et Potteskaar. 

2. San clk a as i Olsker Sogn, se foran Side 128. 
Imellem Skeletgravene findes runde eller aflange flade 
Stendynger, der dække over et Lag af benblandet 
Muld. Ingen Oldsager. 

3. Paa Strandmarken ved Kj ø Iler g a ards 
Skov i Rø Sogn er der øst og sydost for Skoven 
en Mængde dels runde, dels firkantede Brolægninger 
med et Tværmaal af 21/2 til 4 Alen. I 1890 have 
Lærer Jørgensen og jeg undersøgt en halv Snes saa
danne ; under en af dem fandtes et tyndt sort Lag 
med enkelte brændte Ben, under de øvrige ikkun 
Undergrundens Grus. 

4. I Dyndalen i Rø tæt øst for Bækkens Ud
løb gravede vi i 1891. Om de der fundne sorte 
Ple.tter under opretstaaende Sten se foran Side 124. 
Tæt derved laa der en 3 Alen bred Kreds af lagte 

Sten; indenfor Kredsen var der Brolægning men der
under Intet uden den gule Undergrund. 

5. Paa Heslegaards Udlod af Østerlars 
Sogn er der imellem Skeletgravene fundet runde 
Pletter af ildskjørnede Sten med Trækul; se foran 
Side 132. Ere formentlig ikke Grave. 

G. Paa den store Gravplads ved Udløbet af 
Ko b b e A a i samme Sogn er der vest for de rige 
Grave fra den senere Jernalder iagttaget en Mængde 
store Brolægninger af uregelmæssig Udstrækning. De 
indeholdt alle mørkfarvet Jord med enkelte spredte 
Potteskaar, tildels med indprikkede Prydelser. Under 
nogle af dem er der fundet utvivlsomme Grave fra 
den senere Jernalder, i andre har der været nedsat 
Brandpletter, i de allerfleste er der Intet fundet. 
Hidrøre maaske oprindeligt fra Stenalderen. 

7. Paa Frænne Mark syd for Svaneke (se 
foran Side 107) ligger der nordvest for Holkemyre 
et ikke ganske ringe Antal af store Krrdse af lagte 
Sten. Vore Eftergravninger i Sommeren 1894 bragte 
intet Udbytte, men noget forud havde Lærer Jørgensen 
i Midten af en saadan stor Kreds fundet et benfyldt 
Lerkar omtrent som B. 0. Fig. 305, altsaa fra den 
ældre Jernalders Slutningslid. 

8. Paa Gravpladsen paa SI a m re bjerg har 
Lærer Jørgensen som foran berørt (se foran Side 129) 
under en uregelmæssig Stenlægning fundet en Klump 
af smukke Lerkar uden kjendelige Spor af Begravelsens 
Art (jfr. Kannikegaard 1 G5; B. 0. Side 337). Er 
formentlig en Skeletgrav. 

Endnu kan her bemærkes den ved Li 11 e B jer
g eg a ard fundne Klump af Vaaben uden kjendelige 
Spor af' Begravelse; se foran Side 12fi Nr. 2, jfr. B. 
0. Side 370. 

Om nogle i Sommc·ren 18()(i fundne Stenringe 
uordost for Simhlegaard i Klemensker Sogn se neden
for i Tillæg XIV. 

TILL.ÆG IX. 

GRAVFUND FRA DEN SENERE JERNALDER. 

A. Fortegnelse over nyfundne Grave. 

1. Nordost for Lindholmsgaarden Rø 
Sogn er der i 1894 bleven undersøgt nogle store 
Stenlægninger, hvis Indhold imidlertid var saa fattigt, 
at det ikke var kjendeligt, om de hidrøre fra den 
ældre eller fra den senere Jernalder; se foran Tillæg 
VII 8. 

2. Lillevang tæt sydost for Gudhjem; se 
nedenfor B 1. 

3. Klipperne mellem Lillevang og Mel
sted; se nedenfor B 2. 

4. M e 1 sted ;) : ved "Sandhuset" sydost for 
Melsted Fiskerleje; se nedenfor B 3. 
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5. M e !lem Mels ted og Ko bhe Aa :i: 

Snedker D:i lih Strandlodder Matr. Nr. 12:-{ e af Øster
lars; se nedenfor B 4. 

G. Ko b b e A a, 1/4 Mil sydost for Gudhjem; se 
nedenfor B 5. 

7. Lousgaard Strnndlod, 3/s Mil sydost 
for Gudhjem; se nedenfor B G. 

8. Mellem Lousgaard Strandlod og 
Saltuna: 

1. Midt imellem Tornebæk og Strandbybæk 
laa imellem Strandvejen og HaYskrænten en 01/4 Ale11 
bred Kreds af store runde Sten og i Kredsens 
Midte et Par lange Sten ved Siden af hinanden. 
Undersøgt 18!1:2. Ingen Oklsa;rcr. 

2. Vest for Vejen op til den midterste Slr;rnd
hygaard undersøgtes i 18!!2 fem Stenlægninger 
imellem Strandvejen og Hav~kne11ten. Paa den 
11onlligstc af dem, rnnd og ':!. 1/2 Alen i Trn'rm:wl, 
.slod e11 30 T. lang spids Sten. Ingen Old.,ager. 

3. Vest for Udløbet ar Stramll>ylnck m·denl'or 
l:favskræulcn men ovenfor dc11 flade Strandbred 

undersøgtes ligeledes i 18!!2 en flad Dynge al' 
temmelig store kantede Sten. I Dyngen stod en 
oval Stenramme, 3 Alen lang fra Nordvest til 
Sydost, 2 Alen bred. Ved Midten af den sydvest
lige Side fandtes en lille malet Glasperle. Ellers 
Intet. 

!!. S a Itu n a, 5 /s Mil sydost for Gudhjem; se 
nedenfor B 7. 

10. Glasergaard, 3/4 Mil syd for Gudhjem; 
' se nedenfor B 8. 

11. Dammcgaard, 20 S. G. af Pedersker 
Sogn tæl Vt·d Peders Kirke. V cd Markarbejde fandtes 

, i 1887 en meget smuk forgyldt nmd Bronce[ilmla, 
23/4 T. i Tværmaa] (F'ig. 7G). Underneden er den 
!ml; ovenpaa er den firdelt og ophøjet i Midten samt 
prydet med Dyrefigurer, hvis Ben endt~ i lange K!Ø(~r. 
l og ved den fandtes 31 smaa Perler af indvendig 
forsølvet Glas. Paa Findestedet er der sort Muld, 
l'otteskaar og· Ih~ster ar Brohegniugcr. Hitueligvis 
l1idrørcr Fundel fra en forstyrret Grav (Mu~. C.: G8Gl). 

~---··----

B. Nogle vigtigere Gravpladser. 

I. Lillevang: 3. Hund Brolægning- af store Sten, :.l1/2 ,\Jen i 

I den !talvrnmh· Dal ved Slrandcn l~ct svdost 
for Gudhjem er der tidligere forctagd rel belyrlclige 
Undersøgelser af Kulkr og J\ade Stenlægni1Jger fm 
de!l senere ,Jernalder; se B. 0. Side :rn(}-88. I 
l 8~):2 have Lærer Jørgensl'n og jeg gjenoptagel Ar
bejdet og undersøgt dels en Mængde , Sirnndg1·ave" 
sydligt i Dalen (se fornn Tillæ,r VII C, 3), dels nogfo 
Brolægninger i D:tlens norclvesl lige Hjørne tæt neden
for de i 1877 11dgravnc flade Slenl<Pgninger ;i: øst 
og sydost for dl' jJCta Kortet i B. 0. Side ;{S(j an
givne Grave l\'r. 1, B og 4. Vi optage 1 () dels runde 
dels uregelrnæssig-e Brolægninger :11' temmelig store 
kantede Sten tæt under ,Jordens Ch'ctflatle. 

1. Tæt under Brolægningen, ncppe 8 Tommer 
fra Overfladen laa Restf'rne af et Skelet paa Unclcr
grn11dcn, som her bestod af nedskyllet Ler. Skelettet 
laa paa højre Side med HoYedet i Nord og Benene 
stærkt bøjede. Lidt syd f'or Hofterne laa en lille 
Kniv og noget sydligere en lille Jernstok, der syntes 
at have været Skaftet af en Nøgle. 

2. Rund Brolægniug, 4. ,\_Jen i Tvterrnaal, damil'l 
af tildels svære Sten. Paa det under-liggende Ler, 
c. 18 Tommer fra Overfladen l:rn Heslerne ar cl 
SkeleL paa højre Side med bojecle Ben og med 
Hovedet imod Nord. Tæt ved Tænderne famlles en 
lille Perle ar Bjergkrystal, og nogle Tommer sydligere 
laa en 8 Tommer hwg Kniv med bred, flad Greb
lunge samt en stor Jernnøgle med Kam saave]som 
Skaftet ar en anden Nøgle. 

Tværmani. Indenfor en Hamme af kantslaacndc Si.en 
' med Lre11gderelning frn Nordnordvest til Syd::;ydusl 

fandtes Hesterne af et Skelet med Hovedet i Nord 
lis·gemle p>ta den lerede Undergrund i c. 18 Tomnwrs 
Dybde. Vestligt i Graven laa en lille Kniv. 

4. Midt i en Brolægning af s1·ære Sten, 31 /2 
>< 3 Ale11, stod en Ramme af Sten med Længdc
rC'lning fra Nordnord\'est til Sydsydost. Indeul.or 
H:m1rncu fandtes i c. 18 Tommers Dybde Hesterne 
ar et Skelet og derved en lille Kniv saml c11 ,Jern
stok, der syntes at Yære Skaftet af en Nøgle. 

5. Tæt under BrolægningPn, ikkun () T. fra 
Ovcrfb.den laa Resterne <Ir et Skelet paa den lerede 
Undergrund. Ingen Oldsager. 

<J-10. Intet. 

2. Klipperne imellem Lillevang og Melsted. 

A. Stenringe. Paa disse Klipper, hvis For
bjerg imod Havet paa Kortene kaldes "Sølvklippen", 
c•r der allerede i 1870 hleven undersøgt 8 Grave af 
en tjendommelig Beskaffenhed, nemlig aflange eller 
firlrnnlcde Ringe eller Rammer af svære 01'enpaa 
Jorden op~tillede Sten, indenfor hvilke der fandtes en 
flad eller hvælvet Stendy11ge, der dækkede over Old
sagenw; se l3. 0. Side :i88. Senere har jeg i For
bindelse med Læt·cr .Jørgensen gjenlagnc Gange under
søgt saadannc Stenrammer paa Sølvklippen, men af 

. de l 0 ·--12, som vi have udgravet, har kun een indc
i holdt Oldsager, nemlig: 
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U (undersøgt 1800). Stenrammen var firkantet, 
31/2 Alen lang indvendigt Maal fra Nordost til Syd
vest, 2 Alen bred. Den nordvestre Side dannedes af 
en fast Klippe og de tre andre af svære Stenblokke, 
som ragede indtil 1 Alen over Jordtm. Rummet 
indenfor var fyldt med store kantede Sten uden Jord
fyld og derunder et 4 T. tykt Lag af Smaasten, lige
ledes uden Jord. Under dette Lag laa lidt nordost 
for Midten en ubrændt Benpibe (Armben ?) og derved 
et Stykke af en Kniv; nogle Tommer nordligere 
fandtes 2 Perler af uigjennemsigtigt hvidt Glas. 

b. Foruden disse mærkelige Stenrammer eller 
Stenringe synes Klipperne syd for Lillevang dels i 
Dalstrøgene, dels paa den søndre Skraaning ned imod 
de nordligste Huse af Melsted Fiskerleje at skjule en 
Mangfoldighed af Grave fra den senere Jernalder. 
De ligge i det tykke Lag af kantede Stensplinter, 
hvormed Terrænet er dækket, i Regelen i ringe Dybde 
under Overfladen. Da de ovenpaa Jordrn kun have 
været betegnrde ved løst henlagte Haandsten, der i 
Tidernes Løb tildels ere bortkomne eller skjulte under 
Grønsværet, ere de meget vanskelige at finde, og de 
fleste af de hidtil fundne ere derfor fremkomne ved 
tilfældige Gravninger. 

1. Allerede ved Aaret 186:i var der ved Grav
ning i en Have ved Foden ·af Klippernes sydlige 
Skrænt bleven fundet tre store skaalformede Spænder, 
et stort ligearmet Spænde, en Haandledsring med 
Bølgeprydelser og en Del Ravperler; se B. G. Side 388; 
Mus. C 329-33. Om de ere fundne i een eller 
flere Grave, bar ikke kunnet oplyses. 

2. Omtrent paa samme Sted har Fisker 
P. Nielsen i Sommeren 1891 ved at rydde Sten
gruset til Udvidelse af' sin Have, Matr. Nr. 22 e, fundet 
lo ensdannede smukke skaalformede Spænder, 3 2 /3 

X 2 T., mccl et irsk Dyr langs ad hver Side og en 
Stribe med Krybdyrfigurer langs ad Ryggen (Mus. 
C ()593; Fig. 09), endvidere lo paa den tykkeste 
Side aabne svære Haandledsringe af Bronce med 
Bølgeprydeiser samt 44 Perler, nemlig 1 firedob
belt, :~ tredobbelte, 1 dobbelt og 6 enkelte af 
gjcnncrnsigtigt brnnt Glas, 2 tredobbeltc og 2 dob
belte indvendigt forsølvede, 2 firdobbelte, 2 tredoh
hclte. 2 dobbelte og 1 enkelt af klart hvidt Glas, 
l U af hvidt uigj. Glas og 3 af uigj. grønt Glas. 

3. I samme Have fandtes i Foraaret l 8~)2 
atter et skaalformet Broncespænde, c. 23/4 x 11/2 T., 
med et irsk Dyr langs ad hver Side, med tydelig 
Angivelse af Ribben og med et Ansigt p;rn liver Side 
nedenfor Ornamentdyrenes Hofter (Mus. C u872). 

4,. Endvidere bemærkede P. Nielsen i samme 
Have i F'oraaret 18!13 tæt under Overfladen et Lag 
af smaa glatte Havstcn og derunder et 21/2 Alen 
langt, 11 /2 Alen bredt, tyndt Lag af mørk .Tord, 
hvoraf han optog et skaalforrnet Broncespænde, 31/2 
X l3/s T., (Mus. C 7222; Fig. 8~J) og el do, do., 
21/2 x Jl/4 T., (Mus. C 7223) samt en i den tykke 
Side aaben ~vær Haandledsring af Bronce, prydet 
med indslagne Halvrnaancr, i hver af hvilke der 
var anbragt tre ophøjede Punkter (som Fig. 83), 
fremdeles to korte Broncrspiraler, 1 Bronceperle, 
6 Mosaikperler og BO Glasperler, nemlig 1 firdobbelt, 

og 2 dobbelte indvendig forgyldte, 5 klare brune, 
1 klar grøn, 7 uigj. grønne, 13 uigj. hvide og 1 uigj. 
rød, samt endelig Rester af en Hestetand. 

5. Ligeledes har Ejeren af den tilstødende Have 
paa Matr. Nr. 22 cl i Foraarel 1893 fundet en Grav, 
hvoraf han optog to store skaalformede Bronce
spændcr, 4 X 21/2 T., ganske som Fig. 104 (Mus. 
C 7227) samt en i den tynde Side aaben svær 
Haandledsring af Bronce med Bølgeprydclser som B. 
0. Fig. 351. I det ene Spænde laa noget fint vævet 
Uld tøj. 

Fremdeles er der i Dalstrøgene ovenfor Klip
pernes sydlige Affald i Aarene 1887 og 18DO dels 
af Lærer Jørgensen alene, dels af !mm og mig i For
ening ble ven undersøgt en Del Grave, hvoraf dog 
kun 4 indeholclt Oldsager, nemlig: 

G. I en Stendynge af ukjendclig Form fandtes 
en næbformet Broneefibula, 2 x 11/6 T., med Huller 
foroven som B. 0. F'ig. 329. 

7. I en fladthvælvet Stendynge fandtes en 51/4 T. 
lang Ringnaal af Brom:e med en 1/4 T. bred flad 
Ryg, prydet med indslagne Srnaacirkler. 

8. 1 en Stendynge tæt op til en lodret Klippe
væg fandtes en Del Hestetænder og noget ukjende
ligt Jern. 

0. Flad firkantet Slenlægning, c. 3 Alen fra 
Nord til Syd, c. 2 Alen bred. Ikkun (j T. dybt laa 
øst for Gravens l\falle Cll flad Spindeskive ar Sand
sten, 1/s >z 11/2 T., og vestligt et Stykke af en Kniv; 
lidt sydost for Spindeskiven fandtes en eneste skive
formet lille Ravpel'lc. 

3. Melsted 
(J: verl ,Sandhuset" sydost for Mclstcd Fiskerleje). 

Det er en saarc mærkelig Mangfoldig-ht·d af (~ 1'<1 ve 
fra den senere Jernalder, som efterhaandPn liar vis! 
sig langs med Kysten lige fra den nordligste Ende al' 
Gudhjem (jfr. B. 0. Side 185, Nr. 10) indtil S;iltuna, 
omtrent 3/4 Mil sydøslligere. Af disse Grave bleve de. 
som vare fundne imellem Melsled Fiskerleje og Ud
løbet af Kobbe Aa, ved Udgivelsen af B. 0. samlede 
under Ert med Betegnelsen "Mel sted". De senere 
foretagne Undersøgelser have imidlertid vist, dels ;it 
der har været langt flere Grave end tidligere for
modet, dels al disse have ligget i det Mindste i tl'C 
forskjclligc Grupper: en nordvestlig ved "Sandhuset", 
en mellemliggende paa Snedker Dahls Strandlodder 
og en sydostlig ved Udløbet af Kobbe Aa. Gravene 
paa Snedker Dahls Strandlodder ville blive beskrevne 
nedenfor under B 4 og Gravene ved Kobbc Aa under 
B 5. Under Betegnelsen "Melstcd" blive saalcdes 
kun de tilbage, som høre til den nordvestligste Gruppe, 

Omtrent 800 Alen sydost for Fiskerlejet Mclstcd 
ses øst for Strandvejen lo Huse, ;if ]Jl'ilke det nord
ligste kaldes "Sandhuset" og ligger paa Matr. Nr. 123 c, 
medens det sydligste ligger paa Matr. Nr."l ::23 cl (5le 
Selvcjergaards Fortov). Øst for disse Huse liar der 
været en Mængde nu ødelagte Fortidsgrave, dels lave 
Kuller. dels ganske flade, runde eller ovale Slenlæg
ninger. Af Kullemc have adskillige værd gamle 
Røser (se B. 0. Side 274--75, Nr. 28); af de yngre 
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Grave ere de f1este alleredl' hl'~krevne i B. 0. Side 
372-71. 

De allerfleste af de yngre Grave ere fundne 
umiddelbart øst og sydost for Husene, men Gruppen 
synes at have strakt sig uden synderlig Afbrydelse 
hen over den nuværende Agetjord lige ned til Strand
klipperne. Hvor Jordc·n er bleven opdyrket, ere imid
]prtid Gravene blevne ødelagte og kun c·nkelte Olcl
sager senere komne til Syne. Imellem selve Strnnd
klippcrne har der dernæst i de der liggende Strnndsten 
vist sig en Række af Grave af heil anden Arl end 
de ovenfor liggende. 

a. Ved Husene og ovenfor St1·ailllklip11erne. 

1. To gamle Fuud i Kuller, hvorvpd dt:r op
toges adskillige skaalformcde Spænder, se B. 0. 
Side 373, Nr. 1. 

2 og 3. Under Kuller angives at være fundet 
lo Sværd, to Spydspidser, et meget smukt Bcltcspænde 
(B. 0. Fig. 319), en Skjoldbule, en Bronccfibula af' 
Type F 3, nogle Knive og en Mængde Perler. Sagerne 
ere indsendte af Grundejeren og del er kjeudeJiot 
at Gravgods fra Mandsgrave 'og fra Kvindegrave "c1'. 
bleven forbiandet; se B. 0. Side 373, Nr. 2 og 3. 

4. Under Kulle fandtes af Ejernn to næbformcde 
Brnncefibulaer, en aflang pladeformet do., en Kniv 
og nogle Perler; se B. 0. Side 373, Nr. 4. 

5. Under Brolægning optoges et smukt ring
formet Broncespænde med Dyrehoveder; se B. 0. Side 
373, Nr. 5. 

6. Under Kulle og Stenlag laa et stort tve
ægget og to smaa enæggede Sværd, cu Lansespids 
og en Hvæssesten m. V.; se B. 0. Side 37:3, Nr. fl. 

7. En hvælvet Stendynge, hvonmder en stor 
Lansespids; se B. 0. Side 374, Nr. 7. 

8. Brolægning, hvornnder to smukke, tiJdcls 
forgyldte Brnncefibulaer af Type M 1, en Broncefibula 
af' Type F 3, fire Spiraler af Sølvtraad m. V.; se B. 0. 
Side 374, Nr. 8. 

D. Brolægning, hvorunder et Ringspænde af 
Brnnce (B. 0. Fig. 376) og en Hvæssesten etc.; se 
B. 0. Side 374, Nr. 10. 

10. Brolægning, hvorunder et Jernspænde og 
en Kniv; se B. 0 Side 37 4, Nr. 11. 

11 . Brolægning, hvorunder en Brnncelibula af 
Type F 3; se B. 0. Side 37 4, Nr. 14. 

12. Brolægning, hvorunder en Kniv og en Perle; 
se B. 0. Side 37 4, Nr. 15. 

Gnwene Nr. :J til 12 ere undersøgte clels ar 
Lærer Jørgensen alene, dels af ham og mig i For
enmg. 

Derimod have Grundejerne oplaget Gravene 
Nr. 13 til lfi med følgende Indhold: 

13. En BronccJibula af Type F' 3, en anden 
Brnncefibula og mange Perler; se B. 0. Side 37 4, 
Nr.15b. 

14. En smuk Øxeliarnmer afJcrn (R. 0. Fig. 3G:J), 
eu Lansespids, en Hvæssesten og to Knive; se B. 0. 
Side 374, Nr. 15 c. 

15. Tre næbformedc Broneelihulaer, en Spinde
sten og nogle Perler; se B. 0. Side 374, Nr. l:J d. 

1 fi. En firkantet .Jernplarlr!, 11/4 T. i Kvadrnl, 
med fire Nitnagler bærende halvrunde Hoveder ar 
Sølv, Bøjlen af en ligearrnet Broncelibula, 2 T. lang, 
af Form omtrent som Fig. 3fi, to Knive, et Stykke 
af en stor rød Stenperle og 3 smaa Glasperler (en 
rød, en grøn og en blaa). Nyt Fund af 18B4. 

Hertil komme endnu to Grave, der have været 
anbragte i Toppen af ældre Begravelser. 

1 7. I Toppen af en Røse med Oldsager fra 
Bronc:ea]deren (B. 0. Side 27:J) har Ejeren fundet et 
tveægget Sværd med pyramidal Fæstekuap, en Skjold
bule og to Knive; se B. 0. Side 37 4, Nr. 12. 

18. I Toppen af en stor Jordhø.i et Par lrnn
drede Alen ovenfor (sydvest for) Sandhuset bat· 
Ejeren fundet en Spydspids, en Kniv og Stykker al' 
et Bidsel med tilhørende Beslag; se B. 0. Side 37 ;\., 
Nr. 13 (hvor dog Bidselpladerne urigtigt ere anførte 
som Beslag til cl Livbclte). 

Løst paa Gravpladsen er der tidligere fundet et 
Stykke af et Sværd, to Bronceflbulaer af Type F 2, 
en næbforrnet do., St. af en skaalformet du., et 
Hcmspænde ar Brnnce, St. af en Broncenaal og en 
Spindesten (B. 0. Side 373) samt i de senere Aar cl 
Stykke af et stort skaallOrmet Broncespændc som 
Fig. 104 (Mus. C fi73~) Silmt en smuk trekantet 
Bronceknap Lil et Sværdfæste med et Fnglel1ovetl paa 
hver Eude, Fig. 50 (indsendt 8/io 18()0). 

b. l\lellem Strailllklip11eme. 

Ved at slaa Strandslen itu Lil Sle11skjærvcr bar 
Ejeren af Matr. Nr. l 2i3 d gjentagne Gange fundet Old
sager tilhørende gamle Begravelser, der have va'rL'l 
nedlagte i Fordybninger imellem de lave Strandklipper. 
De have altid været dækkede med et tyndt Lag ar 
8maa runde og blanke Havsten, og derover have de 
sædvanlige uregelmæssige Strandsten ligget i l'!I Tyk
kelse af ikkun nogle faa Tommer uden nogensomhebl 
Jordfyld, og uden at der paa Overfladen var noget
somhelst Tegn paa den underliggende Grav. Under 
saadanne Forhold ere Fundene Nr. 19 til 22 frem
komne. 

19. I 1886 fandtes to store skaalformede Spæn
der med en Dækplade over Midten, 41/4 x 21/4 T. 
(Fig. 105; Mus. C 5582). 

20. I 1887 fandtes to store enskallede skaal
forrnede Spænder, 33/4 X 21/4 T., som Fig. 104 (Mus. 
C 5984) saml et smukt stort ligearmet Broncespænde, 
25/6 x 1 T., omtrent som B. 0. Fig. 369 (Mus. C 598:-J). 

21. Tæt ved Nr. 20 fandtes i 1888 en smuk 
svær Haandledsring af Bronce, 7/12 T. bred paa For
siden men temmelig snæver, l3/4 x l1/s T. indvendigt 
Maal, prydet med indstøbte Fordybninger, der ligne 
langagtige Kors. 

22. I 1890 fandtes et skaalformet Spænde, 
4 x 21/2 T., ganske som Fig. 104, et ligc,armet Bronce
spænde, 21/s x 11/12 T., som B. 0. Fig. 36!l samt 
.11 Perler, hvoraf 1 af Mosaik, 2 af lysgult uigj. GlaE 
og 1 tredobbelt, 4 dobbelle og 33 enkelte smaa 
Perler ar blaat Glas. 

23. Endelig have Lærer Jørgensen og jeg i 
Aaret 1894 i Forening foretaget en Undersøgelse paa 

J 
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Stedet og hemærkede da under Strandstenene i 
umiddelbar Nærhed af Gravene Nr. 19-22 et lang
strakt tyndt Lag af smaa runde og glatte Sten, imel
lem hvilke der fandtes en stor og smuk Ringnaal af 
Bronce, 61/4 T. lang. 

4. Mellem Melsted og Kobbe Aa. 

Ved Strandvejen paa Toppen af Bakken imellem 
Melsted og Kobbe Aa ligger et Snedker Dahl til
hørende Hus, hvortil der hører to Strandlodder, 
begge under Matr. Nr. 123e. Paa den sydligste af 
disse Strandlodder er der i sin Tid undersøgt den 
i B. 0. Side 374 under "Melsted 9" beskrevne 
Kulle indeholdende 2 næbformede Fibulaer, en lille 
Broncenaal, 2 smaa Knive, 9 Mosaik- eller Glas
perler og 3 Lerkar. Senere er der sammesteds 
bleven opdaget to "Thingborde" og en Bautasten; se 
foran Side 118 og 122. 

Paa den nordlige Strandlod er der ved en af 
Lærer Jørgensen og mig i 18Ø4 foretagen Under
søgelse fundet helt nede ved Stranden den mærkelige 
halvrunde Dynge af Strandsten, som indeholdt sex 
parallele Grave; se foran under" Strandgrave" Side 134. 

Noget højere oppe langs Klipperne ved Loddens 
nordlige Side bemærkedes en Mængde af de "flade 
Stenlægninger", som kjendes fra Lillevang og ere 
beskrevne i B. 0. Side 177-79 og 387-88. Deres 
Størrelse og Form var ganske som i Lillevang; Ro
setterne paa Midten vare i Regelen som B. 0. Fig. 364, 
altsaa ganske simple; Længderetningen var omtrent 
fra Nordnordvest til Sydsydost. Paa enkelte Steder 
var det kjendeligt, at de vare anbragte i Række 
ved Siden af hinanden, endog i flere parallele Rækker. 
I dem alle fandtes tæt under Overfladen et tyndt 
Lag af smaa blanke Havsten, og derunder i <'Il Dybde 
af neppe 6 Tommer fra Overfladen laa Oldsagerne; 
dernnder viste sig saa Undergrundens skarpkantede 
Stenbrokker. Kun i nogle faa af disse Stenlægninger 
fandtes Oldsager, nemlig: 

1. Nordligt i Graven laa en lille Perle af uigj. 
Glas og en rund Ravperle. 

2. Nordligt laa en lang blaa Glasperle, nogle 
Jernsøm og Spor af ubrændte Ben. 

3. Her fandtes en Kniv og en ukjendelig fir
kantet Jernstok. 

4. Imellem de udkastede glatte Havsten fandtes 
en stor Ringnaal af BroncP, 5 T. lang, af Form som 
Fig. 56. 

5. Midt i Graven laa Stykker af en Kniv og 
noget nordligere Stykker af en Jernring samt af 
Hestetænder. 

6. Heri fandtes en lille Hvæssesten af grønlig 
Skifer med et Hul i den ene Ende. 

l det vestlige Hjørne af samme Lod undersøgtes 
endvidere: 

En lav Kulle, c. 10 Alen bred. Under et Lag 
af runde Sten laa i en Dybde af c. 18 Tommer 
omtrent ved Grnvens Midte og paa Lværs i denne et enægget 
Sværd, 18 T. langt, med Spidsen i Øst; paa Skedens 
Mundingsrand og paa Fæstet sad der smaa Bronce
knapper. Oyer Sværdet laa en lille Kniv og ved 

Sværdets Side en .Jcrnbøjlt·. Udfor Sværdets Spids 
fandtes en lille blaa Glasperle samt en Slibesten af 
Sandsten med en fordybet Rille paa langs. 

5. Kobbe Aa. 

Naar man følger Strandvejen videre imod Sydost 
og har passeret Snedker Dahls Hus (B 4), stiger man 
atter ned til den flade Strandmark. Omtrent 800 Al. 
fra "Sandhuset" og c. 300 Alen fra Snedker Dahls 
Hus ligger der til Venstre midt imellem Vejen og 
Stranden et Hus med Have og Agerjord under Matr. 
Nr. 114 og 123 f; tæt op til Husets Have og Jordlod 
ligger imod Sydost (jfr. det hostrykte Kort) Strand
lodden Matr. Nr. 123 1 henhørende til Rimandsgaard, 
4 Selvejergaard af ØstPrlars Sogn, og dernæst Strand
lodden Ma!r. Nr. 123 h, henhørende under Nøne 
Sandegaard, G Selvejergaard. Disse Lodder ligge alle 
imellem Strandvejen og Havet men dog tildels paa 
en noget ophøjet Terrasse af" gammel Stranddannelse. 
Lidt længere fremme stiger imidlertid Strandvejen n«d 
fra denne Terrasse til selve den lave Strandhred. 
Skrænten af det højpre Land, som her liørel' til 
Nørre Sanclegaards Agermark, Matr. Nr. 11 a, kommer 
saaledes til at ligge ovenfor (sydvest for) Strandvejen. 
Et Par Hundrede Alen derfra søger Kobbe Aa sit 
Udløb i Havet, hvornæst Strandvejen efter at have 
passeret Aaen atter stiger op paa det højere Land. 

Pna de foran nævnte Strandlodder, f"or saa vidt 
de ligge ovenfor Skrænten imod den lave Strandhl'cd, 
samt paa Matr. Nr. 11 a og tildels paa Agermarken 
ovenfor Matr. Nr. 123 l har der henligget en Mtmgck 
af gamle Begravelser, og mange ligge der enduu. 
Længden af denne Gravplads fra Nordrest til Sydost 
er mindst 350 Alen; Breden kan ikke nøie angives 
men har paa enkelte Steder vist sig at være næsten 
100 Alen. Hinsides Kobbe Aa findes der atter langs 
Strandvejen gamle Grave, især Broncealders Høser 
paa en Strækning af flere Hundrede Alen, og paa 
den lave Strandbred nedenfor Vejen ligger der en 
Mængde mere eller mindre kjendelige Strandgrave. 

Kun den Del af Gravpladsen, som ligger nord
vest for Aaens Udløb, er bleven underkastet en nøjere 
Undersøgelse dels af Lærer Jørgensen alene, dels af 
ham og mig i Forening i Aarene 1884. - 90. Af' 
samtlige Grave paa dette Terræn hævede ikkun to 
(Nr. 12 og 34) sig over Markens Overflade, og begge 
viste sig at være gamle Røser. De øvrige laa under 
flad Mark og· vare oventil kun dækkede med flade 
Lag af stør~e eller mindre Sten. Undertiden var 
Stenlaget kun en enkelt Brolægning, men ofte fort
satte det sig til en Dybde af 1/2, 1 eller endog 
2 Alen. Under Stenlaget er der een Gang (Nr. 35) 
fundet to lange Stenrammer, der synes at have hid
rørt fra Stenalderen; adskillige Gange er der fundet 
benfyldte Lerkar, og Brandpletter, tildels med smukke 
stribede Potteskaar, have været endnu hyppigere. 
Fremdeles er der fundet et ikke ringe Antal af Skelet
grave, hvoraf nogle (Nr. 5, 16, 31 og 32) maa lienføres 
til Slutningen af den ældre Jernalder, medens de fleste, 
for saa vidt de liave indeholdt kjendelige Oldsager, 
have vist sig at hidrøre fra Jernalderens senere Tider. 
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Under de ,dierfleste al' Broheg11ingerne er der imid- ' 
lerticl kun fundet et mere eller mindre tykt Lag af 
sort Muld uden andre Oldsaf[er end maaske hist og 
her et Potteskaar eller en brændt Bensplint. En Del 
af disse Brolægninger kan maaske henføres til de 
"andre Grave" fra 
Slutningen af den 
ældre Jernalder og 
Begyndelsen af den 
senere Jernalder (B. 
0. Side 144-47 og 
her foran Side 38 
-39), men det er 
ogsaa muligt, at de 
hidrøre fra Stenal
deren. Som det 
fornn Side 1 OD er 
bemærket, er det· 
nemlig overalt paa 
Gra vpladscn fundet 
saa mange F'lint
flækker og Flint
skjærver, at der maa 
formodes at have 
været en Boplads i 
Stenalderen, og i 
de foranførle Bro
lægninger er der 
jævnlig fundet Potte
skaar med indprik
kede Prydelser, der 
synes at maatte hen
føres til Stenalderen. 
Men paa Grund af 
den absolute Fattig
dom paa andre Old
sager er Tidsbestem
melsen usikker, og 
de paagjældende Bro
la'gningcr ere derfor 
ikke optagne i neden-
~laaendc F'orteg

nclser. 

a. lllatr. Nr. 114 og 
123 f. 

(Gravpladsen,; nonl
vestligstc Del). 
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3. En Ylamlsgrav rnccl SYcerd, Skjoldbule og lo 
Knive sa111l uhrændte Ben. Se B. 0. Side 37G (for
hen Melsted 19). 

4. En Kvindegrav med t.re næbforrnede Fibulaer, 
en Broncenaal, Stykkrr af en Niptang og 9 Perler. 
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Se B. 0. Side 37G 
(forhen Melsted 20). 

5. En Mands
grav med to store 

Spydspidser , en 
Kniv, en smuk lille 
Sølvfibula som B. 0. 
Fig. 272 (Type F 2) 
samt fem Lerkar. 

Hidrører fra den 
ældre Jernalder. Se 
H. 0. Side 37G og 
her foran Side 3fi 
i Noten (forhen Mel
sletl 21). 

I Sommeren 
1888 udgravede 

Lærer Jørgensen og 
jeg adskillige flade 
Stendynger, hvoraf 
dog ikkun to inde-

holdt Oldsager, 
nemlig: 

G. Imellem og 
tæt under det øver
ste Lag af Haand
sten fandtes to næb
formede Bronccfihu
laer, 21/4 og 17/s T. 
lange, en smuk Jill(• 
Broneenaal merl om
vendt kegleformet 
Hoved, en lille Spiral 
af cl fladt Bronee
lmand med to Ræk-

ker indprikkedc 
Punkter, 15 Perler 
(4 af Mosaik, 3 af 
gult nigjennernsigtigl 
mas, 4 af rødl Ler 
og 4 af gult Ler) 
samt uhrændtc Ben-

1. En stor Marnis
grav med Sværd, 
Spyd~picls, Øxeblad, 
Skjoklbule, Bidsel og 
Hestetænder, Kniv, 

Fig. 112 Kor! over den nordlige lJd af GraYpla1bPn yed l!dlohel 

af Kobbe Aa. 

piber. Derunder 
fulgte endnu flere 
Lag af Sten i mørk 
Jord og imellem dem 
nederst en Klump 
brændte Ben. Jern
nedsat i en Røse, Sax, Hvæssesten, Stykker ar \Tæglskaalc, Stykker 

af et Lerkar samt nbrændtc Betl. Se B. 0. Side ;nri, 
livor dog Bidselbeslaget ungt1gl er betegnet som 
Beltdieslag (!'orbcu Melsted 17). 

2. En Kvindegrav imlclwldende en næbfonuct 
1 

og eu knapformel Bronce(ihul:t samt en bred bøjle
formel Do. med Knap, et Toilelapparal ar Bronce, 
en Spindeskive, 63 Perler og et Lerkar. Se B. 0. 
Side 375 (forhen Melsted 18). 

aldergraven 11ar nrnaske været 
l1l'is Top er hlcveH udjævnet. 

7. Under e11 enkelt Brolægning af Haand-
slcn laa i Sandet i ueppe 1/2 Alens Dybde vestligt 
en stor Spydspids, 121/2 X 2 T., med Odden imod 
Syd og med en slo1· Broncekn:ip paa liver Side af 
llullc11. Midt i GraYen laa et firkantet Belteheslag af 
13rnnce med Sølvhuler i Hjørnerne. Sydligt fandtes 
spredte Dele af to Par Hægtespænder af Bronce med 

r 
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hule Bronceknopper paa en af Mallerne. Nordøstligl 
laa en slur trekantet Hvæssesten, 81/2 T. lang, en 
Jernsax og Stykker af en lille Kniv, og nordligst 
f'andtc>s en eneste lille Lilaa Glasperle. 

b. Matr. Nr. 123 I. 
(Rirnambgaard~ Strandloll). 

8. Eu flad Stendynge, hvorunder to Sæt smukke 
Ilægtespæncler med forgyldte hule Bronceknopper, et 
Bidsr•I med Hestetænder, Stykker af' en ciseleret krum 
Bronceplade, en Spindeskive af Sandsten, en Do. af 
Rav, 2 Perler samt Stykker af en Hankekande. Se 
B. 0. Side 375 (forhen Melsted Nr. 16). Gravgodset 
er ikke optaget under sagkyndigt Tilsyn og er vist
nok en Blanding af Oldsager fra forskjellige Grave. 

l 1H87 og 1888 udgravede Lærer Jørgensen og 
jeg endvidere: · 

~l. En flad Brolægning af Sma;1sten og dernnder 
d tyndt Lag af sortagtig Muld, hvori der kun nogle 
faa Tommer under Markens Overflade laa et 291/2 T. 
langt, 2 T. bredt enægget Sværd i Rester af en Træ
skede; Odden, der var vendt imod Syd, vat· tilbage
trukken til Ryglinien; omtrent 1 T. af Spidsen mangler. 
Ved Grehtungen laa en lille Kniv. 

10. Midt i en flad Dynge af middelstore Sten 
var en kantstaaende Stenplacte nedsat fra Nordnord
vesl til Sydsydost. Vest for denne fandles en stor 
grov Kniv, hvis Blad har været OV(~r G1/2 T. langt, 
en mindre Kniv, et stort Beltespænde af Jern med 
mere Helteslag samt et knust middelstort Lerkar med 
Knopper paa Udbugningen. Øst for Stenpladen fandtes 
Intet. 

11. Under en flad Stendynge laa midt i Graven 
en lille Kniv og nær derved Stykker af et smukt 
Spænde bestaaende af en flad, 3 /s T. bred Bronce
ring med tre Rækker indslaaede Halvcirkler; Spændets 
Brede var 13;4 T. udvendigt Maal. Tæt derved fandtes 
endvidere en smuk bred bøjleformet Broncefibula med 
Broncenaal (Type M. 1), 23/s X 11/8 T., prydet med 
et smalt Dyre- eller Fuglehoved paa Spidsen og tre 
udstaaende Knopper paa den halvrunde Bagplade samt 
forøvrigt med Cirkler med en Prik i Midten (Fig. 64). 
8 T. nordvestligere Jaa to 23/4 T. lange Broncefibulaer 
af Type F. 3 som Fig. 61, en smal Niptang af 
Bronce, Stykker af en lille Sølvspiral og en eneste 
blaa Glasperle. Noget nordligern (bag Hovedet?) 
fandtes en smuk Broncenaal med drejet Hoved og el 
rundt Hul dPrigjennem. 

c. Matr. Nr. 123 Il. 
(Nørre Sandegaards Strandlod). 

Verl de af Lærer Jørgensen og mig i Aarene 
1887 og 1888 foretagne Undersøgelser blev der for
uden adskillige tomme Stensætninger og en Del Bro
lægninger uden Spor af underliggende Begravelser 
udgravet Følgende: 

12. En stor Kulle, c. 20 Alen bred, 2 Alen 
høj. Den bestod lige fra Overfladen indtil 21/2 Alens 
Dybde af en tæt Dynge af Sten. Umiddelbart under 
Overfladen fandtes paa flere Steder Klumper af 

brændte Ben. I J3/4 Alens Dybde stod imellem 
Stenene et vaseformet hankeløst Lerkar med en Bort 
af Zigzagstreger omkring Udbugniugen; det var fyldt 
med sædvanlig Jord. Under Stenlaget fandtes Intet. 
Senere har Ejeren i Foraaret 1889 sløjfet Kulien og 
derved fundet to benfyJdte Lerkar, hvoraf det ene 
indeholdt en lille Broncering og det andet en lille 
Bronceknap med Øsken underneden (:J: Tutulus i'). 
Kulien var altsaa en gammel Røse. 

13. Under en oval flad Stenlægning, randsat 
med større Sten, 31 /2 Alen lang fra Nord til Syd, 
fandles i 11/4 Alens Dybde ikkun en lille Kniv med 
Træ skaft. 

14. Under Midten af en flad Stenlægning fandtes 
i ringe Dybde en Kniv og lidt vestligere 3 Mosaik
perler med indsatte Bøsninger af Bronce, hvori der 
endnu var bevaret Rester af en tyk Uldtraad (Haand
ledsbaand). Under den nordlige Ende af Stenlaget 
sad en stor Brnndplet med Ben og stribede Skaar af 
mange Lerkar. 

15. Under en flad aflang Stendynge stod en 
Stenramme, :Jl/4 Alen lang i Nordnordvest til Sydsyd
ost, 2 Alen bred. I en Dybde af næppe 3/4 Alen 
laa paa Ryggen et velbevaret Skelet, paa hvis Nøgle
ben der Jaa et Par meget smukke skaalformede 
Broncespænder, 3 7 /s x 21/s T., (Fig. 103 ; Mus. 
C. 5Ø45) med ti runde Knopper paa Overfladen og 
imellem dem Billeder af Arme eller Dyreben, der 
gribe om hverandre. Midt i Graven fandtes en lille 
Kniv, og forøvrigt bemærkedes kun Tænderne af en 
Hund. Resterne af en Brandplet med mange smukke 
stribede Potteskaar sade endnu i Bunden af Graven. 

16. Under en uregelmæssig Dynge af flere Lag 
kantede Sten, imellem hvilke der fandtes et knust 
stregeprydet Lerkar, stod en langagtig Ramme af 
flade Stene , indeholdende 3 stregeprydede Lerkar 
men ingen Metalsager. Paa Gravens Bund laa 
Resterne af en stor Brandplet med Stykker af flere 
Lerkar. Hidrører formentlig fra Slutningen af den 
ældre Jernalder .. Se foran Side 132, Tillæg VII B, 4. 

17. Flad kredsrund Dynge af store Sten, 4 Alen 
bred, hvorunder der stod en Stenramme, 21/2 Alen 
lang i Nord til Syd, 2 Alen bred. Paa dennes Bund, 
ikkun 3 / 4 Alen under Markens Overflade fandtes Rester 
af et Skelet hvilende paa højre Side. 6 T. sydost 
for Kraniet laa en forgyldt, temmelig massiv Bronce
plade (Fig. 78; Mus. C. 5955), 21/4 x l1/8 T., fore
stillende en Fugl, som holder en Slange i Kløerne; i 
Øjet og i en rund Fordybning paa Vingen er det· 
Spor af rød Email; den havde ved to Nitnagler af 
Jern været befæstet paa en nu bortsmuldret Plade. 
Tæt derved fandtes en blaa Glasperle og en gul Ler
perle. Bag Skelettets Hofte laa en Kniv med lang 
trælleklædt Grebtunge og et kort bredt Blad. 

18. Flad firkantet Stendynge med svære Rand
sten, 3 Alen lang fra Nord til Syd, 2 Alen bred. 
I ikkun 1 /2 Alens Dybde laa Skeletdele af en Hest 
samt 3/4 Alen nord for Hestens Hoved et Jernspænde. 
Ellers fandtes Intet. I Gravens Side sad en Brand
plet med mange stregeprydede Potteskaar. 

19. Trekantet Stenlægning af c. 2 Alens Længde 
med Spidsen imod Nord. Ingen Oldsager; men nord--1 
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ligl fandtes Rester af en Brandplet med stregeprydede 
Polteskaar. 

20. Flad Stendynge, hvorunder der i ikkun et 
Par Tommers Dybde fandlcs midl i Gravl~ll en lille 
Kniv og nordligt et smukt stort ligeannet Brouce
spænde, 3 x l T., omlrent som B. 0. Fig. :3G\J, saml 
l Perle af Mosaik, 12 af Glas og 4 meget smukke 
al" sleben Karneol, i Alt 17 Perler. 

21. Under et enkelt Lag af flade Ste11 fandtes 
ubrændte Benpiber og derved et Jernsøm med bredl 
Hoved, en grov firkantet Hvæssesten, 41/4 X 1 T., og 
en Hestetand. 

22 til 25. Flade Stendynger, under enhver af 
hvilke der fandtes en Kniv og ikke Andel. 

2G. Aflang, hvælvet Dynge af glatte Strandsteu, 
randsal med store Stenblokke. Derunder laa øslligt 
en Kniv og nordligt i ringe Dybde 'i Perler, nemlig 
1 af Rav, 2 af Glas og 1 af gul Lennasse. I<:t Par 
Tommer nordligere laa Kraniet. I dl'n udkastede Jord 
fandtes en lille Jernbøjle. 

27. Under en uregelmæssig slor flad Stendynge 
stod en Stenramme, 3 Alen lang i Nord til Syd, 2 
Alen bred. Deri laa Rester ar et paa Siden henlagt 
Skelet samt ved den ene Side en Kniv og ved den 
anden et spidst, ti T. langt Jernredskab. 

28. Fladt hvælvet Dynge al" Smaasten, hvorunder 
der i ringe Dybde laa et Skelet med Hovedet i Nord. 
Midt i Graven laa et aflangt Jernspænde og el mas
sivt Bronceskaft, 23/4 T. langt, saml Lu Syle med 
Træskafter. Under Skelettets Hoved fandtes et Stykke 
af en tynd, dreven Bronceplade. Paa Gravens Bund 
laa et Lag af sortagtigt Sand med Kulslumper og 
Stykker af et smukt middelstort Lerkar med en Bort 
foroven af indtrykkede Halvmaaner. 

29. I en stor flad Dynge af temmelig svære 
Sten stod den nordre Halvdel af en Kreds eller Oval 
af kantstillede Sten, 21J4 Alen i Tværmaal. Indenfor 
denne og lige saa langt sydligere fandtes østligt i 
1 Alens Dybde Skelettet af en Hest, ligglmde paa 
højre Side med Hovedet i Kurd, og vestligt i samme 
Dybde Skelettet af et Menneske, ligeledes liggende paa 
højre Side med Hovedet i Nord. Sydvestligt i Graven 
laa 24 Jernsørn med Spidserne mod hveraudre i for
skjellige Retninger samt nogle smaa Jernbøjler (Beslag 
til et Træskrin ?). I Gra1'ens Midtlinie imellem Ske
letterne fandtes el Bidsel og et Søm med firkantet 
Hoved. Østligt ved Hestens Ryg laa to ,Jernspænder 
og ved dens Hoved en Jernkrog. Under Menneskets 
Laarben fandtes en 7 T. lang Kniv i Træskede og 
ved Brystet en overbrudt stor smuk Broncenaal med 
fladt spirallagt Hoved og en Ring derigjennem. Bag 
Kraniet laa et Par smaa Jernsøm eller Naale. 

I Summeren 18\JO fandt Lærer Jørgensen og jeg 
nogle nye Grave under el dybt Lag af Flyvesand øst 
for Nr. 1G og 19 paa Skraaningen fra den højere 
liggende Strandmark ned imod den lave Strandbred, 
nemlig: 

30 ( 16 b 1)). Under Flyvesandet bemærkedes en 
Række af Brolægningt•r med smaa Havstcn, stn1'k-

1 J Numrene t Parenthes ere ue, hvorunder O!c\c;ag:c,r11e 
~iu Tiu ere indsendte til N alionalmuscet. 

kende sig i omtrent 8 Alens Længde fra Nord til 

1 
Syd uden nogen kjendelig Form eller Begrænsning. 
Under Smaastenene laa et c. 3/,1 Alen tykt Lag af 
store Sten. Ovenpaa disse og umiddelbart under Bro
lægningerne viste der sig Hester af Skeletter paa 
mindst tre Steder non] og syd fur hverandre. Ved 
del sydligste Skelet laa en knust Skjoldbule, der 
havde været halvkuglel'ormet, samt en lille Kniv. Ved 
det mellemste fandtes kun lidt ukjendeligt Jern. Ved 
det nordligste blev der paa en Flade af over 1 Alens 
Længde og c. 3/4 Alens Brede hmdet over 20 Jern
søm med store flade Hoveder; mange af Sømmene 
vare bøjede. Paa flere Steder fandtes Hestetænder. 
Under Laget af de sture Sten fandtes Intet. 

31 (lG c). Tæt øst for den nordlige Ende af 
i\'r. 30 stod i Sandet en c. 8 Alen bred Kreds a[" 
sture rnnde Sten. l Midten af Kredsen laa en 
hvælvet rnml Brolægning, c. ;3 Alen bred, og umid
delbart under denne viste der sig Rester af tre Ske
letter, nemlig øslligst af en Hest, i Midten af et 
Menneske og veslligst ligeledes af et Menneske. Af 
Heslcn optoges mange Tænder og nogle Knokler; 
nordligt fandtes et Bidsel af Jern og 1/2 Alen syd
ligere to Jernkramper, der havde siddet i Træ, samt 
en grov Jernnagle, der ugsaa bar Spor al· Træ. Af 
MemH•skeskeletlet i Midten vare Hovedet og adskillige 
Geupiher bev;trede, men Stillingeu knnde ikke ret ud
redes; dog bemærkedes dEt, at dets l1øjre Arm sl1·akk 
sig ind under det vest lige Skelels Hals. Ved dets 
Midte fandtes to Knive og lidt østligere en lille llad, 
ved Enden gjerrnemboret Hvæssesten af blød Skifer, 
21/2 x 5/s T.; endnu øst.ligere !aa et stort rundt 
Jernspænde, e. 2 T. bredt. Imellem begge Menneske
skeletterne laa en smuk stor Riugnaal af Bronce 
(Fig. :JG), G1/4 T. lang, med spirallagt Hoved, livor
igjennem Tiingen var anbragt. Det vestlige Skelet 
hvilede paa højre Side med bøjede Knæ. Afstanden 
fra Issen til Knæet var nøjagtigt 2 Alen. Ved dels 
Midte fandtes en Kniv og en lille ved Enden gjeu
nemborel, ved den anden Ende afbrudt Hvæsseslf·11 
ar graa Skifer, 25/s )< 

1/z T.; noget sydligere laa et 
' stort rundt Jernspænde, e. 23/ 4 T. bredt (itn). -
! Guder Skeletterne laa der c. 1/2 Alen Sand, ug der

under 1'iste der sig Overkanten af en Hamme af 
svære, flade, kaulstaaende Sten, 31J4 Alen lang fra 
Nord til Syd, 11 /2 Alen bred indvendigt. 1 Alen 
nede i Rammen fandtes Mennesketænder, en Kni1', en 
lille H:rnkekande og et smukt lille kopformet Glask:u· 
(Fig. 4G). Sidstnævnte Grav formenes at lii<lnJrc 
fra den ældre Jernalder; se foran Side 132, Tillæg 
Vil B, 4. 

32 (lG d). Tæt syd fur Nr. 31 stod dybt i Gru
set en Ramme af svære kantstillede Sten med Ilel
ning fra Nord til Syd. Paa Bunden af Rammen 
fandtes et Skelet med en Kniv og to Lerkar. Hidrører 
fra den ældre Jernalder; se for:m Side 132, Tillæg 
VII B, 4. 

11. Ag·ei·jorden vest for Strandvejen, syd\'estlig't for 
Rimandsgaards Strandlod. 

Paa denne formentlig til Rimandsgaard liørendc 
Mark vide~ der lang~ med Strand vejen at liggp l!1augP 
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Brolægninger ligesom paa Strandlodden, men de ere 
hidtil ikke nærmere undersøgte. 

e. Nørre Sandegaards Agerjord. 

Gravpladsen strækker sig, som foran berørl, 
henover den østligste Del af den til Nørre Sande
gaard, Matr. Nr. 11 a, hørende Mark vest for Strand
vejen. Men tillige er der allerede i 1884 i c. 400 Alens 
Afstand vest for Strandvejen bleven undersøgt: 

33. En isoleret liggende stor oval Stendynge, 
indeholdende en Kvindegrav med tre næbforrnede 
og en knapformet Broncefibula, en Spindeskive, en 
Sax, en Kniv og 33 Perler. Se B. 0. Side :376 
Nr. 22. 

Nederst paa Marken langs Strandvejen have 
Lærer Jørgensen og jeg 1888 undersøgt adskillige 
Grave. nemlig: 

34 (31). En fladl hvælvet Stendynge (Røse), 
26 Alen i Tværmaal; Stenlaget 1 Alen tykt i Midten. 
Under Kullens Midte fandtes (a): Resterne af et stod 
benfyldt Lerkar samt en Del itubrudte og forbrændte 
Stykker af en lille "bornholmsk" Fibula fra Bronce
alderen som Fig. 14 men meget mindre, endvidere 
Lo langagtige Bronceslykker, 7 /s x 3 /s T., hvert be
staaende af to ved Kanten sammenstødende hule 
Buler (Fig. 18), fremdeles en lille grov og sletbrændt 
Hankepotte, 27 /s X 35 /s T" ikkun fyldt med sædvan
lig Jord. Under den nordlige Side af Røsrn fandtes 
\b) ligeledes et stort knust benfyldt Lerkar og imellem 
Benene et afbrudt 4 T. langt Endestykke af en 
massiv vreden Broncehalsring saml et Stykke af et 
c. 11/2 T. bredt fladt Broncebaand med afrundet 
Ende. 

35 (32). Omtrent 50 Alen sydost for Nr. 34 
laa en udstrakt flad Brolægning af store Sten over 
et 1/2 Alen tykt Lag af Haandsten; del'undcr viste 
sig to lange smalle foroven aabne Stenrammer, sam
menstødende ved den sydostlige Ende og derfra 
divergerende, den ene mod ret Nordvest, den anden 
mod Vestnordvest. Førstnævnte (a) var 41/2 Alen 
lang , foroven 11/4 og forneden 1 Alen bred, dannet 
af endestaaende aflange RullesLene; Bunden laa l1/2 
Alen under Markens Overflade. Den anden Sten
ramme (b) var noget kortere og bygget ar kant
staaende Sten plader; Bunden laa kun l1/4 Alen under 
Overfladen. Imellem Stenrammerne, c. 11/2 Alen fra 
den nordvestre Ende af a var der i Højde med Side
stenenes Overkant henlagt en firkantet flad Stenplade, 
hvorpaa stod oprejst en 10 T. lang, foroven spids 
Rullesten. Omtrent over Midten af b fandtes i det 
Lag af Haandsten, som dækkede Gravene, en Klump 
af brændte Ben (c) og ved dem en hul Spydspids af 
Bronce, en lille flad Spydspids af Flint, en Del Flint
flækker samt Skaar af et meget grovt Lerkar. 

36 (33). Under et Lag af større kantede Sten 
omtrent 70 Alen sydost for Nr. 35 laa et c. 1 Alen 
tykt Lag af Haandsten og derunder et nogle Tommer 
tykt Lag af sort Sand. Midt i Stenlaget fandtes med 
Spidsen imod Syd et 34 T. langt (deraf Grebtungen 
41/4 T.), 2 T. bredt tveægget Sværd i Træskede med 
Spor af Birkebark udvendigt. Tværs over dette Sværd 

laa et ikkun 17 T. langt, 11/4 T. bredt enægget 
Sværd med tilbagetrukken Od. Lidt sydvestligere 
stod en halvkugleformet Skjoldbule af Jern (itu). Og 
l1/2 Alen øsl for det store Sværds Spids men 6 T. 
dybere stod et knust, temmelig stort, grydeformel 
Lerkar med vid Munding og rundtløbende Streger om 
Mundingen samt indprikkede Prydelser paa Bugen. 
Ben vare ikke kjendelige ved Lerkarret, men enkelte 
brændte Benstykker forekom hist og her imellem 
Stenene. 

Forøvrigt undersøgtes langs Markens Østside ad
skillige flade Stenlag. Foroven laa der altid et Lag 
af store Sten, derunder Strandsten med fast sort 
Jord imellem, derunder løsl sortagtigt Sand (den 
gamle Grønsvær r), og saa kom Undergrunden. Flint
flækker og spredte grove Potteskaar samt KuJstykker 
og enkelte brændte Benstykker forekom jævnlig i den 
sorte Jord imellem Stenene. Under et af disse Stenlag 
fandies Skaar af et stort grydeformet Lerkar med vid 
Munding og en Bort foroven dannet af indprikkede 
Linier. 1 det øverste Stenlag over en anden af Gra
vene fandtes lo ubeskadigede Brandpletter med lidt 
ukjernleligt Jern. 

f. Sydost fo1• Kobbe Aaens Munding·. 

Paa begge Sider al' Strandvejen, som her alter 
stiger op paa det bøje Land, ligger en stor Samling 
af gamle Røser (over 50). Der skal i disse nogle 
Gange være fundet brogede Mosaikperler, rimeligvis i 
yngre Grave, der have været nedsatte oveni Røserne. 
Langs Strandbredden nedenfor Skrænten af det højere 
Land er der en Mangfoldighed af "Strandgrave", dels 
nogle enkelte Voldgrave, dels flade Dynger af Strand
sten, der dække over Begravelser. 

I en saadan flad Dynge er der i 1888 under el 
Lag af løse Strandsten, næppe 8 T. tykt, fundet 
Skaarene af et meget smukt Bæger af grnnligt Glas, 
83/4 T. højt, 41/2 T. i Tværmaal foroven; Fig.49. Ved 
Eftersøgning paa Stedet fandtes derhos i samme Dybde 
Stykker af en lille Jernkniv, lidt smuldrende Bronce 
med Rester af vævet Tøj, en eneste lille Perle af 
Pletmosaik samt Stykker af et middelstort Hankekar 
og af et lille Lerkar, begge vistnok nedsalte hele. 
Se foran nnder "Strandgrave" Side 134, Tillæg 
VJI C, 6. 

6. Lousgaard. 

Paa den under Lousgaard , 15 Se! vejergaard af 
Østerlars Sogn, henhørende Strandlod Matr. Nr. 20 b, 
lidt over 1/4 Mil sydost for Melsted Fiskerleje, c. 1400 
Alen sydost for Udløbet af Kobbe Aa, Jigger der 
imellem Strandvejen og Havet fra Tornebækkens 
Udløb vestefter en gammel Havstok af Sand og Strand
sten, helt overføgen med Flyvesand. Under det paa
føgne Sand var der skjult en Mangfoldighed af Be
gravelser. Der er fundet en stor Grav fra Stenalderen 
(litra e), tre Røser og et benfyldt Lerkar fra Bronce
alderen (litra c. d og f samt a), adskillige Brand
pletter baade fra den ældre og den yngre Brandplets
tid (litra a samt Nr. 7, 8, 25 og 45), en Skeletgrav, 
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der rimeligvis hidrører fra Slutningen af den ældre 
Jernalder (litra b), samt endelig en Mængde mærke
lige Grave fra den senere Jernalder. 

Disse sidstnævnte Grave vare samlede i en tæt
bclagt langagtig Firkant langs ad Bakkens Ryg, om
trent 40 Alen bred og 100 Alen lang med nogle 
Udløbere imod Nordvest. Fra Tornehækken til den 
sydøstligste af de yngre Grave var der omtrent 
230 Alen. Af de ældre Grave Jaa nogle Brandpletter 
og en Røse indenf'or den nævnte Firkant, de øvrige 
derimod langs ud ad Bakkeryggen imod Sydost eller 

/() /) /,) 

Fig. 113. Kort over Lousgaards GravplaJs. 

Nordvest. Se i det Hele det hostrykte Kort, (hvor 
Bivejen fra Melsted til Saltuna, "Strandvejen", urigtigt 
(;r betegnet som "Landevej"). 

Næsten alle de undersøgte yngre Grave vare 
dækkede med Brolægninger eller Stendynger, under
tiden af uregelmæssig Form, men som oftest be
grænsede af en Rand af større Sten, for det Meste 
kredsrund eller oval, sjældnere firkantet eller tre
kantet. Overfladen indenfor Randen var i Regelen 
enten ganske flad eller dog kun svagt hvælvet; und
tagelsesvis har der en enkelt Gang over Gravens 
Midte været anbragt en lille stenlagt Top. Under 
Stenlægningens Midte fandtes Begravelsen, undertiden 
kun i faa Tommers Dybde (i Grave med store skaal
formede Spænder), men ordentligvis var Dybden 
t1/4 Alen og kunde stige til 2 eller endog 3 Alen. 

Fylden plejede at være Stedets naturlige Jordsmon, 
men af og til har Graven været helt fyldt med svære 
Sten. En enkelt Gang har Begravelsen været orn
given med en Mur af Sten, nedsatte og sammen
pakkede i fast Ler. Under Gravfylden fandtes næsten 
allid et tyndt sort Lag, som strakte sig over hele 
Gravens Bund, og som af og til hævede sig ved 
Side'rne og syntes at bøje sig tilbage henover Midten. 
Dette Lag var undertiden saa tyndt, at det kunde 
hidrnre fra et Klæde, men oftere var det saa tykt, 
at det snarere maatte anses for al være dannet af 
Læder (en Dyrehud); der er flere Gange fundet utvivl
somt Læder paa og omkring Broncespænderne. Tre 
Gange (Nr. 26, 45 og 4 7) er der i Stedet for dette 
tynde sorte Lag fundet et tykt Lag af sort Muld med 
Kulstumper. 

Begravelserne fra den senere Jernalder synes 
paa en enkelt Undtagelse nær alle at have været 
ubrændte. Liget har været henlagt under Gravfylden 
uden nogen Stenkiste eller anden særlig Om gi vel se 
med Sten. Hovedet har altid ligget nordligt. Tænder 
ern hyppigt blevne fundne og ikke sjeldent ogsaa Ben
piber, der viste, at Liget ordentligvis har hvilet paa 
Siden, som oftest paa den højre Side. Naar der paa 
Gravens Bund, saaledes som det var sædvanligt, !Ja!' 
ligget et tyndt sort Lag, ere Resterne af Skelettet 

: saavelsom Oldsagerne blevne fundne paa eller i dette. 
Nogle af Gravene (Nr. 2 og 28) have indeholdt 

oprejste Sten af 1/2 til 3/4 Alens Længde naaende med 
Spidsen op til eller lidt over Stenlægningen; men 
der er ogsaa (Nr. 20, 22 og 23, jfr. litra b) fundet 
spidse Stene af indtil 11/2 Alens Længde oprejste 
ovenpaa Midten af Gravene, hvorhos en spids Sten 
har været anbragt imellem to Grave (Nr. 36 og 39 ). 
De store Sten, der stode paa litra a, vare derimod 
Bautastene fra en ældre Tid og uden noget Forhold 
til de yngre Grave, og del Samme gjælder vel ogsaa 
en nu bortkommen lang Sten, som tidligere har 
staaet udfor Midten af Gravpladsen. 

Endvidere kan det bemærkes, at der udenfor 
Randen af den tomme Grav Nr. 4fi i ganske ringe 
Dybde fandtes Rester af et Skelet kun ledsagede med 
en Kniv, at der i den store Grav Nr. 47 noget 
højere end Oldsagslaget laa et Menneskeskelet jævn
sides med et Hesteskelet, at det Samme gjentog sig 
i Graven Nr. 48, samt at der endelig i Graven Nr. 24 
ovenover Hesterne af et ubrændt Lig stod et Lerkal' 
fyldt mecl brændte Ben. Skeletter af Heste og Tæn
der af Hunde ere fundne flere Gange. 

Gravpladsen opdagedes i August 1881) af Lærer 
Jørgensen, og i Løbet af de næste Uger bleve de 
allerfleste Grave optagne dels af ham alene, dels af 
ham og mig i Forening. Resten blev undersøgt af os 
begge i Sommeren 1887. De i 1886 fremkomne 
Grave bleve foreløbigen beskrevne uuder Nr. 1 til 36 
i et Tillæg til B. 0. Side 413--,06. Efter at Grav
pladsen nu er bleven fuldstændig undersøgt, er Nu
merfølgen bleven forandret, men Numrene fra 188(i 
samt de Numre, hvorunder Oldsagerne fra de i 
1887 fundne Grave ble1'e indsendte til Museet, ere til
føjede i Parenthes. Gravene fra ældn~ Tidsaldre ere 
betegnerle ved et Bog~L11' (litrn a, h r:!c.). 

l 
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De undersøgte Grave, som kunne henføres til 
den senere Jernalder, have, begyndende fra Sydost, 
været følgende: 

1 (1 ). Rund Stenlægning, 6 Alen i Tværmaal. 
I 3/4 Alens Dybde fandtes et tyndt mørkt Lag og 
deri midt i Graven med Spidsen imod Sydost et 
21 T. langt, l1/2 T. bredt enægget Sværd med til
bagetrukken Od, siddende i en Skede af Træ. Sydligt 
laa med Spidsen imod Syd en svær lancetformet 
Spydspids, 11 x 23/4 T. Nordligt stod en lille grov 
Krukke, 2 x 21/4 T. 

2 (2). Stenlægningen næsten trekantet, 31/4 Alen_ 
bred i Nordenden, 4 Alen lang derfra til Sydspidsen. 
Ved Rester af et paa højre Side hvilende Skelet 
fandtes et 23 T. langt, l1/2 T. bredt, enægget 
Sværd med tilbagetrukken Od; det laa i en Træskede 
med Spidsen i Sydvest langs ad Laarbenene. I Gra
ven stod oprejst en smuk, spids og glat lille Rullesten. 

3 (3). Oval, 5 x 31/2 Alen. I l1/2 Alens Dybde 
fandtes Rester af et Skelet og derved en Kniv samt 
midt i Graven to skaalformede Spænder 1), 21/2 x l1/s T" 
hvert især i kjendelig Skikkelse af en Krybdyrfigur 
samt med et langs ad Skallens Ryg indskaaret Billede 
af en Mand næsten aldeles som Fig. 96; Manden er 
afbildet med Ryggen opad, men Hovedet synes at ses 
i Profil. Ved Spænderne fandtes 21 Perler, deraf 6 
af Mosaik og Resten af Glas. 

4 (4). Oval. I t1/2 Alens Dybde fandtes nord
ligt Rester af Tænder og ved dem 1 gul Lerperle. 
Forøvrigt fandtes kun en Kniv. 

5 (4 b). Flad Stendynge uden regelmæssig Form. 
I en Alens Dybde fandtes et enægget Sværd, 24 x 2 T" 
med Grebtungen imod Syd og den tilbagetrukne Od 
imod Nord. Lidt vest for Sværdets Od fandtes Spor 
af Tænder og 8 T. sydligere en eneste lille Ravperle. 
Under Sværdet laa en lille Kniv. Forøvrigt fandtes 
Tænder af en Hund, og i det tynde sorte Bundlag 
bemærkedes tydelige Levninger af vævet Tøj. 

6 (5). Oval, 6 X 4 Alen. I t1/2 Alens Dybde 
laa et Skelet hvilende paa Ryggen. Paa Nøglebenene 
sade to skaalformede Spænder, det ene, 3 x i1/4 T" 
i tydelig Skikkelse af et Krybdyr med et Kors langs 
ad Ryggen, Fig. 90, det andet, 21/4 x 11/4 T" med 
en dobbelt Dyrefigur, Fig. 95. Forøvrigt fandtes en 
lille Kniv og 22 Perler, deraf 9 af Mosaik og .Resten 
af Glas. 

7 og 8 (6 og 7). Indeholdt hver kun en lille 
Kniv. Imellem Gravene fandtes en beskadiget Brand
plet uden Oldsager. 

9 (7 b). Lille flad kredsrund Stendynge med 
Randsten, ikkun 21/2 Alen bred. I en Alens Dybde 
fandtes sydvestligt en Spindeskive af Sandsten, 
5/s x 11/2 T., og sydostligt en Spiral-Armring i 41/2 

Omgange, dannet af et 1/2 T. bredt, tyndt, hvælvet 
Broncebaand uden Prydelser. Nordvestligt laa en stor 
firkantet pladeformet .Fibula, 23/4 x 11/s T., en mindre 
Do" 15/12 X 2/3 T., samt en gjennembrudt aflang Do., 
l7/s X 7/s T. (Fig. 72), endvidere fem smaa ringformet 

1) Samtlige Fibulaer paa denne Gravplads have været af 
Bronce med Jernnaal. 

sammenbøjede Broncebaand om en Læderrem samt 
30 Perler, hvoraf 6 af Mosaik og Resten af Glas. 
Endvidere fandtes to Naale af Jern og en lille Kniv 
samt paa Fibulaerne Rester af vævet Tøj. Ubrændte 
Ben og Tænder bemærkedes. 

10 (8). Oval. Nordligt fandtes i t1/4 Alens 
Dybde en firkantet pladeformet Fibula med slyngede 
Prydelser samt en lille næbformet. Omtrent en Alen 
sydligere laa en Haandledsring, dannet af et tyndt, 
1/2 T. bredt, svagt hvælvet Broncebaand, indesluttende 
en Klump smukt vævet Tøj med lange Frynser, og 
et Par Tommer dybere laa en Spiral-Armring i tre 
Omgange dannet af et lignende Broncebaand, inde
sluttende en Klump fint uldent Tøj vævet i et skjævt 
rudret Mønster. Ved Siden af Armringen laa en Kniv. 
Ved Fibulaerne fandtes 45 Perler, nemlig 19 af 
Mosaik, 23 af Glas, 1 af Rav og 1 af Bronce samt 
1 af Træ med Rør og Endeplader af Bronce og 
paa Siderne omgiven med Bronceplader, der hen
smuldrede. 

11 (9). Rund, 51/2 Alen bred. Ved Halsen af 
et paa højre Side hvilende Skelet fandtes i 1 Alens 
Dybde 3 smaa tynde skaalformede Spænder, de to 
21/4 x 11/4 T" som Fig. 95, det tredie (itu) kun med 
irske Baandslyngninger. Lidt sydligere laa en lille 
Kniv. Ved Fibulaerne fandtes 37 Perler, deraf 6 af 
Mosaik, 30 af Glas og 1 af Rav. 

12 (10). Rund, 4 Alen bred. I l1/4. Alens 
Dybde fandtes Resterne af et Skelet hvilende paa 
venstre Side. Ved det venstre Haandled laa en 
Broncering med indslaaede halvmaaneformede Prydel
ser, Fig. 83, og ved det højre Haandled en Ring af Jern. 
Midt i Graven laa en Kniv. Nordligere fandtes 3 
skaalformede Spænder, af hvilke det ene, 25/s X 11/2 T., 
Fig. 92, er dannet i Skikkelse som en Tudse; om 
Dyrets Forben slynge sig to Slanger, som bide det i 
Snuden, og om Bagbenene to andre Slanger, som 
bide det i Ryggen; ved Hofterne og Skuldrene er der 
aflange Fordybninger, hvori der sidder Levninger af 
rødbrun Email; de store runde Øjne samt en For
dybning midt paa Ryggen synes ogsaa at have været 
indrettede til Optagelse af Email. De to andre Spæn
der, 15/s x 1 T" ere Magestykker; deres Omrids er 
ovalt, men Krybdyrfiguren er kjendelig; paa Ryggen 
bære de et stort Kors, Fig. 93. Ved Spænderne 
fandtes 40 Perler, deraf 19 af Mosaik, 1 7 af Glas, 3 
af Bronce og 1 af Sten foruden 2 perleformede 
Broncespiraler. 

13 (11). Rund, 41/2 Alen bred. I 1 Alens 
Dybde fandtes Rester af et paa højre Side hvilende 
Skelet. Midt i Graven laa lidt Jern (Kniv?) og nord
ligt et smukt l3/s T. langt, 3/4 T. bredt fugleformet 
Spænde, Fig. 69, (Hovedet er afbrudt) samt 15 Glas
perler. 

14 ( 12). Rund, 6 Alen bred. Lidt nord for 
Midten fandtes i 1 Alens Dybde et ganske kort en
ægget Sværd med en aflang Bronceplade paa Enden 
af Grebtungen og tæt nedenfor denne Plade en tværs
gaaende Nagle med store Bronceknopper paa Enderne; 
nedenfor Fæstet sidder en aflang Broncering, og paa 
eller ved Klingen fandtes Bronceprydelser, der maa 
have siddet paa Skeden; Bredener kun l1/4 T.; 

10 
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Længden kan ikke angives, da et Stykke mangler, 
men har næppe oversteget 12 til 15 T. Ved Svær
det laa en lang spids enægget Kniv, en lille Kniv, en 
Jcrnsax af sædvanlig Form som B. 0. Fig. 180, 'i:l}/4 T. 
lang, indlagt i Træ, samt en Del ukj. Jernstykker og 
endvidere adskillige meget smukke Beslag til et Liv
belte, nemlig et meget stort Spænde, 23/4 x 21/4 T. 
(Fig. 57), med den tilhørende firkantede Plade, 
21/4 X 13/s T. (Fig. 58), samt en firkantet Kapsel til 
at trække Remmene igjennem, l5/s X l1/s T. (Fig. 59), 
alle af Bronce med Indlægning af Sølv enten direkte 
i Broncen eller i en paa dennes Overflade anbragt 
Jernplade, endvidere to fortinnede trelwnterle Beslag 
med store Naglehoveder i Hjørnerne og tre lange 
flade Hængedopper 31/4 T., ligeledes fortinnede. ~:nde
lig fandtes noget ukjendeligt Broncebeslag paa Træ 
samt en firkantet Hvæssesten, 43/4 T. Midt i Graven, 
lige over Olrlsagerne var en flad Sten opstillet paa 
Kant. 

15 (13). En uregelmæssig Brolægning, hvorunder 
Intet fandtes. 

Hi (B). Uregelmæssig flad Stenlægning. Kun 
15 T. under Overfladen fandtes en firkantet plade
formet Fibula med slyngede Prydelser, 13 /4 x 7 /s T., 
og en lille aflang Plade, 11/6 x 1/2 T., med Baand
slyngninger og Spor af et Dyrehoved samt bagpaa 
forsynet med en gjennemhullet Kam til Paasyning 
paa Klæderne, Fig. 79. Tillige fandtes 48 Perler, 
næsten alle af Glas, foruden 2 perleformede Bronce
spiraler og mindst 13 smaa Bronceringe, der vare 
indskudte imellem Perlerne. Ved Fibulaen laa der 
vævet Tøj i smukt rudret Mønster. 

17 (15). Uregelmæssig flad Stenlægning, hvor
under der i l1/4 Alens Dybde fandtes ubrændte Ben 
og en lille Kniv. 

18 (16). Uregelmæssig flad Stenlægning. Midt 
i Graven i l1/4 Alens Dybde fandtes en lille Kniv og 
et Bidsel af Jern. Vestligere laa en smuk Spiral-Arm
ring, dannet af et 7/12 T. bredt, svagt hvælvet Bronce
baand i tre Omgange, prydet paa Udsiden med Rækker 
af indsl;1,gne Trekanter ganske som Fig. 82, samt en 
Ha::mdledsring af en tynd Jernstok. [ Spiralringen 
fandtes Levninger af to ubrændte Benpiber (Under
armben). Nordligt fandtes en stor smuk, firkantet 
pladeformet Fibula, 23/4 x 11/s T., med slyngede 
Prydelser, en mindre do., l3/4 x 3 /4 T. (Fig. 71), 
samt en smuk fugleformel Fibula, 21/2 x 5/s T., om
trent som Fig. 68, nogle snrna Stykker Broncebeslag 
paa Jern og 35 Perler, deraf 8 af Mosaik og 27 
af Glas 

19 (17). Rund, 7 Alen bred. I to Alens Dybde 
laa midt i Graven et lille enægget Snerd med tilbage
trukken Od, 16 x l1/4 T.; det sad i en Træskede. 
Tæt derved fandtes en lille Kniv. 

20 (1 7 b ). Stor flad Stenlægning af ubestemme
lig Form, paa hvilken der var oprejst en l1 /2 Alen 
lang, smal, spids Sten. I 1 Alens Dybde laa et 
tyndt sort Lag, som ved Siderne gik opad og bøjede 
sig sammen over Midten. I dette Lag fandtes syd
ostligt Stykker af en lille Jernstok og vestligt en 
121/4 T. lang enægget Daggert, hvis tilbagetrukne Od 

var vendt imod Syd. Tæt derved !art en Underkjæbe 
med Tænder af en Hund. 

21 (18). Uregelmæssig flad Stenlægning. I 11/2 
Alens Dybde fandtes en lille Kniv saml 1 Perle af 
gul Lermasse og 1 af Rav. 

22 (18 b ). En lille flad Stendynge med Rand
sten og paa Midten en oprejst langagtig Rullesten, 
14 T. høj, I 3/4 Alens Dybde laa fra Midten nordefter 
en 131/2 T. lang enægget Daggert med den tilbage
trukne Od imod Nord. Tæt derved laa en lille Kniv, 
og lidt vest for Daggertens Spids fandtes Menneske
tænder. 

23 (18 c). Oval Stenring, 4 Alen i Nordnordvest 
til Sydsydost, 3 Alen bred. Paa Midten var oprejst 
en langagtig Rullesten, 22 T. lang. I 1 Alens Dybde 
laa midt i Graven el 26 T. langt enægget Sværd 
med den 6 T. lange Grebtunge imod Nord. Ved 
Sværdet laa to srnaa Knive og noget sydostligere 
Tænder af en Hund. 

24 (19). Stor flad Stendynge. Imellem Stenene, 
hvormed Graven var fyldt, stod et grovt Lerkar (knust) 
fyldt med brændte Ben; iblandt Benene fandtes en 
langagtig flad Broncegjenstand og under Karret en 
ganske lignende , (rimeligvis to Øreberlokker som 
Fig. 84; nu ere de ganske hensrnuldred<" ). I 13 /1 AIPns 
Dybde fandtes dernæst det sædvanlige sorte Lag og 
deri et kort bredt enægget Sværd, c. 17 x 2 T., med 
tilbagetrukken Od og siddende i en Træskede. \ Tæt 
derved laa en I ille Kniv og 11/4 Alen sydligerl,? en 
Lansespids, 91/2 X 21/s T. 

25 (19 b). Oval, temmelig stærkt hvælvet Dynge 
af Ha:indsten, 4 Alen lang i Nordnordvest til Sydsyd
ost, 2 Alen bred, oventil stærkt blandet med Brand
pletsmuld, der indeholdt et Stykke af en gammel 
Jernfibula. Under Stendyngens vestlige Rand fandtes 
i t1/2 Alens Dybde et mægtigt, 321/2 T. langt, 2 T. 
bredt enægget Sværd med den tilbagetrukne Od imod 
Nore!. Ved Sværdets Side laa en 8 T. lang Kniv; 
lidt vest for Sværdets Od fandtes Spor af Tænder og 
c. G T. sydligere 2 smaa gule Lerperler. Desuden 
fandtes endnu to smaa Knive. 

26 (20). Firkantet flad Stendynge. I 11/2 Alens 
Dybde fandtes et 3 til 4 T. tykt sort Jordlag, stærkt 
blandet med skjørnede Sten og hist og her med Stykker 
af Trækul. lngen Ben og ingen Oldsager. 

27 (23 b). Flad oval Stendynge, 41/2 Alen lang 
i Nordnordvest til Sydsydost, 31/2 Alen bred. I en 
Alens Dybde laa et Skelet paa Ryggen og ved dets 
venstre Hofte en Kniv. 

28 (23). Indenfor en oval Mur, 51/2 x 4 Alen, 
bestaaende af Sten fastpakkede i Ler og omgivne med 
Ler , fandtes i 1 Alens Dybde et Skelet liggende paa 
højre Side. Tæt ved Skelettets Tænder laa to store 
dobbeltskallede, skaalformede Spænder, 41 /2 x 3 T., 
Fig. 107, med 7 ophøjede Knopper i gjennembrudt 
Arbejde. Ved Spænderne fandtes to flade Bronce
knapper, gjennembrudte med tre Huller, samt 41 Perler, 
hvoriblandt 5 af Bjergkrystal, 1 af Karneol, 4 af 
Mosaik, 1 af Bronce og de øvrige af Glas. Noget 
sydligere laa en lille Kniv. Over Spænderne og Per
lerne var der lagt en flad Sten, hvorpaa der i Graven 
var oprejst en spids og glat Rullesten, 15 T. høj. 
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29 (22). Stor flad Stendynge. I den 21/2 Alen 
tykke Stenfyld fandtes 1 Alen fra Overfladen el grovt 
Hængekar af Ler, 5 x 71/2 T., og tæt derved et lille 
kopformet Kar. Under Stenene fandtes et Par smukke 
store skaalformede Spænder, 4 x 21/4 T., næsten 
ganske som Fig. 104 , et ved den ene Ende af
skaaret stort ligearmet Broncespænde (Mus. C. 5900, 
23/s X l7 /s T., med Rester af tre Buler af Sølvblik 
samt paa Midten en gjennembrudt Dækplade af Bronce 
med fire Hoveder m. V. (Fig. 74), endvidere en lang
agtig Perle af Bronce og en eneste lille blaa Glas
perle, nogle Stykker Læderrem med Broncenagler og 
en Broncering samt en Kniv med Broncebeslag paa 
Skaftet og paa Skeden. Ved Spænderne fandtes 
Rester af grovere og finere Uldtøj med kipret Væv
ning. Endelig fandtes Mennesketænder og andre Dele 
af Skelettet. 

30 (24). Lille hvælvet Brolægning, hvorunder et 
Skelet, hvilende paa venstre Side, og ved dets Ryg 
en Kniv. 

31 (21). Stor flad Stendynge. Ingen Oldsager. 
32 (21 b ). Flad rund Stenlægning med en dob

belt Kreds af Randstene. Nordlig fandtes Rester af 
et Menneskehoved; ved Gravens Midte laa et 171/2 T. 
langt enægget Sværd med tilbagetrukken Od samt en 
Kniv, og sydligt fandtes endnn en Kniv og en grov 
Hvæssesten, 51/2 x 11/4 T. 

33 (21 c). Uregelmæssig flad Stendynge. Tæt 
under Overfladen fandtes et tyndt mørkt Jordlag og 
deri en lille Kniv samt en Underkjæbe med Tænder 
af en Hund. 

34 (21 d). Flad rund Stenlægning med Rand
sten, 3 Alen bred. I l1/s Alens Dybde laa midt i 
Graven to smaa Knive og lidt sydvestligere nogle smaa 
Nitnagler af Jern. 

35 (25). Rund, 5 Alen bred. Lidt sydvest for 
Midten laa i 1 Alens Dybde en smuk lille Spindesten 
af brændt Ler. Noget østligere fandtes sex Nitnagler 
af Jern samt noget Træ med Broncebeslag (Træskrin ?). 
Nordligt i Graven laa en bred bøjleformet Fibula med 
Knap, 23/4 X 1 T., (Fig. 65), prægtigt forgyldt og be
lagt med slebne Granater saavel paa Knappen som 
paa Spidsen og Bagpladen, endvidere en stor næb
formet Fibula og to mindre do" St. af en smuk lille ! 

Broncekjæde, to Broncenaale med kegleformede Hove
der, St. af et smalt lille Broncebaand, der synes at 
have været fastgjort ved Kjæden, to Bronceberlokker 
til Øreprydelse som Fig. 84 (itu) , en Del ukj. St. af 
en lang krummet Jernstok med Spor af Bronce, en 
Kniv i Træskede samt 152 Perler, nemlig 29 af Glas 
og 123 af rød eller gul Lermasse foruden 2 perle
formede Broncespiraler. 

36 (28). Hund, 6 Alen bred. Midt i Graven 
laa i 11/4 Alens Dybde en lille Kniv og tæt ved 
denne en knapformet Fibula, en stor næbformet, 
21/4 T" og en ganske lille do" ikkun i1/4 T. lang; 
endvidere to Øreberlokker af Bronce (Fig. 84), 11/2 T. 
lange, en Broncenaal med kegleformet Hoved, nogle ' 
lange smalle Broncestrimler, lidt ukj. Jern og 102 Per
ler, deraf kun 2 af Glas, 92 af Lermasse, 1 af Bronce 
og 7 af gamle Kridtforsteninger foruden to sammen
føjede Rør eller Spiraler af Bronce. 

37 (27). Rund, 31/2 Alen bred. Midt i Graven 
fandtes i 1 Alens Dybde en knapformet Fibula, !1/6 T., 
og 2 næbformede do. samt en lille Broncenaal med 
firkantet Hoved og 13 Perler, nemlig 3 af Glas og 
10 af Lermasse. 

38 (30). Oval. I 1 Alens Dybde fandtes østligt 
i Graven et smukt enægget Sværd i Træskede med 
Spidsen imod Syd; det er 243 / 4 T. langt (deraf 
Fæstet 61/2 T.), næsten 2 T. bredt; Odden er tilbage
trukken. Ved Grebenden laa Skelettets Tænder og 
ved Sværdets Side en lille Kniv. 

39 (29). Firkantet. I 3/4 Alens Dybde fandtes 
vestligt en Spiral-Armring i tre Omgange, dannet af 
et smalt, svagt hvælvet Broncebaand ; i Hingen sade 
Stykker af to Benpiber. Lidt nord for Midten laa en 
Kniv og lidt nordligere en aflang pladeformet Fibula 
af gjennembrudt Arbejde, l1/2 x 11/s T., fremdeles 
en halvkugleformet, foroven aaben Bronceskal med 
en udstaaende trekantet, gjennembrudt Bronceplade, 
15 /s x 1 T. (Fig. 85), samt 13 Perler af Glas og 18 
af Lermasse foruden 2 perleformede Broncespiraler 
og c. 20 smaa, tynde, gjennemborede Skiver af Ben, 
der vare indskudte imellem Perlerne. 

Imellem Nr. 36 og 39 var der nedsat en spids 
Sten, hvis Top ragede et Par Tommer op over 
Randstenene. l Kanten af Nr. 39 sade Resterne af 
en Brandplet. 

40 (31 ). Hund med store Handsten, 71 /2 Alen 
bred; paa Midten laa en lille hvælvet Forhøjning. 
Under en 2 Alen tyk Fyld af svære Sten fandtes et 
tyndt Lag af hvidt Sand, paa hvilket der midt i 
Graven laa en lille Kniv og noget nordvestligere en 
bred bøjleformet Fibula med Knap, 23 /4 x 1 T., 
i Form som Fig. 65, med slebne klare Glas
stykker indlagte saavel paa Knappen som paa Spidsen 
og paa Bagpladen , fremdeles en stor knapformet 
Fibula, !1/2 T., paa hvis Underside der sidder Tøj 
med lange Frynser, en lille næbformet Fibula, to 
Øreberlokker som Fig. 84, en lille Broncenaal med 
rundt Hoved og 68 Perler, nemlig 12 af Glas, 52 af 
Lermasse, 2 af Bronce og 3 af Kridtforsteninger. 
Nordost for Perlerne stod et knust, sort, blankt Ler
kar med tre Gange tre Knopper paa Udhugningen. 

41 (26). Uregelmæssig flad Stenlægning. Kun 
5 T. under Overfladen fandtes et smukt slort skaal
formet Spænde, 33/4 x 21/4 T., som Fig. 104 samt 
en blaa Glasperle. 

42 (26 b). Smuk oval Stenlægning, 31/2 x 3 Alen. 
Ingen Oldsager. 

43 (33). Firkantet. I ikkun 1/2 Alens Dybde 
fandtes en lille Kniv og 2 Lerperler. Ellers Intet. 

44 (34). Uregelmæssig flad Stenlægning med 
størst Udstrækning fra Vest til Øst, delt tværsover fra 
Nord til Syd ved en Skillevæg af kantstaaende Sten. 
I den østre Afdeling laa nordvestligt i ikkun 1/2 Alens 
Dybde Rester af Tænder og lidt sydostligere to store 
skaalformede Spænder, 4 X 21/4 T., omtrent som 
Fig. 104, samt en smuk lille Broncenøgle omtrent 
som B. 0. Fig. 380. I Nærheden deraf laa 4 Perler, 
nemlig 1 af Glas og 3 af Lermasse, med et Par 
Tommers Mellemrum imellem hver; lidt sydligere laa 
en lille Kniv. I Gravens vestre Afdeling fandtes Intet. 

10* 



148 Tillæg IX B, 6: Lousgaard. 

45 (32). Stor flad Stenlægning med Randsten 
ved den ene Side. I en Dybde af 11l1 Alen fandtes 
et 6 T. tykt sort Lag med Kulstumper udbredt over 
hele Bunden, men hverken Ben eller Oldsager. Under 
en af Randstenene ved Gravens Nordende sad en 
Brandplet indeholdende en Broncefibula af Type C fra 
Brandpletternes 2den Afdeling. 

Udenfor den vestre Rand af Graven fandtes tæt 
under Overfladen Rester af et Skelet med Hovedet i 
Nord uden andre Oldsager end en lille Kniv og noget 
ukjendeligt Jern. 

4() (35). Rund, hvælvet, 10 Alen bred. Under 
l1/2 Alen Sten og 1/2 Alen Sand laa østligt Resterne 
af et Hesteskelet med Hovedet i Nord og vestligt 
Resterne af et Menneskeskelet ligeledes med Hovedet 
i Nord. Nogle Tommer syd for Menneskets Hoved 
fandtes et smalt og kort enægget Sværd samt tæt 
derved en Kniv; 2 Alen syd for Hovedet stod en 
Skjoldbule af Jern, omtrent halvkugleformet, dog noget 
tilspidset paa Midten, men uden Tap. 

4 7 (36). Mægtig rund svagthvælvet Stendynge, 
15 Alen. bred, beliggende paa Gravpladsens højeste 
Punkt. Lidt nede i Stendyngen fandtes fra Midten 
nordefter en rektangulær Stensætning af svære kant
staaende Sten, og paa Bunden af denne laa Skelettet 
af et Menneske, navnlig et usædvanlig lille Kranium, 
uden andre Oldsager end Halvdelen af en overbrudt 
Kniv. Umiddelbart syd og øst for denne Stensætning 
og i samme Dybde som dens Bund laa Skelettet af 
en Hest. Noget dybere viste der sig øst for den 
sydlige Ende af Stensætningen et 8 til 12 T. tykt 
Lag af sort Muld blandet imellem Stenene paa Gra
vens Bund. Paa dette sorte Lag laa ubrændte Ben 
af et Menneske, der havde været nedlagt paa Ryggen. 
Hvor Hænderne havde ligget, fandtes to Haandleds
ringe af Bronce, den ene med Aabning midt paa den 
tykkeste Side og prydet med Bølgeornamenter, den 
anden med Aabning paa den tynde Side og prydet 
omtrent som B. 0. Fig. 350 men noget rigere. Ved 
den ene Haandledsring laa der 5 Glasperler. 3/4 Alen 
nordligere fandtes med 1G Tommers indbyrdes Af
stand to ensdannede smukke og store skaalformede 
Spænder, 37/s X l7/s T" Fig. 101, med en ophøjet 
Ryglinie langs ad Midten og to ophøjede Knopper paa 
hver Side af denne samt med indskaarne Prydelser 
paa den øvrige Overflade. De fandtes bedækkede 
med vævet Tøj og Læder. Midt imellem dem laa et 
stort og pragtfuldt Brystsmykke af forgyldt Bronce, 
Fig. 77, bestaaende af to 41/2 T. lange flade Fugle
figurer med Kam paa Hovederne og med Indlægning 
af slebne Granater i to Felter paa hver af Kroppene; 
under Overdelen af hver af Fuglene er der anbragt 
et irsk Ornamentdyr med Hoved, Forben med lang 
Klo og Bagben. Fuglene ere kun sammenholdte ved 
en Stift igjennem begge Ornamentdyrenes Hoveder, 
saa at Smykket har kunnet gjøres bredere eller 
smallere. Paa Bagsiden er der Spor af opløste Jern
plader og Jernstifter. Nedenfor Spænderne og Bryst
smykket laa en Perlerad i en Bue; Perlerne vare 
næsten alle af indvendig forgyldt eller forsølvet Glas; 
deres Antal i Graven var i Alt kun 55, men de fleste 
af dem vare flerdobbelte. Imellem Stenene nederst i 

det sorte Lag stod en lille flad Lerskaal med sort, 
blank Overflade (knust). Derunder viste endelig Under
grunden sig i e. 3 Alens Dybde. 

48. Tæt under en udstrakt hvælvet Brolægning 
stod en firkantet, af svære flade Sten sat Ramme, 
3 Alen i Nord til Syd og lige saa bred. l1/4 Alen 
under Rammens Overkant laa østligt et Hesteskelet 
hvilende paa højre Side med Hovedet i Nord; imellem 
dets Tænder sad et Jernbidsel, og ved dels Hyg 
fandtes nogle smaa Nitnngler af Jern. V cstligt laa i 
samme Dybde et Menneskeskelet ligeledes hvilende 
paa højre Side med Hovedet i Nord; paa dels venstre 
Hofte laa en lille Kniv. Derunder var der l1/4 Alen 
Sand, hvorunder der paany viste sig Overkanten af 
en Stenramme, 3 Alen lang i Nord til Syd, :2 Alen 
bred. 1 Alen nede i denne Stenramme fandtes der 
nordligt Mennesketænder, ved Gravens Midte en 8 til 
9 T. lang Kniv eller Daggert og lidt sydligere lange 
ubrændte Benpiber. 

49. Under en rund flad Stenlægning, 6 Alen 
bred, stod der ligeledes tæt under Overfladen en fir
kantet Ramme af store flade Sten, 3 Alen lang i 
Nord til Syd og lige saa bred. l neppe 1 Alens 
Dybde fandtes deri ved den vestre Side et Menne
skeskelet, hvilende paa venstre Side med Hovedet i 
Nord og i samme Dybde østligt og sydligt Skeletterne 
af to Heste liggende paa højre Side med Hovederne 
i Nord. Ved deres Rygge laa nogle Spænd,er og 
Nagler af Jern. Imellem Mennesket og He'Etcnes 
Hoveder laa en halvkugleformet Skjoldbule med Haand
tag og nogle tynde Jernskinner samt en Kniv. Nord
vestligt laa en Underkjæbe med Tænder af en Hund. 
Under Skeletterne var der kun et Par Tommer Sand, 
hvornæst den underliggende Grundklippe kom til Syne. 

Paa samme Bakkeryg, som indeholdt Gravene 
fra den senere Jernalder, fandtes endvidere foruden 
mange Brandpletter følgende Grave: 

a. Omtrent 100 Alen sydsydost for Graven 
Nr. 1, c. 130 Alen fra Tornebækken var der under 
Flyvesandet opdaget tre Bautastene, staaende i Række 
fra Nordnordvest til Sydsydost med c. 11/2 Alens 
Mellemrum, henholdsvis 11/2, 2 og 21/12 Alen lange, 
anbragte paa en fælles fladthvælvet oval Forhøjning 
af smaa Strandstene blandede med mørkfarvet Jord. 
Umiddelbart nordost for Foden af den nordlige Sten 
stod en grov Lerkrukke fyldt med brændte Ben, 
c. 2 Alen sydvest for den mellemste Sten laa en 
Brandplet og c. 1 Alen øst for den sydlige Sten lige
ledes en Brandplet. Oldsager fandtes ikke. 

b. Omtrent 30 Alen sydsydost for Graven Nr. 1 
laa en 5 Alen bred, kredsrund, toppet Kulle, paa 
hvis Midte der stod en l1/6 Alen lang, skarpkalltet, 
spids Sten. 3 / 4 Alen under Toppen viste sig en 
Ramme af flade Sten, 3 Alen lang i Nordvest til Syd
ost, 13 / 4 Alen bred. Øverst i Stenrammens nordre 
Hjørne stod et sort vaseformet Lerkar, 5 X 51/2 T" 
med Stregeprydeiser og 3 X 2 Knopper paa Udbug
ningskanten samt ovenfor denne tre Hagekors ind-
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ridsede i Leret, Fig. 48. I samme Dybde laa ved Midten 
af Graven en Kniv. Omtrent en Alen nede i Stenram
men fandtes midt i denne et firkantet Jernspænde og 
en Kniv; lidt sydøstligere bemærkedes lange Benpiber, 
og vestligt stod et fint vaseformet, stregeprydet, hanke
løst Lerkar, c. 5 x 6 T., og et middelstort Hankekar 
uden Stregeprydeiser. Paa Stenrammens Bund laa et 
4 T. tykt Lerlag. 

c. Tæt ved Sydvesthjørnet af Gravene fra den 
senere Jernalder forefandtes en 18 Alen bred fladt
hvælvet Stendynge (Røse), paa hvis Midte der var 
oprejst 5 spidse Sten ordnede i to parallele Rækker 
fra Nordnordvest til Sydsydost. Neppe 1/2 Alen under 
Overfladen fandtes i stor Udstrækning et sort Lag, 
for det Meste kun et Par Tommer tykt men under
tiden udvidet til større Tykkelse. I 

1 
dette sorte Lag 

fandtes hist og her smaa Klumper af brændte Ben og 
adskillige smaa spredte Potteskaar samt omtrent ved 
Gravens Midte en smuk lille Tutulus af Bronce, 1/2 X 1 T. 
(Fig. 16). 

d. Midt iblandt Gravene fra den senere Jern
alder laa en 13 Alen bred, kredsrund, toppet Sten
dynge (Røse), 11/2 Alen høj, med fire Rækker af 
Randstene. Omtrent i Højde med den omliggende 
Jords Overflade fandtes et udstrakt, uregelmæssigt, 
mørkt Lag af et Par Tommers Tykkelse og deri paa 
tre Steder temmelig store Klumper af brændte Ben. 
I en af disse Klumper laa to Spiralringe af Bronce
traad i 3 til 4 Omgange med en fri Aabning af om
trenl l T. 

e. Nord for Graven Nr. 47. Fladthvælvet Sten
dynge, 121/2 Alen lang i Nordvest til Sydost, 9 Alen 
bred (Stenaldersgrav). Langs ad Stendyngens Længde
retning var der i Midten anbragt en lang Ramme af 
kantstillede flade Sten, 7 Alen lang, 1 Alen bred, 
11/4 Alen dyb; ved den nordvestre Ende var Halv
delen af Rammens Brede lukket med en flad Ende
sten; ved den sydøstre Ende var Midten aaben, men 
ved hver af Siderne var der som en Dørstolpe op
stillet en Sten 1 Alen høj og 6 T. bred med kva
dratisk Gjennemsnit. Paa Bunden var Stenrammen 
belagt med flade Stenplader. Indenfor Rammen 2 Alen 
fra dens nordvestlige Ende fandtes en smuk Flintdolk, 
81/s x 21/4 T. I selve Stenrammen fandtes ikke 
Spor af Ben, men en Alen udenfor den ved den nord
østlige Side bemærkedes imellem Stenfylden en Klump 
hvide brændte Ben. 

f. Nord for Graven Nr. 49 laa under Flyve
sandet en meget stor Dynge af svære Stenblokke 
hvilende paa Grundklippen. Form og Udstrækning 
kunde ikke bestemmes. Under Stenlaget fandtes uregel
mæssige Lag og Klumper af sort Muld med Kul
stumper, nogle faa brændte Benstykker og et enkelt 
grovt Potteskaar (Røse). 

7. Saltuna. 

De nordvestligste Huse af det lille Fiskerleje 
Saltuna, 5 / s Mil sydost for Gudhjem ligge i Østerlars 
Sogn , og imellem dem og Sognegrænsen ved Kjelse 
Aa er der en udyrket Strandmark af et Par hundrede 
Alens Længde. Syd for Kjelse Aa ligge de øvrige 

Huse paa Østermarie Sogns Grund. Paa den brede 
Strandmark nordvest for Aaen er der tidligere bleven 
undersøgt adskillige Grave, dels gamle Røser, dels 
Kuller og Stenlægninger fra den senere Jernalder; se 
B. 0. Side 275 og 388-89. Der ligger endnu mange 
Grave, men de ere saa fattige, at de ikke ville lønne 
en Undersøgelse. 

Ved de nordlige Huse, nordvest for den aabne 
Strandmark var der 

1. i 1877-80 fundet en svær Bronce-Haand
ledsring med Bølgeprydeiser, et Stykke af et smukt 
sølvprydet skaalformet Spænde med store Dyrehoveder 
(Mus. C 4850) samt en stor Mosaikperle og nogle 
malede Glasperler. 

I Aaret 1887 har Lærer Jørgensen ved Stranden 
tæt nordost for disse Huse undersøgt følgende Grave, 
nemlig: 

2. En rund Brolægning, 7 Alen bred. Under 
en Sænkning i Stenene i Retning fra Nordvest til 
Sydost fandtes nordvestligt et menneskeligt Kranium 
og omkring dette en kantstaaende flad Broncering, 
fortil 5/12 T. bred, paa Bagsiden glat og paa Forsiden 
prydet med to tværstribede Baand imellem tre Zigzag
linier, Fig. 81 ; Mus. C. 5991. Ringen danner en 
bagtil aaben Oval, 51/4 x 41/2 T. i Tværmaal. Bag
ved Kraniet laa Rester af en Jernnaal. Tæt nedenfor 
Hovedet fandtes en næbformet Broncefibula med Huller 
foroven som B. 0. Fig. 329, l3/4 x l1/i2 T., samt 
en lille ligearmet do., 15/6 x 1/s T., hvis Bøjle var 
vinkelbøjet og ovenpaa ganske flad (Fig. 62). Endvidere 
fandtes en lille Kniv. 

3. Af en lignende Grav optoges Bøjlen af en lille 
tynd Broncefibula, rimeligvis af Type F., en Kniv med 
en bred Broncering om Skaftet foroven samt en lille 
Broncering, hvorved Kniven har kunnet ophænges; 
desuden en Del velbevaret grovt linned Tøj. 

4. Under en forstyrret Stenlægning fandtes en 
blaa Glasperle og to røde Lerperler. 

5. En hvælvet Stendynge, hvorunder der fandtes 
en Kniv. Adskillige lignende Stenlægninger undersøgtes 
uden noget Udbytte. 

Senere have Jørgensen og jeg i Forening under
søgt flere lignende ovale Brolægninger dels omtrent 
paa samme Sted, dels noget nordvestligere hen 
imod Udløbet af Strandbybækken, men uden noget 
Resultat. 

8. Glasergaard. 

Glasergaard, 25 S. G. af Østerlars Sogn, ligger 
i den østlige Side af Sognet tæt sydost for Bække
gaard og tæt syd for Landevejen fra Svaneke til Al
linge. Omtrent 100-150 Alen nord for Landevejen 
har der tværs udfor Gaarden ligget en ret mærkelig 
Gravplads, som imod Vest naaede hen til den imod 
Nord løbende Bivej; Afstanden derfra til Bækkegaard 
er c. 200 Alen og til Østsiden af den store Grav
plads paa Bækkegaards Mark c. 500 Alen. Terrænet 
er fladt; Grundklippen kommer af og til ganske nær 
til Overfladen, men paa andre Steder ligger den 
temmelig dybt dækket af lerblandet Sand. Nu er hele 
Pladsen planeret og opdyrket. 
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Planeringen var begyndt allerede i 1886, og der 
ryddedes da flere Stenlægninger, hvorved der fandtes 
en stor og bred Lansespids , 121/4 X 23 / 4 T. , to 
Spindestene og noget ukjendeligt Jern; se B. 0. 
Side 412. I Sommeren 1890 lykkedes det Lærer 
Jørgensen at finde en urørt Stenlægning, og dels i 
del nævnte Aar dels i 1891 foretoges da af ham og 
mig i Forening følgende Undersøgelser: 

1. Tæt under Overfladen bemærkedes svære 
Stenblokke i en Firkant 6 Alen lang i Nordvest til 
Sydost, 4 Alen bred. Stenlaget fortsattes nedad ind
til en Dybde af 11/2 Alen, saaledes at Bunden deraf 
lildels bestod af store flade Sten. Under disse fandtes 
sydligt lidt vest for Midtlinien en stor Spydspids, 
10 x 21/4 T., med Odden imod Sydost og Spor af 
Træslagen derfra imod Nordvest. Ved Midten af Gra
ven laa en knust Skjoldbule af Jern og dels paa den 
dels omkring den 9 Broncenagler med 11/2 T. brede, 
knapformede, fortinnede Hoveder, alle ensdannede 
og prydede med ind slagne Ornamenter (Fig. 51 ). 
Den ene Knap sad endnu paa Bulens Midte, sex 
syntes at have siddet i en Kreds ovenpaa Kraven og 
to paa· den indre Side af Skjoldet til Fastholdelse af 
Skjoldhaandtaget (jfr. en Skjoldbule fra "Melsted 17 ", 
nu Kobbe Aa 1, B. 0. Fig. 315). Omtrent 1 Alen 
øst for Skjoldbulen laa et 34 T. langt, l3/4 T. bredt 
tveægget Sværd med Spidsen imod Sydost og tværs 
over dette med Spidsen imod Nordost el 16 T. langt, 
11/4 T. bredt enægget Sværd med en aflang Fæste
knap af Bronce og en Broncering nedenom Fæstet. 
Paa hver Side af det tveæggede Sværd og parallelt 
med dette laa en Kniv. Omtrent 3/4 Alen nord for Greb
tungen af det tveæggede Sværd fandtes ved Gravens 
Østside en stor Mængde Hestetænder af begge Kjæber 
og imellem dem et Bidsel med Tværstang og Ringe 
af Jern; iblandt Hestetænderne og Stykkerne af Bidselet 
fandtes to kvadratiske l1 /2 T. brede, ovenpaa fortinnede 
Bronceplader med Nitnagler ved Hjøruerne og med hele 
Overfladen bedækket med ciselerede Dyreskikkelser i 
irsk Stil samt Menneskeansigter (Fig. 54), endvidere 
to mindre, ligeledes kvadratiske, 11/12 T. brede, imod 
Midten trappeformet ophøjede og ovenpaa fortinnede 
Bronceplader med Nitnagler i Hjørnerne som Fig 53, 
fremdeles fem smaa fortinnede Knapper, der havde 
været Hoveder for Nitnagler, den ene 3/4 T" de øvrige 

1/2 T. brede, fremdeles en 2/s T. lang, 7/12 T. bred 
halvoval fortinnet Plade med to Naglehuller ved den 
ene Ende, en 7 /12 T. bred langagtig Plade med ind
slagne Cirkelprydeiser og Stykker af to andre Plader, 
Alt af Bronce. I Gravens vestlige Hjørne stod et 
knust, temmelig stort, Yaseformet Lerkar med Knopper 
paa Udbugningskanten, og tæt derved laa to grove 
Nitnagler af ,Jern. Endelig er der af Graven (uvist 
hvor) bleven optaget et bredt Jernspænde. 

2. Omtrent 40 Alen sydost for Nr. 1 laa en 
trekantet Brolægning af svære Sten; Siden imod Nord
vest var 32/s Alen lang, og derfra til Brolægningens 
Spids i Sydost var der ligeledes 32 /s Alen. Midt i 
Gr:nen tæt under Brolægningen, kun 1/2 Alen fra 
Overfladen fandtes en knust Skjoldbule; lidt syd for 
denne laa i samme Dybde to Sværd skraat over hin
anden, det ene tveægget, 22 T. langt, l3/4 T. bredt, 
med Spidsen imod Syd, det andet enægget, 18 T. 
langt, 11/4 T. bredt, med Spidsen imod Sydost; paa 
sidstnævnte .Sværd sad der en Broncering om Fæstets 
nedre Kant. I Vinkelen imellem Sværdene stod et 
knust lille fint Lerkar. Nordvest for Sværdene tæt 
vest for Skjoldbulen laa en grov Spydspids med 
Odden imod Øst. Nord for Skjoldbulen laa der to 
Knive. Og endelig fandtes der omtrent 2 Alen nord
ost for Skjoldbulen en Mængde Tænder af en Hest og 
imellem dem et Bidsel bestaaende af en 4 T. lang Tvær
stang af Jern og ved hver Ende af denne en Bronce
ring, 11/2 T. i Tværmaal; paa hver af Ringen'fNiang der 
to langagtige Bronccbeslag, hvorhos der endvidere ved 
Bidselet fandtes Resler af to firkantede Bronceplader, 
i1/2 T. i Kvadrat, med trappeformet ophøjet Midte og 
store Nitnagler ved Hjørnerne som Fig. 53. 

3. Omtrent 30 Alen sydost for Nr. 2 bemær
kedes Resterne af en Stenlægning af store Sten. Der
under laa i ringe Dybde et tyndt mørkt Lag af or-

1 ganisk Stof og derpaa et Stykke af en Kniv samt 
c. 1 Alen vestligere en 2 T. lang Niptang af Bronce. 
Et Stykke af en anden Kniv fandtes ogsaa i Graven 
men syntes at være 11yttet ved Pløjningen. 

Nogle Dage efter den sidste Undersøgelse frem
sendte Gaardejeren en paa Gravpladsen fonden Hænge
dop af Bronce, 33 /s X 1/2 T. (ganske som Hænge
dopperne i Lousgaard 14 ). Den formentes at være 
fonden i Graven Nr. 2. 

TILL.ÆG X. 

MARKFUND FRA JERNALDEREN. 

I Tillæg XI til B. 0. findes der artrykt lange 
Rækker af Mark- og Mosefund fra Jernalderen, hid
rørende fra Tiden forinden Udgivelsen af B. 0. Hvad 
der senere af markfundne Jernalderssager er indkom-

met til de offentlige Samlinger er ikke ganske ringe 
i Antal; navnlig har Bornholms Museum modtaget en 
Mængde saadanne Fund, men de beslaa for største 
Delen i enkeltfundne Perler eller Spindestene, nogle 

-
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Øxeblade af ubestemmelig Alder og nogle faa enkelt
fundne Spydspidser, altsaa Gjenstande uden synderlig 
Betydning. Som Markfund, der fortjene at optegnes, 
kunne kun anføres følgende: 

1. Vester m ar i e Sogn. Paa en Parcel af 
17 S. G. lidt nord for "Klinten" er der i 1895 
fundet en svær Guldfingerring med en indfattet oval 
Glasflus, rød med hvid Kant. Vægt 224/5 gr. Værdi 
55 Kr. Formenes at hidrøre fra det 5le Aarhun
drede. 

2. Gudhjem Sogn. En Guldsolidus fra Valen
tinian III er i 1891 bleven fonden i en Have i Gud
hjem (Møntkabinettets Fundprotokol Nr. 591 ). 

3. Østerlars Sogn. Ved Mergelgravning paa 
4. V. G.s Grund er der i 1893 f4ndet et spiralsnoet 
Stykke Ringguld i 21/s Omgang, dannet af en 
c. 21/2 mm tyk kantet Guldstang. Vægt 9,5 gr. Værdi 
22 Kr. (Mus. C 7 405). 

4. Samme Sogn. I en Husmandshave tæt 
sydost for Tornebækkens Udløb er der for 40 Aar 
siden fundet Halvdelen af en svær Haandledsring med 
Bølgeprydelser. Indsendt 1886. 

5. Østermarie Sogn. En Sølvdenar fra 
Hadrian, fonden paa 66 S. G.s Parcel, er i 1895 ind
kommen til Møntkabinettet. 

6. Samme Sogn. En Spiralarmring af Sølv 
som Worsaae Fig. 449 med rhornbeformede Figurer, 
oprullet i fire Omgange og med tilbagebøjede Ender er 
fonden i 1891 ved Skovrydning paa Lundegaards, 
32 S. G.s Hovedlod. Tværmaal: 7 cm. Vægt: 97,s gr. 
Værdi: 12 Kr. (Mus. C 6656). 

7. Ibs ker Sogn. En Guldsolidus fra Theodo
sius II, fonden i 1894 paa Kjøllergaards, 13 S. G.s 
Grund paa den gamle Husplads nord for "Sylten" 
(B. 0. Side 399 Nr. 2), er i 1895 indsendt til Mønt
kabinettet. 

8. Samme Sogn. Paa den gamle Husplads 
"Sorte Muld" under 10 V. G. (B. 0. Side 399 Nr. 1) 
findes fremdeles af og til Oldsager. En Spydspids, 
8 T. lang, er derfra indkommen til Bornholms Mu
seum (Bhlms Mus. Nr. 7 4). 

9. Almindingen. I 188\J er der ved Grav
ning fundet 6 Guldsolidi, nemlig 1 fra Valentinian Il!, 
2 fra Theodosius II, 2 fra Anastasius og 1 barbarisk 
Efterligning. (Møntkabinettets Fundpr. Nr. 561). 

TILL.ÆG XI. 

GAMLE HUSP LA DSER 0 G BORGE. 

Om Huspladserne fra Stenalderen se foran i 
Tillæg I. Huspladser fra den senere Jernalder ere 
kjendte i et ikke ringe Antal, hvorom se B. 0. Side 399 
--401; men nye Iagttagelser af nogen væsentlig Be
tydning i saa Henseende ere ikke fremkomne siden 
Udgivelsen af B. 0. Derimod er der foretaget betyde
lige Undersøgelser paa Frænne Mark med Hensyn til 
Boliger fra Middelalderen, hvorhos Lilleborg og Ham
mershus have været Gjenstand for anselige Arbejder. 

I. Frænne Mark. 

Fra Kysten udfor Sydenden af Svaneke By er 
der i en Strækning af omtrent 1/s Mil sydefter langs 
med Stranden en Række af gamle Hustomter, under
tiden afbrudte ved Klippepartier men ellers næsten 
sammenhængende. De ere undersøgte af Læ·rer 
Jørgensen, som navnlig i 1893 efter Opfordring fra 
Nationalmuseet har ladet foretage Gravninger der
steds. 

Ifølge Lærer Jørgensens Indberetning, der bevares 
i Arkivet for Museets 2den Afdeling, vare Forholdene, 
som følger: 

Oventil vise Hustomterne sig i Regelen som af
lange Fordybninger, jævnligt omgivne med en lav 
Jordvold. Under Overfladen findes Rester af Mure, 
dannede af raa Granitsten sammenføjede med Ler. 
Nogle af disse Murlevninger omslutte et Rum af ret 
betydeligt Omfang, delt ved en Tværvæg i lo Af
delinger, tilsammen af indtil 15 Alens Længde og 
9 Alens Brede, indvendigt Maal. Andre omgive kun 
et enkelt Rum af c. 6 Alens Længde og c. 4 Alens 
Brede. De ligge alle med Gavlenden ud imod Søen 
og synes i Regelen at have havt Indgang fra denne 
Ende. Bagved Hustomterne ligger der smaa Grupper 
af mindre Tomter; en af de største af disse var 
c. 4 Alen lang, 3 Alen bred og 2 Alen dyb; der 
var intet Tegn til Indgang, saa at disse Rum synes 
kun at have været Forraadskjældere med Tilgang 
ovenfra. 

I de egentlige Hustomter, der vistnok have været 
benyttede til Beboelse, er der to Gange fundet af
lange Stenlægninger, der synes at have været Funda
menter for Ovne. Forøvrigt er der fundet en Mængde 
Potteskam', hvoraf mange ere glaserede, en Mængde 
Kreaturben, undertiden marvspaltede, et stort Øxc-
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blad, en svær Hammer, adskillige Stykker af Knive, 
en stor Slaa til en Dør, en Armbrøstbolt, en Mængde 
Jernsøm samt endelig 13 Mønter, hvoraf de 12 ere 
smaa Sølvmønter, dels skaanske, dels nordtyske, fra 
omtrent Aar 1340 indtil noget ned i det l 5de Aar
hundrede. Den 13de og formentlig yngste Mønt er 
en Guldgylden fra en køllnsk Ærkebiskop, der virkede 
i Aarene 14G3-80. 

Under Tomterne er der jævnlig fundet Brand
pletter fra den ældre Jernalder (se foran Side 125 
Nr. 19), og Skaar af Brandpletskar forekomme hyp
pigt i den opgravne Jord. Ogsaa en omfalden Bauta
sten er fonden i en Tomt. 

Naar der bortses fra disse Rester fra en fjern 
Fortid, som ikke kunne staa i nogen Forbindelse med 
den senere Bebyggelse, vise Fundene hen til, at der 
paa Stedet har boet Mennesker i det 14de og 15de 
Aarhundrede. De fleste Tomter have vel ikkun baaret 
smaa Hytter, midlertidigt anbragte for at kunne drive 
Fiskeri fra en lille Havn, hvis Spor endnu findes 
indenfor et Skjær. De maa da nærmest sammen
stilles med de omtrent samtidige Fiskerboder ved 
Falsterbo paa det sydøstlige Hjørne af Skaane. Men 
nogle af Husene have Yæret saa store, at de ikke 
kunne anses for blot al have været beregnede paa el 
kortvarigt Ophold men maa antages at have været 
stadigt beboede, maaske af Søfolk, som Aaret rundt 
benyttede den derværende Havn. Om Aarsagen til, 
at der netop i det 14de og 15de Aarhundredc og 
hverken før eller senere har været Erhverv der paa 
Stedet for en ikke ubetydelig Befolkning, vides for 

Tiden endnu Intet. Rimeligvis har Fiskeriet været 
fordelagtigt netop i den paagjældende Periode. 

2. Lilleborg. 

Se herom B. 0. Side 401-2. Siden Udgivelsen 
deraf er der ifølge Nationalmuseets Foranstaltning ved 
Inspektør Hauberg bleven foretaget betydelige Arbejder 
for at bringe de gamle Ruiner for Dagen. Det store 
firkantede Taarn, som forsvarede Indgangen til Borgen, 
viser sig nu med en Højde af 5-6 Alen, og øst 
omkring Taarnet har man fundet den oprindelige 
Tilkjørselsvej, som igjennem en Port førte ind paa 
Borgpladsen. V cd Klippens østlige Side er der blottet 
et langt, smalt Murværk, der synes at svare til et 
lignende paa Vestsiden. Formentlig har der været 
Trappegange, som førte ned til Søen. Talrige Spor 
viste, at Borgen var blcven ødelagt ved Ild. Der er 
fundet Vaaben og Mønter, af hvilke de yngste hidrøre 
fra Kong Christoffer den Første. 

3. Hammershus. 

Ogsaa her har Nationalmuseets 2den Afdeling i 
de senere Aar ved Inspektør Hauberg ladet udføre 
betydelige Arbejder. Murværket i det store Taarn er 
bleven udbedret, navnlig paa Vestsiden, den indre 
Slotsgaard er bleven ryddet for de der sammenhobede 
Murbrnkker, og Kirken og den ligeoverfor liggende 
Bygning ere blevne udrensede til Bunden. 

\ 

TILLÆG XII. 

FØRSTELÆRER PETERSENS OPTEGNELSER OM 
NYFUNDNE RUNESTENE M.V. 

Om bornholmske Runestene er der siden Ud
givelsen af B. 0. fremkommet tvende Publikationer, 
begge af Professor Wimmer, nemlig angaaende den 
ene Sten ved Nylars Kirke og angaaende Aa Kirkes 
Døbefont. 

Paa Stenen ved Ny 1 ars Kirke, "Bausas 
Sten", B. 0. Side 406 Nr. 1 G, har Førstelærer 
Petersen i sin Tid læst: 

Kobu-Svain raisti stain pena aftir Bausa sitn 
sin, ti·(enk gupa)n J pan is tribin varp i orostu 
at utlantu. Gup trutin hialbi hans ont auk 
Sata Nlikial. 

I Professor \Vimmers store Værk .De danske 
Runemindesmærker" I, Nr. 17, Side 150-58, hvor 
der tillige er givet en smuk Afbildning af Stenen, 
læses Indskriften saaledes : 

kobu : suain : raisti : stain : pina : a(f)tir : bausa : 
sun : sin : tr(i) [k: kupa] n : pan: is: tribin : uarp : i : 
u(r )ostu : at : ut : la .. iu : ku/1 : trutin : hi( a)lbi: 
hans : ont : auk : sata : mikial. 
Der er imellem disse Læsninger ikke synderlig 

Forskjel, undtagen for saa vidt som Petersen læser, 
at Bause blev dræbt "at utlantu" J: i Udlandet, me-

1 dens Professor \Vimmer læser, at han blev dræbt 
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"at ut la .. iu" , som formenes at betyde "at Ut
længiu", J: "ved Udlænge" , et Sted, hvis Plads ikke 
nærmere kan bestemmes, men som antages at have 
ligget i Nærheden af Gøtaelvens Udløb, hvor der 
forefaldt Kampe med Nordmændene omtrent ved 
Aaret 1050. Kobu-Svain, J: Kaabe-Svend, formenes at 
have været en Efterkommer af Sigurd Kappe, der del· 
tog i Slaget ved Hjørungavaag (omtrent 994). 

Døbefonten i Aa Kirke, B. 0. Side 409 
Nr. 36, er bleven beskreven af Professor Wimmer i 
et særskilt Værk: "Døbefonten i Åkirkeby Kirke". 
Kjøbenhavn 1887. Det er et Pragtværk, forsynet med 
store og smukke Afbildninger. Professor Wimmer 
angiver, at Døbefonten er hugget i gullandsk Sand· 
sten, at den hidrører fra den _sidste Halvdel af det 
t 3de Aarhundrede, og at Indskriften er affattet i 
gammel gullandsk Dialekt. Fonten maa derfor an· 
tages at være gjort paa Gulland og i færdig Tilstand 
senere at være bleven bragt til Bornholm. Det er 
lykkedes Professor Wimmer at læse samtlige Runer, 
og lyder Indskriften, der slutter sig til de billedlige 
Fremstillinger paa Stenen, efter hans Læsning, som 
følger: 

pitta iR santi Gabrel ok seghåi santa Maria, at 
han skuldi barn f1jåa. 

pitta iR Elizabeo ok Maria ok hailsas. 
Hiar hwilis Maria, sum hann barn fyddi, 

skapera himi(n)z ok ioråaR, sum oss loysti. 
pitta iRu jJaiR priR kunungaR, sum Kristi giar<Ju 

offr, warum dr6tni. 
Hiar t6k hann wior kununga offri, warr dr6tinn. 
Hiar riåu paiR burt priR kunungaR, sirJan /iaiR 

offrat haf a 6rum dr6tni guåi. 
ftaiR jiet hi ar f ramsaghu. 
IoåaR t6ku warn dr6tin ok beråu hann wiår tri 

ok gettu. 
Siåan laddu paiR hann burt piaåan bundinn, 
ok neghldu hiar loåaR Iesus a kruss. 

Si f ram a pitta ! 
SighrafR mesteri. 

Eiier paa Dansk: 
.Dette er Sankt Gabriel og (som) sagde til Sankt 

Marie, at hun skulde føde (et) Barn. 
Dette er Elisabeth og Marie og (som) hilses (hilser 

hinanden). 
Her hviles (hviler) Marie, som barnfødte (fødte) ham, 

Himlens og Jordens Skaber, som forløste os. 
Dette er de tre Konger, som bragte Kristus, vor Herre, 

Offer. 
Her tog han mod Kongernes Offer, vor Herre. 
Her red de bort, de tre Konger, efter at de har ofret 

til vor Herre Gud. 
De forudsaa det (hvad der vilde ske) her (modtog her 

Englens Aabenbaring). 
Jøderne tog (greb) vor Herre og slog (hudstrøg) ham 

ved Stolpen og bevogtede ham. 
Siden ledede (førte) de ham bort derfra bunden, 
og her naglede Jøderne Jesus paa Korset. 

Se frem paa dette (stil dig alt dette klart for Øje)! 
Mester Sighraf." 

Afset fra de ikke tidligere tydede Runer er Læs· 
ningen ikke synderligt afvigende fra Lærer Petersens. 

Hed Hensyn til enkelte af de tidligere kjendte og 
i B. 0. Side 402-10 omhandlede Runestene har jeg 
fra Førstelærer Petersen modtaget nedenstaaende 
Underretninger angaaende nyfundne Fragmenter, hvor
ved Indskrifterne suppleres, nemlig: 

7. Vifrids Sten (B. 0. Side 404). Stenen var 
i 1883 bleven funden i Grunden under Vestermarie 
Kirkes gamle Taarn men blev den Gang slaaet i 
mange Stykker, hvoraf kun fire opsamledes og sam· 
menstilledes. Indskriften paa disse faa Stykker var 

[t]nr. rn~[.fJ . .rnr. nw~11:>~. 1:>-tn. 
J: auk Tula auk Vifridr fiau .. 

Nu er der i Sommeren 1888 ved Oprydning paa 
Kirkegaarden fundet tre Fragmenter med Runeskrift, 
hvoraf de to med en samlet Længde af 26 Tommer 
slutte sig til den øverste Ende af Stenen og bære 
følgende Indskrift: 

~IJX .f . ni-[i] lrh . PI .. 
Anses den tredie Rune som en Binderune betydende 
gg eller snarere ggj, staar der altsaa 

liggja untir pi .. 

Det tredie Stykke i en Længde af 1 Alen 9 Tom
mer synes at slutte sig til den nederste Del af Stenen 
og bærer Indskriften: 

s n.r1 'I 
[I tJ].fx 

Den samlede Indskrift vilde saaledes blive 

Svain auk Tula auk Vifridr /.au liggja untir pi .. 

altsaa: "Svend og Tule og Vifrid de ligge under (denne 
Sten)". 

18. Svends Sten (B. 0. Side 406-7). Tre 
Stykker af denne Sten vare fundne i 1881 ved Ned
brydningen af den gamle Klemens Kirke. Der er 
Runer paa begge Sider deraf, og paa Forsiden læstes: 

... raisti sten pinsi aiftir Suin brupur sin. Gup ... 
(au)lc Gus mupir. 

Nu er der efter Klemens Præstegaards Brand i 
1888 fundet et 10 Tommer bredt og ligesaa langt 
Stykke, som passer til og nu er indsat ved de tid· 
!igere fundne Det Lærer kun følgende Runer: 

[~I] . '11[H] .... .f[nt'] 
J: bi sjal ... auk. 

Slutningen af Indskriften suppleres derved til: 

Gup (hjal)bi sjal (hans) auk Gus mu/iir. 

altsaa: "Gud hjælpe hans Sjæl og Guds Moder". 
Stenen staar nu i Kirkens Taarn. 
27. Støblingestenen (B. 0. Side 408) var i 

18 71 i to Stykker blev en udtagen af Østermarie Kirkes 
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Taarn. Indskriften var anbragt paa begge Smalsiderne 
to Linier paa hver, og læstes der: ' 

... i auk Sibi auk Tofi peir reist . . . eftii" Ketil 
f apursin. Kristr .... 

Der manglede den Gang det nederste Stykke af 
Stenen. Dette er imidlertid nu ved Kirkens Nedbryd
ning i 1885 bleven fundet i Taarnet. Længden er 
24 T., Breden 12 T. og Tykkelsen 7 -8 T. Der 
læses 

RJr<::t- ..... tfl . 1-it+li- .... *~~I . *i-1-i . rJIH. 
o: Rarn .... tu stein . . hlbi hns sjol. 

Hele Indskriften bliver saalcdes: 

Rarni aulc Sibi aulc Tofi peir reistu stein eftir Ketil 
f a/;itrsin. Kristi· hl bi hns sjol. 

Altsaa ,Rarne og Sibe og Tofe de rejste Stenen efter 
Ketil, Fader sin. Krist hjælpe hans Sjæl". 

"Rarni" er vistnok en Fejlskrift i Stedet for 
"Arni"; jfr Stenen Nr. 2G i B. 0., hvor der nævnes 
"Arni" samt Toti og Sibi. 

Stenen staar nu tilligemed de øvrige i eller ved 
Østermarie Kirke fundne Runestene i den tiloversblevne 
Ruin af den gamle Kirkes Kor. 

Som nyfundne Runestene eller Fragmenter deraf 
nævner Førstelærer Petersen følgende: 

38. Funden ved Vestergaard, 8 V. G., nær ved 
Vestermarie Kirke. Man havde et Sagn om, at en 
Runesten eller maaske flere en Gang skulde være 
blevne flyttede derhen fra Vestermarie Kirk<'gaard. 
Nu er en saadan i 1888 bleven funden i Gaardens 
Brolægning. Den er 23/4 Alen høj, l1/4 Alen bred, 
8-10 Tommer tyk. Indskriften er meget afskallet og 
afslidt, og der kan nu kun læses: 

[P+]l..h: 1"[1 .... +]rtl..h X •••• -!-[)~! . 4[) .... 

. Under Indskriften ses et smukt Kors, som meget 
hgner Korset paa Stenen Nr. 18 (B. 0. 40G-7). 

Stenen er nu atter anbragt paa Vestermarie 
Kirkegaard. 

39. Ved Bortrydning af Murgruset efter Klemens 
Præstegaards Brand i 1888 fandtes to sammenhørende 
Stykker af en Runesten, tilsammen med en Højde af 
11/4 Alen, Brede 1/2 Alen og Tykkelse 1/s Alen. 
Det er den nederste Del af en Sten, som synes at 
have været høj og rank i Lighed med "Pyramide
stenen" Nr. 17. Ligesom paa denne gaar den be
varede lille Del af Indskriften fra den ene Side over 
Kanten hen paa den anden Side; men der staar kun: 

.. l-i1'R. : -!-[)I" o: (Kr)istr aulc. 

Muligvis er det en Del af Slutningsønsket: "Krist og 
Sankt Mikael hjælpe hans Sjæl". 

Stenen staar nu udenfor Indgangen til Kirke
gaarden. 

40. I den nedbrudte Østermarie Kirkes nordre 
Mur over Vaabenhuset fandtes i 1890 en c. 3 Alen 
høj, forneden 2 /s Alen og foroven 1 Is Alen bred, 
1 /s Alen tyk Sten, som øverst paa den ene Smalside 
bærer et smukt Kors, hvorfra der nedadtil udgaar en 
kort Skriftlinie imellem to Rammestreger, medens der 
tillige staar 3 Runer ved Korsets højre Side. Den 
øvrige Indskrift staar yaa Stenens ene Bredside , det 
Meste deraf i et langt Baand begyndende forneden 
tilvenstre, hvorfra det gaar op til den smalle Top og 
nedad langs højre Side samt igjen lidt opad langs 
Stenens Midte; et mindre Antal Runer slaar foroven 
imellem begge Baandets Grenf'. Der synes at staa: 

X"\ [)p'ft: -!-"\ri i.in : ri-1-rn X *1-1-: ~I-i[) X -l'lkl~ki-1 : 
'i[) PI : )I[) p : 'Yl-i'Yl*1' : I ~~PPi- X A' ~ : i-

11'1-i R X -1-1~ I "i flll-i 
Det formenes, at Stenen er fra en meget sildig 

Tid, da den regelmæssige Brug af Runerne var i 
Færd med at vige for allehaande Kunstlerier saavel 
med Hensyn til Runetegnenes Form som til deres 
Anvendelse, navnlig vilkaarlige Omsætninger og For
kortninger i Skriften: 

Maaske kunde Indskriften tydes som følger: 

GmJm(un)d a(ulc) Guslci (h)aulcu) hal 4su a(itk) 
Airi(n)b(i)rni. Gudi Gud m(i)s(kunna) mi'h(i)t åndi 
d(er)a. 

:i: "Gudmund og Godske hug Stenen for Aase og 
Arinbjørn. Gode Gud miskunde meget deres Aander". 

De derefter følgende to Binderuner angive maaske 
et Aarstal (jfr. en Sten fra Nordgrønland). Blandt 
de øvrige meget dunkle Slutningsruner kan man 
rnaaske finde Ordet "Kristr". 

Stenen staar nu i Ruinen af den gamle Kirkes Kor. 

41. Ved Ombygningen af en Stald i Tjørneby i 
Povlsker Sogn er der i 1893 fundet to Stykker af 
en Runesten, som dereftel' ere henflyttede til Povlsker 
Kirkegaard. Førstelærer Petersen har undersøgt det 
største af disse Stykker staaende ved Kirkemuren og 
fundet, at det var 25 T. langt, 7-9 T. bredt men 
kun 3 T. tykt. Runerne, der staa langs med Bred
sidens Rand, ere smaa men tydelige. Der staar: 

fl+li- . 1'11' . Hl" .. 
hvilket vel maa læses: "(S)vend lod hugge". 

Det andet, meget mindre Stykke, som formenes 
nøje al slutte sig til det ovenanførte, kunde den Gang 
ikke gjenfindes. 

En ligeledes paa Povlsker Kirkegaard hensat, i 
Aarct 1894 funden Sten er ikke nogen Runesten men 
en temmelig ny Solskive. 

--
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TILLÆG XIII. 

FREDLYSTE MI N DES MÆRK ER. 

Efterhaanden er et ret betydeligt Antal af Mindes
mærker bleven fredlyst under Tilsyn af National
museet (forhen Direktionen for de antikvariske Mindes
mærkers Bevaring). Hvad der var fredlyst forinden 
1886, er anført i B. 0. Side U 0-11 ; senere er der 
af nysnævnte Direktion bleven udgivet en trykt For-

tegnelse over de i Aarene 1886- 90 skete Fredlys
ninger, og endelig har jrg fra Nationalmuseet mod
taget en haandskreven Beretning om Fredlysningerne 
i 1890-95. I Henhold til samtlige disse Oplysninger 
stille Forholdene sig for Tiden, som følger: 

A. Gravpladser. 

1. Ved 1 V. G. af Vestermarie. En Grav
plads, 7 5 X c. 86 Alen, omfattende 13 Røser, deri
blandt en, som bærer en 21 /2 Alen høj Bautasten. 
Skjænket af Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 
5te August 1895. 

2. Paa Matr. Nr. 374e af Olsker, ved 
Stranden 2000 Alen sydost for Allinge. En Grav
plads, c. 112 X 112 Alen, indeholdende en stor Sten
høJ, hvorpaa en omfalden Bautasten, og mange Brolæg· 
ninger samt Firkanter betegnede ved nedsatte Sten ; 
nede ved Stranden findes Voldgrave og andre Strand-

grave. Fredlyst af Ejeren ved Deklaration thinglæst 
den 16de Septbr. 1895. 

3. Gravpladsen ved "Salene" (B. 0. Side 362 
- 63) langs Stranden øst for Bobbe Aaens Udløb, 
175 x c. 50 Alen, indeholdende en Mængde store og 
mærkelige Voldgrave. Skjænket af Ejeren af Salene
huset ved Dokument thinglæst den 17de August 1894. 

4. Matr Nr. 84 b af Aaker, sydvest for 7 V. G. 
af Aaker (Egeby); jfr. B. 0. Side 26 og 270 Nr. 21. 
Lyngmark med 8 Skibssætninger og c. 100 Røser 
m. V. Kjøbt af Nationalmuseet ved Dokument thing
læst den 8de Juli 1892. 

B. Stenalders Gravkamre. 

1. Tornegaard i Nylars. Se B.O. Side410A, 1. 
2. Runddysse ved Amager. Se B. 0. Side 

410 A, 2. 
3. Ha 11 e brønds Høj under Frænnegaard, 

13 V. G. af lbsker. Indeholder et Gravkammer, som 

findes beskrevet i B. 0. Side 24 7 -48. Skjænket at 
Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 20de 
Novbr. 1891. 

4. Gravkammer ved Jættedalen under 19 S. G. 
af Aaker. Se B. 0. Side 410 A, 3. 

C. Gravhøje og Røser. 

1. Tornegaard, 23 S. G. af Knudsker, Matr. 
Nr. 101 a. Gravhøj skjænket af Gaardejeren ved De
klaration thinglæst den 26de Oktober 1891. 

2. Rosmandegaard, 1 V. G. af samme Sogn, 
Matr. Nr. 35 a. Gravhøj skjænket af Gaardejeren ved 
Deklaration thinglæst den 5te November 1888. 
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3 og 4. Store Myregaard, 10 S. G. og 2 
V. G. af Nylars, Matr. Nr. 13 og 14 a. To brede 
Røser, "Kjællinghøjene ", skjænkede af Gaardejeren ved 
Deklaration thinglæst den 24de August 1891. 

5. Store Strandbygaard, 8 S. G. af samme 
Sogn, Matr. Nr. 11 a. Stor, smuk Gravhøj, skjænket 
af Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den Gte Ok
tober 1890. 

6. Kaggegaard, 45 S. G. af Vestermarie, 
Matr. Nr. 51 a. Træbevoxet Gravhøj, "Homannehøj ", 
skjænket af Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 
Gte Maj 1895. 

7. Buldregaard, 13 S. G. af Nyker, Matr. 
Nr. 19 a. Stor smuk Høj, skjænket af Gaardejeren 
ved Deklaration thinglæst den lOde Septbr. 1888. 

8. Holmegaard, 18 S. G. af samme Sogn. 
Gravhøj skjænket af Gaardejeren ved Deklaration thing· 
læst den 5te Novbr. 1888. 

9. Risholm, 16 S. G. af samme Sogn, Matr. 
Nr. 22. Stor træbevoxet Høj, skjænket af Gaard
ejeren ved Deklaration thinglæst den 1 Ode Septbr. 
1888. 

·10 og 11. Vallegaard, 15 V. G. af samme 
Sogn, Matr. Nr. 49 a. To Gravhøje, skjænkede af 
Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 26de Novbr. 
1888. 

12. Vældensgaard, Proprietærgaard af samme 
Sogn, Matr. Nr. 3 a. Gravhøj med Bautasten og 
Stenkreds. Skjænket af Gaardejeren ved Deklaration 
thinglæst den 10de Septbr. 1888. 

13. Østre Aabygaard, 23 S. G. af samme 
Sogn, Matr. Nr. 29 a. Stor smuk Høj, skjænket af 
Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 5te Novbr. 
1888. 

14. 14 V. G. af Klemensker, Matr. Nr. 91 a. 
Stor smuk Høj paa Duebjerg, skjænket af Gaard
ejeren ved Deklaration thinglæst den 7de Novbr. 
1888. 

15. Puggegaard, 1 S. G. af Rutsker, Matr. 
Nr. 102 b. Stor Høj, "Vippehøj ", skjænket af Gaard
ejeren ved Deklaration thinglæst den 25de Septbr. 
1889. 

16. Offergaard, 12 S. G. af Rø, Matr. Nr. 14. 
Stor, noget beskadiget Høj, "Offerhøj" , skjænket af 
Gaardejerinden ved Deklaration thinglæst den 4de 
Decbr. 1889. Jfr. foran Side 113 Nr. 26. 

17. Kofoedgaard, 28 S. G. af Østermarie, 
Matr. Nr. 76. Træbevoxet Høj, skjænket af Gaard
ejeren ved Deklaration thinglæst den 19de Septbr. 
1890. 

18. Rise høj eller Baunehøj paa Matr. Nr. 18 a 
af samme Sogn. Stenhøj eller stor Røse liggende 
paa en Fladklippe med mange skaalformede Fordyb
ninger; oveni Højen er der fundet en Skeletgrav fra 
den ældre Jernalder; B. 0. Side 366. Skjænket af 
Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 19de Septbr. 
1890. 

19. Rævehøj paa Matr. Nr. 33 b af samme 
Sogn. Stor Gravhøj, kjøbt af Nationalmuseet ved 
Dokument thinglæst den 9de Novbr. 1894. 

20 og 21. Brændesgaard, 10 V. G. af lb
sker, Matr. Nr. 55 a. To store Gravhøje, se B. 0. 
Side 4 l 0 B, 1 og 2. 

22. Thingfogedgaard, 15 S. G. af samme 
Sogn, Matr. Nr. 25. Smuk bevoxet Høj, "Skaaning
høj", med en 4 Alen høj Bautasten. Skjænket af 
Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 28de Ok
tober 1891. 

23-25. Dammegaard, 32 S. G. af Povlsker, 
Matr. Nr. 34. To bevoxede Høje, "Dammehøjene ", 
og en tredie smuk Høj. Skjænkede af Gaardejeren 
ved Deklaration thinglæst den 2Gde Septbr. 1889. 

26. Aspesgaard, 4 V. G. af Pedersker, Matr. 
Nr. 38 a. Meget stor Høj; se B. 0. Side 410 B, 3. 

27. Bosgaard, 29 S. G. af samme Sogn, Matr. 
Nr. 33. - "Faalhøj" ; se B. 0. Side 410 B, 4. 

28. Loftsgaard, 13 S. G. af samme Sogn, 
Matr. Nr. 17 a. Kratbevoxet Høj, skjænket af Gaard
ejeren .ved Deklaration thinglæst den 26de Septbr. 
1889. 

29. Slusegaard, 15 S. G. af samme Sogn, 
Malr. Nr. 19 a. Smuk Høj, skjænket af Gaardej~ren 
ved Deklaration thinglæst den 26de Septbr. 1889. 

30. Pilegaard, 5 V. G. af samme Sogn. Stor 
træbevoxet Høj, skjænket af Gaardejeren ved Deklara
tion thinglæst den l 5de August '1--889. 

31 og 32. Baunegaard, 6 V .. G. af samme 
Sogn. To store Høje, skjænkede af Gaardejeren ved 
Deklaration thinglæst den 15de August 1889. 

33. Billegrave i samme Sogn .• Billeshøj", 
en stor og smuk træbevoxet Høj i Skjellet imellem 
Matr. Nr. 13 b og 14. Skjænket af Gaardejeren ved 
Deklaration thinglæst den 22de Oktober 1891. 

34 og 35. Myregaard, 12 S. G. i samme Sogn, 
Matr. Nr. 16. To Høje, .Karlshøjene", paa den syd
lige Side af Rispebjerg. Skjænkede af Gaardejeren ved 
Deklaration thinglæst den 22dc Oktbr. 1891. 

36. Brogaard, 30S.G.afAaker, Matr.Nr.39b. 
Stor bevoxet Gravhøj; se B. 0. Side 410 B, 5. 

37 og 38. Store Bakkegaard, 38 S. G. af 
samme Sogn, Matr Nr. 4 7. To Høje; se B. 0. Side 
410B, 6 og 7. 

39. Lille Bakkegaard, 40 S. G. af samme 
Sogn, Matr. Nr. 49. Smuk Gravhøj; se B. 0. Side 
410 B, 8. 

40. Limensgaard, 48 S. G. af samme Sogn, 
Matr. Nr. 57 a. Stor Gravhøj, "Store Bøsthøj" ; se 
B. 0. Side 411 B, 9 samt Side 262 Nr. 19. 

41. Lille Munkegaard, 47 S. G. af samme 
Sogn, Matr. Nr. 56 a. Meget slor Høj, fredlyst af 
Gaardejeren ved Deklaration thinglæst den 22de 
Februar 1894. 

Se ogsaa foran under A 1, 2 og 4 samt neden
for under D 1. 
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D. Bautastene og Stenringe. 

1. Rønne Skovplantning, Malr. Nr. 356. 
"Ørnestenen", svær 3 Alen høj Bautasten paa en lille 
Røse. Skjænket af Rønne Byraad ved Deklaration 
thinglæst den 8de Decbr. 1891. 

2. Store Bjergegaard, 9 V.G. afVestermarie, 
Matr. Nr. 83. Gruppe af 14 Bautastene paa en 
Klippebakke. Kjøbte af Nationalmuseet ved Dokument 
thinglæst den 23de April 1894. 

3. Bøgebjerg under 29 S. G. af Østerfars, 
Matr. Nr. 34 a. To spidse Bautastene; se B. 0. Side 
411C, 1. 

4. Hellig Kvinde under 18 V. G. af Øster
marie, Matr. Nr. 214 a. Stenring med en staaende 
og en knækket Bautasten; s~ B. 0. Side 411 C, 2. 

5. Bautastenslunden ved 36S.G. af samme 
Sogn; se B. ·o. Side 411 C, 3. 

6. Listed Frihed af Ibsker Sogn. To smukke 
spidse Bautastene; se B. 0. Side 411 C, 4. 

7. Grisby Strandmark af samme Sogn. 
5 Stene, der maaske have hørt til en Stenring; se 
B. 0. Side 411C, 5. 

8. Frænne Mark af samme Sogn. Tre høje 
Bautastene; se B. 0. Side 411 C 6. 

9. "Thingstenen" paa søndre Skoles Lod af 
samme Sogn, Matr. Nr.133; se B.O. Side411 C, 7. 

. 10. Frænnegaard, 13 V. G. af samme Sogn, 
Matr. Nr. 58. En Bautasten paa Glanebjerg staaende 
i en Stenring imellem to Fladklipper med He)lerist
ninger. Skjænket af Gaardejeren ved Deklaration 
thinglæst den 26de Juli 1895. 

11. Samtlige Bautastene i "Gryet" under 16 
S. G. i Bodilsker ere kjøbte af Direktionen for de 
antikvariske Mindesmærkers Bevaring; se B. 0. Side 
411 c, 8. 

12. De 17 Bautastene paa .Hjortebakken" 
under 1 S. G. i samme Sogn ere ligeledes kjøbte af 
samme Direktion; se B. 0. Side 411 C, 9. 

13. Stenen "Gamle Haagen" paa samme 
Sogns Udmark; se B. 0. Side 411 C, l 0. 

14. Langede By i samme Sogn, Matr. Nr. 30 
under 23 S. G. To store og smukke Bautastene ere 
skjænkede af Gaardejeren ved Deklaration thinglæst 
den 22de Oktober 1891. 

15. Povlsker Sogns Udmark. To store 
Bautastene; se B. 0. Side 411 C, 11. 

16. Kirkemarken ved Peders Kirke. En 
stor Bautasten, se B. 0. Side 411 C, 12. 

17. Stenebjerg under 19 S. G. af Pedersker, 
Malr. Nr. 23 a. Stor firkantet Stenring, hvorom se 
B. 0. Side 300 Nr. 20. Skjænket af Gaardejeren ved 
Deklaration thinglæst den 28de Novbr. 1889. 

18. Grødeby under 26 S. G. af Aaker, Matr. 
Nr. 35. Flad Bautasten med skaalformede Fordyb
ninger; se B. 0. Side 411 C, 13. 

19. Skadegaard, 29 S. G. af samme Sogn, 
Matr. Nr. 38 a. Den eneste tilbageværende Sten af 
en stor Gruppe eller Stenring; jfr. B. 0. Side 300 
Nr. 21. Fredlyst af Gaardejeren ved Deklaration thing
læst den 1 ste Septbr. 1892. 

Se ogsaa foran under A 1 og 2 samt C 12 og 22. 

E. Helleristninger. 

1. Lille Strandbygaard, 9 S. G. af Nylars, 
Matr. Nr. 12. Helleristningssten med 13 Hjulfigurer etc. 
Skjænket af Gaardejerinden ved Deklaration thinglæst 
den 24de August 1891. 

2. Frænnegaard, 13 V. G. af Ibsker, Malt". 
Nr. 58. To Fladklipper paa Toppen af Glanebjerg, 
bærende skaalformede Fordybninger. Hver af Klippe
knuderne er omgiven med en Stenring, og imellem 
dem staar en Bautasten; se foran D 10. Skjænket af 
Ejeren ved Deklaration thinglæst den 26de Juli 1895. 

3. Samme G a ar cl. En Fladklippe paa Top
pen af ,Pærebakken", bærende skaalformede Fordyb
ninger m. V. Skjænket af Ejeren ved samme Deklara
tion som Nr. 2. 

4. Vassegaard, 42S.G.afAaker, Matr.Nr.51. 
Stor flad Granitsten med skaalformede Fordybninger 
m. V. Fredlyst af Gaardejeren ved Deklaration thing
læst den 31te August 1893. 

Se ogsaa foran C 18 og D 18. 

F. Runestene. 
Se B. 0. Side 411 D. 

G. Borgpladser. 
Se B. 0. Side 411 E. 
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TILLÆG XIV. 

RETTELSER OG TILFØJELSER. 

A. Rettelser i B. 0. 

Foruden de allerede i B. 0. Side 412 anførte 
Rettelser og foruden de Berigtigelser, som ere anførte 
her foran i Bogens Text samt i Noten paa Side 113, 
kan der endvidere bemærkes Følgende: 

I B. 0. Side 33 og 290 er der anført et 
Broncealdersfund fra Kras Mose i Klemensker Sogn 
(Mus. Nr. 72. 1808) og et andet dermed næsten 
overensstemmende fra "en Mose i samme Sogn" 
(Mus. Nr. 647-52. 1811). Disse Angivelser angaa 
eet og samme Fund, som ved en Fejltagelse er bleven 
indført to Gange i Museets Protokoller. Sagerne ere 
fundne i Kras Mose i Aaret 1805 eller noget tidligere. 

B. 0. Si cl e 5 0. Naar del her er anført, at en 
Tegning af en Stenkreds i Antikvariske Annaler I 
Tab. III, jfr. sammesteds Side 112, skulde være en 
Afbildning af "Thingbordene" ved Tækkerhuset ved 
Rønne, da er dette urigtigt. Tegningen forestiller en 
norsk Stenkreds fra Stavanger Amt; men paa Side 1 11 
anføres de bornholmske Thingborcle som det mærk
værdigste Monument, vi i Danmark have "af det 
Slags", og der gives derefter en Beskrivelse af Thing-

bordene, som med Hensyn til deres indbyrdes . Be
liggenhed· ingenlunde svarer til Landmaaler Lunds 
Situationskort af omtrent 1820. 

B. 0. Side 127 Linie 13: ,46" læs: 74. 
B. 0. Side 160 Linie 18-21: ,Beslag til Liv

belter" skal være: Bidselplader. 
B. 0. Side 164 Linie 7- 9: "Langagtige Spæn

der" skal være: .fngleformede Spænder. De findes i 
Nationalmuseet under C 2417 og 2461. 

S a rn m es le cl s forneden: "Knap formede Fibulaer" 
fra Nylars Præstegaards Mark. De ere lutulusformecle 
og hidrøre fra den ældste Jerna~r; jfr. her foran 
Side 43. 

B. 0. Side 194. Hængesmykkerne af Sølv i 
Skikkelse af en Thors Hammer maa anses for at 
værn af indenlandsk Arbejde. En Støheform til et 
saadant Hammertegn er i 1894 funden ved Stranden 
paa Egholm Yed Skælskør. 

B. 0. Side 3 3 6 Sp. 1 Linie 16: ,gjennemboret 
Bronceknap" skal være en Spindeskive af Bronce 
(jfr. her foran Fig. 42). 

B. Rettelser i Texten her foran. 

Side 31 Linie 2: "sex sønderbrudte Sværd", læs: 
syv sønderbrudte Sværd. 

Side 41 Linie 4 fra neden i Oversigten samt 

Side 43 Linie 16: .Jernkar", læs: Kar af Jern eller 
af Jem og Bronce. 

C. Tilføjelser. 

Siden Bogens Text er bleven given i Trykken, 
er der dels bleven foretaget nogle enkelte nye Under
søgelser, dels modtaget Underretning om Indlevering af 
adskillige Oldsager til Bornholms Museum i Rønne. 

a. Stenalderen. 

1. Ved en i Juni 1896 foretagen Undersøgelse 
af Brandpletterne paa den høje Bakketop øst for 

Simblegaard (se nedenfor b 2) fandtes der i Jord
skorpen en Mængde Flintskjærver, deriblandt nogle 
enkelte, der vare afslaaede af slebne Redskaber, ad
skillige Flintflækker eller Stykker deraf saml endog en 
Flintblok, hvoraf der paa alle Sider er bleven afslaaet 
Flækker. Det maa herefter antages, at der paa denne 
Bakke i en vis Periode af Stenalderen er foretaget 
Tildannelse af Flintredskaber, og det er rimeligt, at 
Stedet den Gang har været beboet. 
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2. To lange Spydspidsee af Flint og en Flint
dolk ere i Foraaret 1896 fundne nedstukne i Jorden 
ved et Mosehul ved Rob bed a 1 e; se foran Side 
112 Sp. 2. 

b. Brandpletter. 

1. Store Bjergegaard. 
Paa Bakken ved Store Bjergegaard, 9 V. G. af 

V estermarie Sogn, hvor der findes Røser, Bautastene 
og Brandpletter (B. 0. Side 272, 292 og 303-4 
samt her foran Side 123), er der i Foraaret 1896 
atter bleven opdyrket et Stykke Jord langs med 
Landevejen, og har man derved truffet en Mængde 
Brandpletter, formentlig over hundrede, hvoraf mange 
vare forsynede med Dæksten. Til Bornholms Mu
seeum er der derfra indkommet en Mængde Oldsager, 
hvoraf en Del findes under 'Nr. 644--57, medens 
andre endnu .ikke ere protokollerede. Ifølge de fore
liggende Oplysninger ere de indkomne Oldsager føl
gende: 4 eller 5 enæggede Sværd, tildels sammen
bøjede, et Tværbeslag til en Sværdskede, en meget 
stor krumbøjet Spydspids, 211/2 T. lang, 1 spids og 
5 halvmaaneformede Knive, nogle Beltehager, en halv 
Snes trekantede Jernfibulaer eller Stykker deraf, Styk
ker af 5 Broncefibulaer af Brandplelternes anden Af
deling, en Broncefibula med korsformet Bøjle som 
Fig. 28, et firkantet Remspænde, 2 Jernnøgler, en 
Benbrikke (Spindeskive) som B. 0. Fig. HH og 6 
smaa Lerkar. Det er altsaa fremdeles med en enkelt 
Undtagelse Oldsager fra Overgangstiden imellem Brand
pletternes første og anden Afdeling. 

2. Simblegaard. 
I Anledning af de i 1895 paa en Bakke ved 

Simblegaard gjorte Fund af mærkelige Oldsager (se 
foran Side 127), hvilke nu ere afgivne til National
museet, har jeg i Juni 1896 efter Anmodning fra 
Museet i Forening med Lærer Jørgensen foretaget en 
større Gravning der paa Stedet. 

Øst og nordost for Gaarden hæver sig en høj 
og stejl Bakkeryg, hvis sydostlige Ende danner en 
Top, hvorpaa Generalstaben har anbragt et trigono
metrisk Mærke i en Højde af 404 Fod over Havet. 
Denne Top er dækket af en gammel Røse, c. 17 Alen 
bred, l1/4 Alen høj, og omkring Røsen, dog ikke i 
umiddelbar Berøring med dennes Randsten, udbredte 
sig til alle Sider en Gravplads med tætliggende Brand
pletter indtil en Afstand af 20-25 Alen fra Toppens 
Midte. I denne Afstand ophørte i det Mindste den 
tætte Belægning med Brandpletter, om det end er 
muligt, at enkelte spredte Grave kunne findes i 
noget større Afstand, navnlig nedad den sydøstlige 
Skraaning. 

Grav'tne fra Nordost igjennem Vest til Syd 
havde Brandpletternes sædvanlige Udseende. Imod 
Nordost laa de meget dybt og vare i Regelen dæk
kede med svære Sten; de vare store, men Indholdet 
var fattigt. Imod Nordvest, Vest og om til Syd laa 
de i sædvanlig Dybde, c. 1 /2 Alen, og vare snart 
store og righoldige, snart smaa og fattige; omtrent 
en Fjerdedel af dem var dækket med flade Sten, 
uden at dette havde nogen kjendelig Indflydelse paa 

Indholdet. Langs Østsiden af Gravpladsen fandtes 
derimod under Grønsværen en Mangfoldighed af Bro
lægninger, snart runde med et Tværmaal af c. 11;2 

Alen, snart firkantede eller ovale uden nogen bestemt 
Orientering. Under alle disse Brolægninger fandtes 
Brandpletter, og de syntes simpelhen at være anbragte 
som Dække over disse. Indholdet af de underliggende 
Brandpletter var med en enkelt Undtagelse fattigt. 

De mærkelige Fund i Foraaret 1895 vare skete 
paa en Plet af ncppe 50 O Alens Størrelse i en Af
stand af 10 til 18 Alen vestnordvest fra Midten af 
Bakketoppen. Kjedlerne (se foran Side 127 Nr. 1 
og 9) vare efter Findernes Forklaring til mig næsten 
hele, da de vare optagne af Jorden; de vare omtrent 
3 / 4 Alen høje, den ene med temmelig lodret nedad
gaaende Sider, den anden mere skaalformet; de havde 
begge en jævn Bund uden noget Fodstykke. 

Ved vore Gravninger undersøgtes omtrent 90 
Brandpletter. De af dem, som ikke indeholdt nogen 
Oldsag, ere udeladte paa nedenstaaende Fortegnelse, 
og iligemaade ere adskillige udeladte, som kun inde
holdt et enkelt eller nogle enkelte Polleskaar. For
øvrigt havde de undersøgte Brandpletter følgende 
Indhold: 

1. Indholdt et lille hankeløst Lerkar paa en lav 
Fod, 31/4 x 41/4 T. 

2. Meget lille Lerkrukke, ikkun 1 X t5/s T. 
3. Enkelte spredte Skaar af et middelstort strege

prydet Hankekar og af et lille Kar. 
4. Enkelte Stykker af et lille Lerkar med en 

Krans af Prikker omkring Halsen. 
5. Spredte Skaar af flere Lerkar. 
6. Spredte Skaar af et middelstort Hankekar. 
7. Smuk spids Kniv, 61/2 T., Stykker af en itu

gaaet halvrund Kniv, spredte Skaar af et middelstort 
og af et lille Lerkar. 

8. Spredte Skaar af et middelstort Hankekar. 
9. Sammenrullet enægget Sværd af sædvanlig 

Form, 30 X t3 / 4 T., samt spredte Skaar af et lille 
Lerkar. 

l 0. Lilie Kniv, lille hankeløst Lerkar og et 
ganske lille Hankekar, 31/2 X 4 og 2 X 21/2 T., som 
begge havde været nedsatte hele, samt spredte Skaar 
af et middelstort Kar med tre rundtløbende Streger 
om Halsen. 

11. Meget smuk, 161/2 T. lang, kun l1/2 T. 
bred Spydspids med tre Zigzaglinier langs ud ad 
Bladet paa hver Side af en ophøjet skarp Midtribbe, 
velbevaret cylindrokonisk Skjoldbule uden Tap, 4 T. 
bred foruden den 13/4 T. brede Krave, 6 Skjoldsøm, 
hvoraf et endnu sidder paa Kraven, med 11/2 T. brede 
flade Hoveder, Skaar af et middelstort Lerkar. 

12. Meget stort enægget Sværd af sædvanlig 
Form, helt sammenbøjet og itubrudt, Stykkerne i Alt 
29 T. lange og indtil 31/2 T. brede, to Tværbeslag 
til Skeden, smuk smal Spydspids, 73/4 X 11/s T., en 
lille Jernfibula af Form som B. 0. Fig. 116, 11/2 T. 
lang, samt Skaar af et lille Lerkar. 

13. Spredte Skaar af et lille Lerkar. 
14. Spredte Skaar af et middelstort Lerkar. 
15. Stykke af en lille Kniv samt et helt lille 

hankeløst Lerkar, 3 x 31/2 T. 
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16. Lille smal baandformet Broncefibula, nær
mest som B. 0. Fig. 132 men uden den brede Bag
plade, samt en hel lille Hankepotte, 31/2 X 43/4 T. 

17. Halvmaaneformet Kniv (itu), spredte Skaar 
af et lille Lerkar. 

18. Under en svær flad Dækslen: Sammenbøjet 
enægget Daggert, lille spids Kniv, halvrund Kniv, 
spredte Skaar af et lille Lerkar. 

19. Halvrund Kniv, lille Lerkar (itu). 
20. Hel lille Hankepotte, 3 x 33/4. 
21. Helt middelstort hankeløst Lerkar, 43/4 x 6T., 

hankeløst vaseformet Lerkar med en Bort om Over
delen bestaaende af fire Streger med Prikker imellem, 
7 X 53/4 T. 

22. Smuk lille spids Kniv, Skaar af et middel-
stort Lerkar. 

23. Middelstort hankeløst Lerkar. 
24. Lille hankeløst kopformetLerkar, 21/4 x 33/4T. 
25. Ukjendeligt Jern (Jernfibula?). 
26. Trekantet Jernfibula (itu). 
27. Meget lille grov Krukke med Hank, l1/2 X 2T. 
28. Spidsen af en Jernfibula. 
29. Middelstort hankeløst Lerkar, 41/2 x 6 T. (itu). 
30. Lille smal baandformet Broncefibula som i 

Nr. 16, hankeløst Lerkar, 4 x 51/2 T. , Skaar af et 
lille Hankekar. 

31. Tragtformet Skjoldbule , Skjoldhaandtag, 
nogle Nitnagler, ringformet Spænde (itu), smukt lille 
langagtigt Jernbeslag, lille Lerkar 4 x 51/2 T. (itu). 

32. Spredte Skaar af et lille Lerkar. 
33. Stort sammenbøjet enægget Sværd, 32 T. 

langt, 21/4 T. bredt, med en Mængde Stykker af halv
cylindriske Randbeslag til Skeden samt ved den ene 
Side af Sværdet nogle Bronceskaller. 

34. Under Midten af en t1/2 A~en bred Bro
lægning sydost for Toppen laa en stor Brandplet. 
Paa Bunden af denne var henlagt et mægtigt en
ægget Sværd, 29 T. langt, 31/4 T. bredt. Tværs 
over Sværdet laa en smuk lancetformet Spydspids, 
1t3/4 X 13/4 T., og ved Siden af Sværdet stod paa 
Kant en lille lav cylindrokonisk Skjoldbule uden Tap. 
Tillige fandtes nogle Skjoldsøm og Beslagstykker samt 
en trekantet Jernfibula. 

35. I en Brandplet under Brolægning laa en lille 
Jernfibula som B. 0. Fig. 116. 

36. Lille Kniv. 
37. Lille hankeløst Lerkar, i3/4 x 21/2. 
38. Under en Dynge af svære Sten laa en 

Brandplet, hvori der fandtes en smuk halvrund Kniv. 
39. Jernfibula samt et lille hankeløst Lerkar, 

3 X 31/4 T. 
40. Lille hankeløst Lerkar, 23/4 x 31/2 T. 
41. Stykker af en lille Jernfibula samt spredte 

Skaar af et lille Lerkar. 
42. En beskadiget lille halvrund Kniv og Skaar 

af et lille Lerkar. 
43. En rund Klump halvbrændt Ler. 
44. Under en Brolægning: smuk trekantet Jern

fibula, 4 x t1/2 T. 
45. Omtrent 15 Alen øst for Toppens Midte 

viste sig tæt under Grønsværen (uden Brolægning) en 
c. 3 Alen lang, 11/2 Alen bred og indtil 6 T. tyk 

Dynge af Potteskaar. Der var Skaar i Tusindevis, 
navnlig af middelstore Kar med eller uden Hank, de 
allerfleste uden Prydelser, nogle enkelte dog med 
smukke Stregeborter og Prikker; ogsaa fandtes et 
Stykke af en lav grov Krukke, 21/2 x 4 T, hvis Bund 
var gjennemhullet som en Si. Under Potteskaarene 
viste sig en Hække fra Nord til Syd af temmelig 
svære Sten ; under den sydlige Ende deraf laa en 
Brandplet, hvori der stod en knust middelstor Hanke
potte, c. 6 T. bred. .Nordligere fandtes i Højde med 
Brandplettens Overkan't tydelige Rester af et ubrændt 
Skelet men ingen Oldsager. 

46. 9 Alen sydost for Toppens Midte ryddedes 
en rund Brolægning omgiven af en Kreds af større 
Sten, 21/4 Alen bred. Derunder laa en stor Brand
plet og deri et enægget Sværd, hvis Klinge var 24 T. 
lang, 3 T. bred (gik itu) med nogle Tværbeslag· til 
Skeden og en stor Mængde halvcylindriske Beslag til 
Skedens Kanter, fremdeles to 121/2 T. lange, krnm
bøjede, lancetform ede Spydspidser og et 2 T. langt 
hult Jernstykke, som kunde være Dølle til en tredie 
Spydspids eller maaske Dopsko til en Spydstage; end
videre en halvrund Kniv, en lille spids Jernkrog (til 
Ophængning af Sværdet?), en lille Jernfibula, 13/4 T. 
lang, af Form som B. 0. Fig. 116, Stykker' af en 
støne do. samt et Stykke af et smukt lille Bronce-
beslag. "" 

47. En Hankepotte, 4 x 51/4 T. 
48. En stor trekantet Jernfibula, 4 T. lang. 
49. Stort sammenbøjet enægget Sværd, 28 T. 

langt, 31/4 T. bredt, en lancetformet Spydspids, 
10 X 2 T. , og tæt derved staaende paa Kant en 
ganske lav cylindrokonisk Skjoldbule uden Tap. Ved 
Sværdets Grebtunge optoges en Del tynde Bronce
skaller samt et krumbøjet massivt Broncebeslag. End
videre fandtes Stykker af Tværbeslag til Skeden og 
en Mængde halvcylindriske Randbeslag til samme, 
fremdeles Stykker af et Skjoldhaandtag, en Del Søm 
med brede Hoveder, deriblandt to med Spor af 
Bronce, Stykker af en trekantet Jernfibula med en 
smuk Spids omtrent som B. 0. Fig. 125 samt en 
halvbrændt Lerklump. 

50. Stykker af en Jernfibula og af to Lerkar. 
51. Stykker af et enægget Sværd, Stykkernes 

Længde 19 T., Breden 13/4 T., St. af en Kniv samt 
St. af en Jernfibula(?) og spredte Skaar af to Lerkar. 

Blandt de Mærkeligheder, som denne Gravplads 
frembyder, kan først paapeges det ringe Antal og den 
tarvelige Udstyrelse af Kvindegravene. Samles Resul
taterne af begge de foretagne Gravninger, baade i 
1895 (se foran Side 127) og i 1896, da er der i Alt 
fundet: 

22 Mandsgrave med 14 Sværd, 2 Daggerter, 
8 Spydspidser, 5 Skjoldbuler, 3 spidse og 6 halv
runde Knive, en halvmaaneformet Kniv, en Niptang, 
5 Jernfibulaer, 2 store Metalkjedler samt 6 Lerkar 
foruden spredte Potteskaar og 

12 Kvindegrave med 4 Broncefibulaer af anden 
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Ar<leling, 9 Jernfibulaer af Type A, en Bronce-Hænge
dop, 2 spidse Knive og 3 Lerkar. 

Sammenholdes disse Resultater med Fundene i 
de omtrent samtidige Brandpletter i Terrænet A ved 
Kannikegaard, blive Forskjellighederne iøjnefaldende. 
Ved Kannikegaard fandtes i det nævnte Terræn kun 

c. 23 kjendelige Mandsgrave med 8 Sværd, 
I Daggert, 2 Spydspidser, 1 Skjoldbule, 7 halvrunde 
og 4 halvmaaneformede Knive samt 6 Niptænger, men 
derimod 

c. 42 Kvindegrave med 3 Guldperler, 5 Fund af 
Glasperler, 21 Broncefibulaer, 38 Jernfibulaer, 2 Brom:e
Hængedopper, 6 Spindeskiver, 2 Synaale og 1 Nøgle. 

Forskjellen er stor og kan næppe forklares ander
ledes end ved en Fattigdom, som ikke tillod en rige
ligere Udstyring af Kvindegravene. 

Hvad angaar de enkelte Arter af Oldsager, skal 
<let anføres, at Sværdene have alle været enæggede 
og tildels meget store og svære med en Brede af 
indtil 31/z Tommer. Af Spydspidserne, der alle vare 
lancetformede, vare nogle meget smukke; den i Nr. 11 
fremkomne med Zigzaglinier langs ned ad Bladet rr 
overhovedet den smukkeste, som nogensinde er funden 
paa Bornholm. Skjoldbulerne have en ejendommelig 
Form, idet den cylindriske Del af dem er meget lav 
og den ellers sædvanlige Tap paa Bulens Midte ganske 
mangler. Mærkeligt er det endvidere at finde saa 
mange Fibulaer i Mandsgrave (jfr. foran Side 44 
øverst); de have dog alle kun været af Jern og alle 
af Type A. To Gange ere Brandpletter med Vaaben 
fundne nedlagte i store Metalkje<ller, hvis Bug 
har været dannet af Bronceplader, medens <le tid
ligere fundne tre Metalkjedler (B. 0. Side 100) have 
været helt af Jern blot med en tynd Broncebelægning 
indvendigt. 

Smykkerne i Kvindegravene have, som berørt, 
indskrænket sig til en Bronce-Hængedop og 13 Fibu
laer, deraf de 9 af Jern - enten trekantede som Fig. 23 
eller smaa og buede som B. 0. Fig. 116. Af Bronce
fibulaerne have de to været af Type C og de to baand
formede af en meget simpel Art, smaa og med en 
ganske glat, overalt lige bred Bøjle. 

Lerkarrene, der ere forekomne meget rigeligt 
baade i Mands- og Kvindegrave, have næsten alle 
været rundbugede og uden Stregeprydelser, derhos 
for største Delen smaa; der er i Gravene fundet faa 
middelstore Kar og kun et eneste, som kunde kaldes 
vaseformet. Spredte Potteskaar, fornemmeligt af Smaa
kar, have hyppigt været tilstede, men "grove Skaar", 
som i de ældste Brandpletter ere saa sædvanlige 
(B. 0. Side 102), ere kun bemærkede en eneste 
Gang. Mærkelig er den ovenpaa Graven Nr. 45 
fi+ndne Dynge af Tusinder af Potteskaar, dcrihlandt 
adskillige med smukke Stregeprydeiser. 

Hvad angaar Tiden for Gravpladsens Benyttelse, 
da kan denne ikke naa tilbage til den ublandede 
første Afdeling af Brandpletterne; ellers maatte d0r 
være fundet Beltehager (hvoraf der i Kannikega<lrd A 
endnu forekom ikke mindre end 41) samt "grove 
Potteskaar" i Mængde. Men paa den anden Side 
kan Benyttelsen ejheller have strakt sig ned i den 
ublandede anden Afdeling; delle fremgaar noksom af 

de rundbugede, uprydedc Lerkar, som næsten ere 
eneherskende i Gravene, hvorhos Broncefibulaer og 
og Hængedopper, der ere saa hyppige i anden Afde
lings Brandpletter, have været saa særdeles sjeldne, 
medens Guldperler, Glasperler, Nøgler og Spinde
skiver ganske have manglet. Gravpladsen maa derfor 
i dens Helhed henføres til Overgangstiden imellem 
første og anden Afdeling af Brandpletterne, altsaa til 
omtrent Aar 50 indtil 150 efter Kristus. 

Mærkelig er endeligt en vis Overensstemmelse 
med Fundene fra Store og Lille Bjergegaard i Vester
marie samt Dillehøj i Klemensker, baade i Henseende 
til Vaabnenes Mængde og deres Former O!(' i Hen
seende til Kvindegravenes Fattigdom. Der antydes 
herved en Forskjel imellem Øens vestlige og sydost
lige Egne; men om Aarsagen dertil kan der for Tiden 
ikke gives nogen Oplysning. 

Bakken, hvorpaa Gravpladsen ligger, har fra 
gammel Tid været ilde berygtet for "Underjordiske" 
og Spøgeri. 

3. "Gryet" 
i Østermarie Sogn. Om Fund af Brandpletter og 
en Skeletgrav i Foraaret 1896 se foran Side 1 % 
Nr. Hib. 

4. Frænne Mark 
i Ibsker Sogn. Under en af de derværende middel
alderlige Hustomter (se foran Side 125 Nr. 19 og 
151-52) er der i Foraaret 1896 alter hleven fundet 
Resterne af en Brandplet, hvoraf optoges en 12 T. 
lang lancetformet Spydspids med stærkt fremtrædende 
Midtribbe, en Jernhank, maaske til et Trækar, samt 
Stykker af et stregeprydet middelstort Hankekar og af 
nogle Smaakar. Findes i Bornholms Museum. 

5. Egeby 
i Aaker Sogn. Om Fundet af et lille Lerkar med Pl 
meget mærkeligt Laag som cl omvendt FodstykkP se 
foran Side 125 Nr. 27. Det er i Foraaret 18HG ind
kommet til Bornholms Museum. 

c. "Strandgrave" (Tillæg VI! C). 

"B a I k e Mark" kaldes en stor lynggroet Strand
mark i Bodilsker Sogn. Paa et Areal af et Par Tu
sinde Alens Længde langs Stranden og med en Brede 
af c. 800 Alen bestaar Jordbunden af rullede Strand
sten; men paa den forøvrigt flade Stenslette er der i 
en fjærn Fortid af Havet opskyllet lange Hækker af 
par~llcle Stenvolde, ganske som paa Strandmarken 
nord for Nexø, B. 0. Side 363-64. Langs Ryggen 
af disse Stenvolde fandtes der ifølge en af Lærer 
Jørgensen i Foraaret 1896 foretagen Unders~gelse en 
stor Mangfoldighed af "Strandgrave", formentlig mange 
Hundrede snart dækkede af en lille Stenhob med 
en tragtl'~rmet Fordybning i Midten, "Voldgrave", 
snart kun kjendelige som "Indsænkninger~, .hvor 
Overfladen oprindelig havde været glat men 1 Tidens 
Løb var sunken lidt sammen over Begravelsen. Under 

11 
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Overfladen fandtes for det Meste en Ramme af s!ørre 
Sten eller af Sandstensplader, omsluttende et Rum af 
Mandslængde parallelt med Kysten J: fra Nordnordosl 
til Sydsydvest. Dybden varierede fra 3/4 til 11/2 Alen. 
Der undersøgtes 15 Grave, men af Oldsager fandtes 
Intet uden nogle ukjendelige Rester af .Jern og nogle 
faa stregeprydede Potteskaar. Ubrændte Ben iagttoges 
flere Gange men derimod intet Spor af brændte Ben. 

11. "Andre Grave" fra den ældre ,Jernalder. 

Ved min Næn·ærelse paa Simblegaard i Som
meren 1896 (se foran b 2) bemærkedes paa Bakke-

ryggen i;, 250 Alen nordvest for Brandpletspladsen 
ved Randen af en gammel Grusgrav nogle aflange 
Stenlægninger, hvoraf følgende undersøgtes: 

1. Enkelt Brolægning orngiven af en oval Sten
ring, 41/2 Alen lang i Nordnordost Lil Sydsydvest, 
21/2 Alen bred. Under Brolægningens Midte laa en 
flad Sien, som da>i<kede over en Klump hvide brændte 
Ben med et Stykke af et lille Lerkar af Form og Be
skaffenhed som et Brandpletskar. Ellers Intet. 

2. Fem Alen sydvestligere fandtes atter en en
kelt Brolægning af temmelig store Sten omgiven af 
en oval Stenring, G Alen lang i Nordnordost til Syd
sydvest, 4 Alen bred. Under Midten laa en Klump 
svære Sten, derunder Intet. 
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Hammerhoveder I 98, 142. 
Hammertegn I 93, 193, 194. 11 158. 
Harpixmasse I 81, 133. 
Helleristninger I 51-55, 300-2. II 20-21, 

122-28, 157. 
Hesteben I 160, 179, 184. II G1, 71. 
Hundeben I 143, 184. II 61, 71. 
Huspladser, se "Bopladser". 
Hvæssesten I !J8, 133, 160, 179. Il 60. 
Hægter I 94, 12\J. 
Hægtespænder I 167. II 60. 
Hængedopper I 91-92, 129. 
Hængesmykker I 11, 8!J, !J3, 95, 184, 193, l !J4. 

II 158. 
lndvandringsspørgsmaalet I 204-6. II 8. 
l r s k Periode, se "Senere Jernalder". Oprindelsen 

til den irske Stil II 82--84. 
Jernalderen, se "Mellemjernalder", "Senere J. ", 

;Yngre J." og "Ældre J. ". 
Jern kj ed I er I 100. Kjedler af Jern og Bronce 

II 30, 159. 
Karolingisk Periode, se "Senere Jernalder". 
Knive af Bronce I 3U, 77. 11 rn, 48. Rageknive 

fra Broncealderen I 36. li l G. 
afJern, spidse I 75-77, 124, IGO, 168, 17\J. 
li 42, 59. 

halvmaaneformede I 16, 3G, 75-76. II 42, 
43, 159-60. 

lrnlvrunde I 75, 124. II 42, 43, 159-60. 
1il Høstarbejde I 36, 77. 

Kristne Grave I 18f3-87, 391. 
Kvindesmykker i Mandsgrave I 41, 161. II 44, 

61, 160-61. 
Langhøj I 6. II 110. 
Lansespidser se "Spydspidser". 
Lerkar, henfyldle I 17, 21, 30, 32, 40, 144, 280, 

287, 289, 3G7-G8. II 12--14, 26, 88, 55. 
medgivne, i Brandµletter 1102-11. Il 2!J, 43. 

1 Røser l 23-24. II 2G. 
i den senere Jernalders Grave 

I 170, 184. II 71. 
i den ældre Jernalders Skeletgrave 

I 183-34, 141. II 43. 
Dynge af Poltcskaar 11 1 fiO. 
Sæt af fire Sorter af Lerkar I 111 , 133-

34. II 29. 
Øjemed med Karrenes Nedlæggelse I 111. 
fra Stenalderen II 4 -5. 

Ligbrænding I 18, 24, 31, 55, 5!J, 14ti, 154, 
176. 11 12-14, 2G, 38, 55. 

andetsteds i Danmark I 149, 412. Il 13, 
47, 81. 

Mark- og Mosefund fra Broncealderen I 33-34, 
2!JO. II 15, 119-20. 
fra Jernalderen I 148-49, 
187 -97, 893-!J9. II 79-
80, 150-51. 
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Mark- og Mosefund fra Stenalderen I 10. II 8. 
De søndc1~jydske og fynske 
Mosefund, Samnwnligning· der
med I 151. 11 ;)o. 

.Mellemjernalderen" I 1G2-76, 381-84. li G:3, 7\l, 
Noten. 

Mosaikperler I DO, 129-31, 1G9, 3D2. Il D3. 
Mosaikskiver til Prydelse I 12D, l(i(j, 

Muldlag i Røser I 22, 24, 281. 
fra Slutningen af den ældre Jernalder I 145, 

3C8. Il 134 -3G, 140. 
Muslingskaller, Halsbaand deraf I 3!1, 275. 
Møntfund I 188-UO, l!J5-DC, 3!J3-9D, 412. 

II 7!!-80, 150--51. 
Naale l 3D, !J2-D3, 12!J, 182, H-1, 1G7, 183. 

II 17, 37, 42, 44, 61, 68. 
Niptænger I 3G, 95-\JG, 168. II rn, 4::l, 44, 70. 
Nøgler I D7, 184. II 70. 
Oprejste Stene, se .Bautastene" og .Steminge". 

paa Grave I 44, 2DD, 3DO. Il 19, 
56, 121. 

i Grave I 299. II 121. 
Paasyede Smykker I 166. II G6-G7. 
Pelsværk I 131, 170. 
Pengeringe I 3!), 132, 167. II 43, 44. 
Perler I 11, 3D, 90, 129--31, 143, 169-70, 184. 

II 42, 68, 94-9G. 
af Ben I 143, 3G7, 375. Il !14. 
af Bjergkrystal l lGD. Il 68, !l4, DG. 
af Bronce 1 30, 81, 90, Hi!). U D4, %. 
af Glas især 1 131, 169-70. Il !J3. 
af Guld I 88-90, 129, 170. II 31, 42. 
af Karneol II G8, !HJ. 
af Kridtforsteninger U G8. 
af .Lermasse" II 95. 
af Mosaik især I 120-31, JG9. li 95. 
af Rav I 11, 39, 131, lf)(), 184. Il !J6. 
af Træ I 170. II G8, 145. 
i Mandsgrave I 1G1. II (j 1. 
Oversigt over samtlige Perlefuud i Kviudegrave 
I 3H2. Il 94. 

Pilspidser I 11, :rn, 72. II 4. 
Rageknive fm Broncealderen I 3G. 1I rn. 
Redekamme I 96, 132, 143, Hi8. II H. 
Rettelsel' og Trykfejl 1 412. Il 1:->8. 
Ringnaale I 141, 183. II Gl. 
Ringspænde 1 183. 11 Gl. 
Runestene I 202-4, 402-10, 411. II 152-54. 
Røser I 18-25, 264-82. II 14--15, 2G, 115-

17, 155-56. 
Oversigt og Tidsbestemmelser for Høsefund I 280 

-82. Il 117. 
Saxe I 95, 160, 168. II 31, 34, 44, 60. 
Senere .Jernalder I 152-76 og 371-84 ("Mel

lemjernalder"), 176-86 og 385-92 (0 Yngre 
Jernalder"). II 53-81, 135-150. 

Benævnelsen II 53, 79. 
Gravformer og Gravfund I 153-56, 176-79. 

II 53-58. 
Inddeling i germansk, irsk og karolingisk Tid 

II 75-79. 
Ligbrænding II 55. 

Lid'orhold I 198-202. II Sl. 
Oldsager I 156-74, 179-8(i. II 58-71. 
Sekundære Grave II 57. 
Tidsbestemmelser I 174--7G. II 71-7D. 
Sammenligning med andre danske Fund Il 80 

-81. 
Skaalformede Spænder I 1G5-Gfj, 180-81. 

lI 84-93. 
Skatlefund fra Jernalderen I l!J0--!17, 393-99. 

.li 79, 151. 
Skeletgrave fra den ældre Jernalder, se ,iEldre 

Jernalder". 
Skibssætninger I 25-27. 
Skivespaltere II 1, 3. 
Skjoldbuler og Skjoldhaandtag 1 72-73, 123, 

159-60, 179. II 42, 58, 161. 
Smedeværktøj I 98, 142. 
Sogne beskrivelser, arkæologiske I 3. 
Spindeskiver (og "Benbrikker") I 96-97, 133, 1G8, 

184. II 4-:~, 70. 
Spiraler som Smykker I 93, 128, 170., li G8. 
Sporer 73-74, 124. lI 42, 4-3, 58. 
Spydspidser I 11, 3G, 71-72, 122, 158-59, 179. 

II 16, 34, 58, 159-Gl. 
Spænder I 94, 124, 160, 182, 183. li 60. Se 

ogsaa "Fibulaer". 
kredsformede, flade, som Smykker II 64; 

jfr. "Hingspænde" II 61. 
Stenalderen I 5-13, 247-51. lI 1-9, 105-112. 

Befolkningsforhold l 10-13. lI S-9. 
Bopladser I 10. II 1-G, 105-110, 158. 
Dysser og Gravkamre I 5-7, 247-49. II li, 

110, 155. 
Gravkister I 7-9, 21-9-50. li 8-9, 110-111. 
Grave under andre Forhold I 9. II 8-9, 110 

-111. 
Langdysse I G. II 110. 
Ligbrænding I 1 i3, 250. II 7. 
Markfund J 10. Il 8, 112. 
Oldsager I 7, 9, 11. II 1-8. Stensagers Fore

komst ved brændte Ben eller ved Broncesagcr 
I 250-51. II 111. 

Tidsheslemmelser II 8-!J. 
Slendynger, lange og sm;1lle, fra Broncealderen 

I 27-28. II 118. 
Stenliøje I 15-16, Noten. 
Sten 1 æg ni n ger, flade, fra den senere Jernalder 

I 177-78, 387. II 5G, 139. 
Stenringe af oprejste Sten I 49-50, 299--300. 

II 122, 157. 
af do. fra den senere Jernalder I 177, 

388. II 136-37. 
Stenrøser, se "Røser". 
Strandgrave I 137-42, 3G2-65. II 36-38, 

133-34, 162. 
Sværd af Bronce I 34, II 15. 

af Jern I 69-71, 122, 141, 143, 156-58, 
179. II 32, 42, 58, 159-Gl. 

Beslag til Skederne I 69, 99. II 34, 159--GO. 
Syle I 95, 125, 160. 
Symbolske Sværd og Dolke I 34. II 16. 
Synaale I 37, 95. 
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Sølvsager i Brandpleller I 90. 
.Thingborde" I 50-51. II 19, 158. 
Tilføjelser I 412-18. Fra Foraaret og Sommeren 

1896 II 158--62. 
Toiletapparat I 168. II 140. 
Trækar I 102, 133. 
Trækister I 186, 391. 
• Tutulusformede Spænder" Il 43. 
• Underjordiske" I 63. II 13:1, 161. 
Urnegravplads er I 287. 
Vaabengrave fra den senere Jernalder II 77. 
Vaabenklumper uden Begravelse I 146, 370. 

II 30, 126. 
"Vikingetiden" II 79 i Noten. 
Voldgrave I 139. 
V o 1 d steder I 401. 
Vægtskaale I 160. li 140. 
Værdimetal I 199-200. 
.Yngre Jernalder" I 17G-8G. li 53, 7~J, Noten. 
Ældre Jernalder I 59-152, 303-70. II 53--81, 

123-135. 
Urner og Røser II 25--26. 
Brandpletter I 59-117, 303-3()1. II 26-31, 

123-27, 159-61. 

Skeletgrave I 117-44, 361-367. II 32-36, 
128-33. 

Strandgrave I 137 - 42, 362-65. II 36-38, 
133-34, 161-62. 

Andre Grave I 144-47, 367-70. II 38-39, 
134-35, 162. 

Kuller over Gravene I 14 7, 370. II 148. 
Mark- og Mosefund I 148-4-D. II 40 . 
Oldsager I 69-114, 121-36, 140-44, 147 . 

II 31, 32-30, 37-38, 159-61. 
Oversigter derover I 113-14·, 134-36, 140, 

144. II 40-41. 
Oldsager i Hallstalt-Stil II 48. 
Mandsgods og Kvindegods II 43-45, 161. 
Tidsbestemmelser I 136--37, 209-10. II 45 

-47. 
Befolkningens Livsforhold II 50-53. 
Sammenligning med Forholdene andetsteds i Dan

mark I 149-52. II 47-50. 
Øde 1ægge1 se af Oldsager forinden Neellægningen 

I 24, 42, 65, 121 Noten, Bl. II 32. 
Øreberlokker II 68. 
Øxer af Sten I 10-11. II 3. 

af Brnnce, .Celter" og .Paalslave" I 3G. 
II 15, 18. 

af Jern I 122, 159, 1 79. 

STEDSREGISTER. 
Kun de Steder ere anførtP, til hvilke der knytter sig særlig Interesse. 

St. betyder Stenalder; Br.= Broncealder; H. = Hø:-:er; Bt. = Bauf astensplads; Bdpl. =Brandpletter; Ski.= Skeletgrave 
fra den ældre Jernalder; S. J. =Grave fra den senere Jernalder; Rst. =Runestene. 

Aabygaard, Br. I 2GO. 
Aa Kirke, Rst. I 40!J. II 153. 
Allinge, Helleristninger. I 51-52, 301. II 20, 

122. 
Allinge Kirke, Rst. I 404. 
A 1 m i'l'Idin gen, Møntfund. II 151. 
i\ n es Borg, Stenring. I 300. 
Balke Mark, Strandgrave. II 161-62. 
Balsmyr, Mosefund. I 33-34, 148. II 119. 
Baunegaard, Bdpl., Ski. I 354-55. 
Billegrave, Br. I 261. 
Bjerge g a ard ene i Vestermarie, R., Bdpl., Bt. 

I 272, 292, 303. II 29, 123, 126-27, 
128, 159. 

Blæsbj erg, St. II 111. 
Blykulle Bakke. I 287, 398. II 109. 
Bodils Kirke, Rst. I 404, 407. 
Bolbygaard, Sølvfund. I 395. 
Borgen i Rø. I 401: 

'\ 

Borge Sø, Møntfund. I 388. 
Bornholm, dets Naturforhold etc:. I 1-4. 
Brogaard, Rst. I 404, 411. 
Brohuse, Rst. I 403, 411. 
Brunsgaard, Rst. I 409. 
Bukkegaard, Br. I 262 Ski. I 143, 367. 
Bækkegaard i Klrmensker, Guldfund. I 394. 
Bækkegaard i Østerlars, R. I 274. Bdpl. I 306. 

S. J. I 175, 376-84. 
Bøgebjerg, S. J. I 371, 389. 
Bøsthøj, Br. I 262. II 156. 
Dammegaard i Pedersker, Urner, S. J. I 287. 

II 136. 
Dillehøj, Bdpl. I 304. II 123. 
Dovr Aas, Bdpl., Skl. I 310. 
Dyndalen, Bdpl., Ski. I 137, 322. II 124, 130. 
Ege by, R. og Skibssætninger. I 26, 280. II 155. 
Egeshøj, Br" Bdpl. I 261, 359. 
Enegaard. Sølvfund. I 393. 
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Enesbjerg, R. og Skibssætningel'. I 25-26, 272. 
Ferske Sø ved Nexø, Ski. II 129. 
Frederik VII.s Lund, Bt. I 45, 294. II 157. 
F'rænne Mark, St. II 2-3, 107-8, 111. Et. 

I 295. Bdpl. II 125, 161. Middelalder. 
II 151-52. 

Gamleborg i Almindingen. I 401. 
Gamleborg i lbsker I. 401, 411. 
Glanebjerg, Bt., Helleristninger, Bdpl. II 121, 122, 

125, 157. 
Glasergaarcl, S. J. 
Gryet i Bodilsker, Et. 
Grøcleby, St. I 250. 

149-50. 

Helleristning. 
-59. 

Gudhjem, S. J. 385. 

I 45, 295. II 157. 
Br. I 262, 287. Bt. 
I 302. Bdpl. og Sid. 

296. 
355 

Gudhjem Bjerg, Gravkuller. I 142, 365-66. 
Haldene, R., Et., Helleristninger, Stenringe. I 274, 

2937 300, 301, II 20. 
Hammeren, St. II 1-2, 105-7. 
Hammershus. I 402, 411. II 152. 
Hasle Exerplads, Bdpl., Ski. I 318-20. 
Hasle Kirke, Rst. I 406. 
Hellig Kvinde, Et. og Stenring. I 49, 295. II 157. 
Heslegaards Udlocl, Skl. 1l 130-32. 
Hjortebakken i Bodilsker, Bt. I 295. II 157. 
Hjortebjerg paa Hammeren, Br. I 33, 290. 
Hvilestenen. I 51. 
Jættebro, R., Et., Bdpl. I 268, 295. II 124. 
Jættedalen, St. I 249. II 155. 
Kaasbygaard, Guldfund. I 395. 
Kanegaard, R., Bclpl. I 270-71, 311-16, 412. 
Kannikegaard, Bdpl.,. Ski. etc. I 328-46. 
Klemens Kirke, Rst. I 404-9. II 153-54. 
Klinteby, Bdpl., Ski. II 125, 132. 
Klippegaard, R., Bdpl. I 276, 323--24. 
Knarregaard, R., Bclpl" S. J. I 274, 306, 371. 
Knarremose, Mosefund. I 148. 
Kobbe Aa, St" R., Bdpl., Ski., S. J. Il 111, 116, 

118, 132, 139-43. 
,Kongens Udmark", Sølvfund. I 394. 
Korsbjerg, St., Br., Bdpl. I 249, 288, 359. 
Krampegaard, /fhingbord"(?). II 122. 
Kras Mose, Br. I 33, 290. Il 158. 
Kumlhøj, R., Urner, Bdpl. I 274, 287, 293, 306. 
Kurebakken i Klemensker, Bdpl., Skl. I 305. 
Lilleborg. I 401, 411. II 152. 
Lillevang, Strandgrave. I 363. Il 37, 133. S. J. 

I 386. II 136. 
Loftsgaard i Pedersker, Bt·. I 286. II 118-19 
Lousgaard, St. II 111. R. II 116. Bt. II 120-

21. S. J. 143-49. 
Lyrs Skov, Bdpl. I 307. 
Mandhøj, R. I 277-79. Bdpl. I 326-28. 
Mark e høj, Bdpl. etc. I 292, 303, 3G 1. 
Mellem Lillevang og Melsted, S .. J. I 387. II 137. 
Mellem Mel sted og Kobhe Aa, "Thingborde". 

II 122. Strandgrave. II 134. S. J. II 139. 

Melsted, R. I 274. S.J. I 175, 372-77. Il 137 
-38. 

Mule by, Bclpl. I 31 7. 
Møllebakken ved Gudhjem, S. J. I 154, Noten, 

372. 
Nexø Strandmark, Strandgrave. I 3G3-65. 
Nylars Kirke, Rst. I 405. II 152. 
Nykirke, Rst. I 405-6. 
Ny mø Ile ved Nexø, Strandgrave. I 365. 
Pilegaard i Olsker, Bdpl., Ski. I 320-22. 
Pilegaardj_Federsker, Ski. I 354-55. 
Povls Kirke, Rst. I 409. II 154. 
Pythus, Bdpl. I 311. 
R ab æ k k eg a ard i lbsker, Møntfund, Boplads, Vold-

sted. I 397, 400, 401. 
Ringborgen i Pedersker. I 401. 
Risehøj, Ski. I 142-43, 3G6. II 15G. 
Rispebjerg, Bdpl. I 308. 
Roels Dal, R., Bt., Stenringe. 271 7 291, 296, 

299-300. 
Rømeremose, se .Knarremose". 
Rom e rsdal, Sølvfund. I 398. 
Salene, Strandgrave. I 362-G3. II 155. 
Saltholmsgaard, Guldfund. I 397. 
Saltuna, R., Strandgrave, S. J. I 275, 3G3, 388. 

Il 149. 
Sandegaard i Aakcr, Guldfund, Boplads. I 398, 400. 
San ~JU set, se "Melstcd". 
Sandirnas, Bdpl., Skl. etc. II 124, 128. 
Simblegaard, Bdpl. elc. lI 30, 127, 1G9--G2. 
Slamrebjerg, Bdpl., Ski. etc. l 347-54. II 129. 

Kristne Grave I 391. 
Smørenge, Guldfund, Boplads. I 394, 400. II 80. 
Soldatergaard, Møntfund. I 398. 
Sortegaard, R., Bdpl. etc. I 28, 275, 323. 
Sorte Muld, Guldfund, Boplads. I 39G, 39f!. 

II 151. 
Stenbæk, Ski. Il 129--30. 
Stenebjerg, Stenring» I 300. II 122, 157. 
Stenshøj, Bt., Bclpl., Ski. etc. I 292, 296, 300, 

3 lfi. II 128. 
Store Borg i Rø. I 401. 
Strandbygaard, Br., Helleristninger. I 259, 300-1. 

II 122, 157. 
Svaneke Vang, Stenkreds med Bdpl. etc. I 283. 
Sylten, Guldfund, Boplads. I 397-99. II 151. 
Sølvklipperne, se ,Mellem Lillevang og Melsted". 
Torpegaard, R., Bt. I 272-3, 292. 
Tækkerhuset, "Tliingborde", Bt. elc. I 291, 299. 

Il 158. 
Vallemark, BdpL I 304. 
Vassegaard, St. II 110. 
Vestermarie Højlyng, R. I 272. Se forøvrigt 

"Enesbjerg" og "Kongens U cl mark". 
Vestermarie Kirke, Rst. I 404-8. II 153, 154. 
Æggebjerg, Bt., Bclpl. I 297, 318. 
Ørnekullerne ved Hasle. I 284-86. 
Østcrlars Kirke, Rst. I 407. 
·Østermarie Kirke, Rst. I 408-10. II 153-54. 

----~------

i 

.l 
1 

I, 

I 
~ 


