Bulkister og bådgrav ved Bulbrogård
– en senneolitisk gravplads ved vestbredden af Tissø
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Abstract: En gravplads med 11 jordfæstegrave og en grube med en kraniekalot fra senneolitikum blev udgravet
i 2001 på Bulbrogårds jorder ved vestbredden af Tissø, Vestsjælland. Gravene lå på en række langs søbredden.
Der var både forskelle og ligheder med hensyn til gravenes konstruktion og indhold af oldsager. I seks af gravene
var der bevaret kistespor, i fem tilfælde efter bulkister og i ét tilfælde efter en stammebåd anvendt som kiste.
Fire af gravene indeholdt gravgods. Gravens konstruktion, udformning og indhold diskuteres med særlig fokus
på bådgraven, og der sammenlignes med andre fladmarksgrave på Sjælland og i Skåne.

Senneolitikum (SN) er kendetegnet ved en mangfoldighed af gravformer. Særlig kollektive begravelser dominerer og ses i tragtbægerkulturens megalitgrave, i gravkisterne fra enkeltgravskulturen og
fra periodens egne både åbne og lukkede stenkister,
hvor især hellekisten er dominerende i det østlige
Danmark (Lomborg 1973, 96 ff.; Ebbesen 1985;
2007). De gentagne begravelser i megalitgravene
og stenkisterne og de deraf følgende forstyrrelser
og udrømninger gør, at mange begravelser ikke er
bevaret intakte, og at det ofte kun er de knogler og
det eventuelle gravudstyr, som har tilhørt de senest
begravede individer, der er bevaret in situ. De kollektive begravelser i megalitgrave og stenkister står
i modsætning til de individuelle begravelser, der
ses i Midt- og Vestjylland fra begyndelsen af SN
som sekundære grave i enkeltgravskulturens høje.
I Jylland blev der også fra begyndelsen af SN opført
nye høje over grave for enkeltindivider, heriblandt
de såkaldte dybe dolkgrave i Midt- og Nordjylland, hvoraf flere rummer successive gravlæggelser
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(Ebbesen 2004). Fra andre dele af Jylland kendes
både tidlige og sene senneolitiske primære begravelser i høje, der signalerer den eller de gravlagtes
særlige status (Jørgensen 1984; Asingh 1988, 140 ff.).
Sådanne primære gravlæggelser er også fundet på
Sjælland i form af jordfæstegrave, om end de er
sjældne (Krause 2009). Her var det almindeligt, at
højene blev bygget over hellekister med successive
begravelser. Endelig forekommer der fladmarksgrave, som denne artikel handler om. De senneolitiske grave indeholder normalt ubrændte lig, men
også brandgrave forekommer i hele landet, selv om
de dog er yderst sjældne. De forskellige gravtypers
anvendelse og udformning kan også variere hvad
angår antal af gravlagte, placering af afdøde, orientering af graven samt gravens opbygning (Strömberg
1952; 1975; 1982; Lomborg 1973, 96; Jensen 2001, 530;
Ebbesen 2004, 99 ff.; Vandkilde 2005; Krause 2009).
Fladmarksgraven har sin hovedudbredelse på
Sjælland. Forekomsten af gravpladser med fladmarksgrave fra den tidlige del af SN i det østlige Sydskan-
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dinavien har Ebbe Lomborg set som en påvirkning
fra Aunjetitz-kulturen, hvorfra der samtidigt kom
både metalsager og nye typer af dragtnåle (Lomborg
1973, 99-112). Når der optræder flere fladmarksgrave,
og de derved danner gravpladser, er denne gravform
den eneste af de senneolitiske gravformer, der viser,
hvordan individuelle begravelser blev foretaget inden for et gruppefællesskab. Gravpladserne gør det
således muligt ud fra gravenes udformning og deres
indhold af statusindikerende genstande at danne sig
et billede af den sociale rangorden.
Gravpladser med fladmarksgrave fra SN er
fundet i et begrænset antal fortrinsvis i det østlige
Sjælland og i Skåne. Da gravene ikke er synligt markerede, kan de ikke erkendes på forhånd og dukker som regel op som et overraskende element i
forbindelse med undersøgelser af anlæg fra andre
perioder. Dette var også tilfældet, da gravpladsen
ved Bulbrogård, der skal fremlægges her, blev fundet og udgravet i 2001.1

Beliggenhed, topografi og jordbund
Nationalmuseet har i samarbejde med Kalundborg
Museum i årene 1995-2003 foretaget undersøgelser
langs med vestbredden af Tissø af en stormandsresidens dateret til perioden mellem det 6. og det
11. århundrede e.Kr.2 Gennem årene er der blevet
udgravet et samlet areal på ca. 83.000 m² (fig. 1).
Ud over fund fra stormandsresidensen er der levn
på pladsen fra samtlige af oldtidens perioder fra
Ahrensburg-kulturen og frem. I september 2001 afdækkedes et areal på omkring 7.000 m² fordelt på to
felter ved Bulbrogård. Formålet med udgravningen
var at undersøge et værkstedsområde i forbindelse
med stormandsgården.3 Som en ekstra bonus fremkom den senneolitiske gravplads.
Gravpladsen ligger ved den nordlige del af Tissøs vestbred. Her danner vådområderne Maderne
og Ejle Mose mod vest og nord, Halleby Å mod
syd og Tissø mod øst en naturlig afgrænsning af
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et bakkeparti (fig. 1). Udgravningsfeltet blev anlagt
mellem 20 og 30 m vest for den oprindelige søbrink
på en sandet mark, hvor dybden af pløjelaget var ca.
30 cm. Undergrunden består på dette sted af stenfrit
rent sand, hvilket betyder, at alle sten, der indgik i
de undersøgte anlæg, har været tilført. Gravpladsen ligger på dyrket mark og bærer præg af kraftig
nedslidning.

Gravene
Gravene ligger på en ca. 60 m lang, SSV-NNØ orienteret række, der følger den oprindelige søbrink
(fig. 2). Stort set alle gravene ligger med omkring
30 m's afstand fra brinken. Der var ingen strukturer på markoverfladen, som vidnede om gravpladsens tilstedeværelse. Gravene fremstod på den
afrømmede flade som lyse fyldskifter, der påfaldende lignede naturlige fyldskifter i undergrunden.
En del formodede grave viste sig da også at tilhøre
sidstnævnte kategori. Ud over de 11 senneolitiske
grave fandtes to urnegrave fra yngre bronzealder
(grav 7 og 14) samt en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder (grav 12). I det følgende vil der
være fokus på det senneolitiske materiale, hvorfor
gravene fra de senere perioder ikke vil blive yderligere omtalt her. Alle gravene blev forsigtigt tømt
ved fladeskovling eller, hvor det ansås for relevant,
med graveske. I flere af gravene (grav 2, 5, 6, 8, 9, 10
og 13) fandtes der genstande som flintafslag og skår i
gravfylden. Disse fund anses ikke for at høre til selve
graven eller gravgodset, men regnes for tilfældig
indblanding af affald fra andre aktiviteter, hvorfor
de ikke medtages og omtales ved gennemgangen af
de enkelte grave.
Grav 1 (BU-A333)4 var orienteret Ø-V og fremstod
som et 2,55 m bredt og 0,90 m langt, uregelmæssigt
rektangulært fyldskifte (fig. 3). Fylden var for gennemrodet af dyregange til, at der kunne erkendes
sikre kistespor, men en antydning af et sådant sås
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Fig. 1. Oversigtskort over undersøgelsesområdet på vestbredden af Tissø. Brun farve angiver udgravningsfelter fra
1995-2003. Gravpladsen er markeret med en sort firkant.
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Halleby Å

Overview map of the investigated area on the west bank of
lake Tissø. The excavated areas 1995-2003 are marked with
brown colour and the burial site with a black rectangle.

9

Fig. 2. Gravpladsen med fremhævede (brun farve) og nummererede
grave. Gravene ligger på en NNØSSV-gående række langs med den
oprindelige søbrink.

grav 5
grav 6
grube BU-A383

The burial site with graves (brown
colour) emphasized and numbered.
The graves are situated in a row oriented NNE-SSW along the original
lake shore.

grav 9

grav 2 og grav 3
grav 10
grav 1

Oprindelige
søbrink

grav 11
grav 4
grav 13

grav 8

10 meter

i gravens østlige ende, hvor den havde en rektangulær, aflang form. Graven var 15 cm dyb, og profilen viste en fadformet nedgravning. I den vestlige
ende af graven lå i få cm's dybde et næsten opløst
kraniefragment samt en kreds af tandemalje, hvis
placering viste, at den døde lå med ansigtet mod
syd. Ca. 15 cm nord for kraniefragmentet var en
stor sten sat på højkant således, at de naturlige geologiske striber på stenens ene side vendte ind mod
afdøde. Stenen var nedlagt bevidst og så ud til at
være udvalgt med omhu. Det antages, at den har
fungeret som en støtte til en mulig bulkiste.

ende og 0,82 m bredt i den østlige. Først i 10-20
cm's dybde kunne de to grave adskilles (fig. 4), og
det kunne konstateres, at grav 2 var delvis nedgravet
i grav 3, men lå dybere.

Grav 2 og 3 (BU-A349 og BU-A1049) var orienteret VNV-ØSØ. Gravene fremstod i fladen som
et 3,01 m langt og op til 1,68 m bredt fyldskifte af
oval, uregelmæssig form med en mindre udposning
i den SV-lige del. I midten var der et lidt mørkere,
rektangulært fyldskifte, igen med en udvidelse mod
SV. Det var 2,33 m langt, 1,15 m bredt i den vestlige

Grav 2 var som nævnt delvis gravet ned oven i
grav 3, men lå i et dybere niveau. Allerede i 1. niveau fremkom et kistespor i midten af graven
(fig. 4). Omkring 5 cm dybere i 2. niveau var grav
3 fuldstændig forsvundet. Grav 2 fremstod som
en 2,54 m lang og op til 1,37 m bred, uregelmæssig oval nedgravning, som var 0,35 m dyb (fig. 5).
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Grav 3 var kun bevaret i 1,29 m's længde, op til
1,68 m's bredde og 9 cm's dybde. I den bevarede del
af graven lå tre hånd- til hovedstore sten på række.
Stenene var lagt således, at toppen af dem dannede
en svag bue, hvorfor det antages, at de har fungeret
som støtte til en mulig bulkiste. Der er intet andet
at bemærke til grav 3.
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Kraniefragment
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Fig. 3. Grav 1. Her var ingen sikre kistespor, men i den
vestlige ende ses kraniefragmenter og tandemalje. Stenen
kan have været brugt som støtte til kisten. 1:30.

Burial 1. There were no secure traces of the coffin, but a skull
fragment, tooth enamel and a stone, perhaps used as support
for the coffin, were found in the western part of the grave. 1:30.

Grav 2

Grav 3

Kistespor

Sten

Fig. 4. Grav 2 og grav 3. Først i 10-20 cm's dybde (mod
vest) kunne grav 3 med de tre støttesten erkendes. Grav 2
har et fint kistespor. 1:30.

Burial 2 and Burial 3. Only at a depth of 10-20 cm (towards
the west) could one see Burial 3 with the three supporting
stones. Burial 2 has fine coffin traces. 1:30.

I midten sås et aflangt kistespor, der var 2,07 m
langt og 0,50 m bredt, og som havde rektangulær
form med afrundede hjørner. Kistesporet kunne
ikke erkendes i profilen. I den VNV-lige ende mundede kisten ud i en spids. I den tilspidsede ende
kunne kraniets omrids anes i fylden. Dele af tandemaljen var bevaret og lå således, at det antages, at
ansigtet har været vendt mod syd. Afdøde har ligget
udstrakt på ryggen, og ud over kraniet kunne aftryk

af noget af venstre overarm, venstre underarm og
lidt af højre underben skelnes i fylden. Enkelte lemmeknogler var bevaret fragmentarisk, deriblandt
højre overarm, højre over- og underben samt venstre overben. Der var ingen bevarede gravgaver i
graven, men cirkelformede, brunlige fyldskifter til
venstre for hovedet i kisten, samt umiddelbart ved
siden af kisten mod nord og øst, tolkes som mulige
spor efter beholdere af organisk materiale som træ
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Beholder af organisk materiale
som træ eller bark
Bevaret skeletdel

Kistespor

Skeletspor
Sten
Spor fra
skind- eller læderbeholder?

Fig. 5. Grav 2. Kistesporet har form som en stammebåd.
Her ses bevarede skeletrester og spor efter samme. I og
uden for graven ses tre aftryk fra mulige beholdere af organisk materiale så som træ (brun farve). I gravens sydlige
del ses et rødfarvet spor, der kan være sporet af en beholder
af garvet læder eller skind (rødbrun farve). 1:30.

Burial 2. The coffin trace has the shape of a dugout boat.
Here one can see preserved skeletal remains and traces of
such remains. In and outside the coffin are three impressions
of possible containers of wood (brown colour), and to the
south is a red-coloured area, which may be the trace of a container of tanned leather or fur (reddish-brown colour). 1:30.

eller bark. Endnu et cirkelrundt fyldskifte syd for
kisten med et noget anderledes og rødfarvet fyld
kan være spor efter et andet organisk materiale end
de øvrige – måske en rund beholder af garvet læder
eller skind? Kistens form, med spids i den ene og
lige afslutning i den anden ende, tyder på, at den
døde har ligget i en stammebåd.

Grav 5 (BU-A1037) var orienteret NV-SØ og blev først
opdaget i forbindelse med fladeafrensning af grav 6,
hvor en del af en agerrene fra et middelalderligt marksystem blev bortgravet. Grav 5 bestod af et 3,21 m
langt, ca. 0,80 m bredt og 0,14 m dybt fyldskifte, der
mod NV havde en rektangulær form med afrundede
hjørner, og som mod SØ mundede ud i en trekantet
spids (fig. 7). I midten af nedgravningen sås et 2,40 m
langt, 0,44 m bredt og 0,13 m dybt kistespor, som
mod SØ var afsluttet af en 45 × 32 cm stor trekantet sten. Stenen var vendt således, at dens trekantede
spids fulgte nedgravningens trekantede spids. Mod
NV havde kistesporet en lige kant med afrundede
hjørner. Stenen i SØ gjorde, at det ikke var muligt at
skelne kistens form i denne ende. Ud over den trekantede sten lå tre hånd- til hovedstore sten på og ved
kistekanten. Disse har med stor sandsynlighed støttet
kisten, der, som det fremgår af profilen (fig. 7), var
bulformet og lå i en fadformet nedgravning. Ca. 30
cm NV for den trekantede sten i den SØ-lige del af ki-

Grav 4 (BU-A1029) er en formodet grav orienteret NV-SØ (fig. 6). Formen var rektangulær med
afrundede hjørner. Graven var i den SØ-lige ende
delvis ødelagt af senere anlæg, hhv. en kogestensgrube og et grubehus. Den var således kun bevaret
i en længde af 1,00-1,40 m og var 0,65 m bred.
Profilen viste en noget uregelmæssig op til 0,30 m
dyb, trugformet nedgravning. Her var ingen fund
af skeletdele eller gravgaver, men formen, fylden
og orienteringen stemmer godt overens med de
øvrige grave, omend den lå noget vest for rækken
(fig. 2).
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Grav 4

Fig. 6. Grav 4. Graven var kun delvist bevaret, da den sydlige del var
bortgravet af senere anlæg (hhv. en
kogestensgrube og et grubehus). Her
er ingen spor efter kiste, gravgaver
eller afdøde. 1:40.
Burial 4. The grave was only partially
preserved, as the southern part had
been dug away for later features (a
cooking-stone pit and a pit-house
respectively). There are no traces of
coffin, grave goods or deceased. 1:40.

Grubehus

Kogestensgrube

Sten

Flintdolk

Kistespor
N

S

Fig. 7. Grav 5. Graven har som den eneste en flintdolk. Et
fint kistespor viser den bulformede kiste i fladen såvel som
i profilen. I den østlige ende ses en stor trekantet sten, der
giver kisten en stammebådslignende form. 1:30.

Burial 5. The grave is the only one to contain a flint dagger.
A fine coffin trace shows the trunk-shaped coffin in plane as
well as in profile. At the eastern end a large triangular stone
is seen, which gives the coffin a dugout boat-like shape. 1:30.

sten, lå en flintdolk af type IIA med spidsen mod NV.
Dolkens placering sandsynliggør, at afdøde lå med
hovedet mod SØ. Således kan den trekantede sten,
hvis højde tiltog mod SØ, enten have fungeret som
et hovedgærde for afdøde, eller som støtte for kisten.
Nedgravningen til grav 5 var mod SV let bortgravet
af nedgravningen til grav 6, hvorfor grav 5 er ældst.

Grav 6 (BU-A1038) var orienteret VNV-ØSØ og
bestod af en 0,85 m bred og 0,16 m dyb, rektangulær nedgravning, der i VNV havde afrundede hjørner. I ØSØ var graven delvist ødelagt af en senere
grube. Gruben forsvandt efter ca. 10 cm's dybde og
herved kunne gravens minimale længde fastsættes
til 2,20 m (fig. 8). Graven var som omtalt ovenfor
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Nedgravning til grav 5

Kistespor
Sten

Fig. 8. Grav 6. Graven har et fint kistespor i fladen og
enkelte støttetsten. Den ene af stenene er en todelt skubbekværn. 1:30.

Burial 6. The grave has a fine coffin trace and a few supporting stones. One of the stones is a two-part rubbing
stone. 1:30.

delvist nedgravet i grav 5 og dermed yngre. I fladen
var der spor efter et 1,57 m langt og 0,62 m bredt
kistespor, der ikke kunne iagttages i profilen. I kisten var hverken fund eller spor efter afdøde eller
gravgaver. I det VSV-lige hjørne af graven lå delvist
uden for kisten en 30 × 34 × 20 cm stor ligger til en
skubbekværn, der var blevet brugt på to sider. Den
var i to stykker, og ødelæggelsen er formodentlig
forårsaget af ploven i nyere tid. Lidt nord herfor lå
en hovedstor sten. Begge stenene var placeret således, at de antagelig har fungeret som støttesten til
kisten. Ud fra formen i fladen antages det, at kisten
har været en bulkiste.

hovedstor sten, hvis placering tydelig viser, at den
har virket som støtte til kisten. I den VNV-lige ende
lå et fragment af kraniet samt en smule tandemalje,
som viste, at afdøde lå med hovedet her og med
ansigtet vendt mod syd. I samme ende lå nogle
spredte sten af størrelse som en knytnæve. Om
disse har støttet kisten er ikke helt tydeligt, men
en mulighed. I gravens østlige del blev der foretaget et snit på tværs i 0,70-1,00 m's bredde. Fra den
bortgravede fyld fremkom en lille perle af brændt
ler, der havde ligget et stykke over bundniveau,
men inden for kistesporet. Det var ikke muligt at
afgøre, hvorvidt der var tale om en eller to grave.
Ud fra formen og længden er det sandsynligt, at
der er tale om en dobbeltgrav, hvor de afdøde, som
det er set i andre tilfælde, lå med fødderne mod
hinanden, omend en sådan antagelse er forbundet
med en vis usikkerhed.

Grav 8 (BU-A291) var orienteret VNV-ØSØ med
et fyldskifte bestående af to sammenhængende
ovaler i forlængelse af hinanden. Fyldskiftet var
4,33 m langt, 1,40 m bredt og ca. 0,10 m dybt (fig. 9).
I midten af nedgravningen sås et 3,45 m langt og
0,44 m bredt kistespor. Formen på nedgravningen og kistesporet kunne følges til bundniveau,
hvor kistesporet snævredes ind til 3,35 m's længde
og 0,30 m's bredde. Kistesporets form var i begge
ender lige afskåret med svagt afrundede hjørner.
Den aftagende størrelse i bundniveau indikerede,
at der var tale om en bulkiste, hvilket bekræftedes
af profilen (fig. 9). I den nordlige del sås tillige en
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Grav 9 (BU-A362) var orienteret Ø-V og bestod
af en i vest rektangulær og mod øst mere afrundet
2,74 m lang, 1,28 m bred og 0,12 m dyb nedgravning (fig. 10). I midten sås et 1,72 m langt, 0,72 m
bredt og 0,12 m dybt kistespor, der mod vest havde
afrundede hjørner og mod øst en lidt skæv oval
form. I profilen sås sporet af en bulkiste (fig. 10).
Lidt over midten mod vest i den sydlige del af kisten
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Fig. 9. Grav 8. Det lange kistespor vidner om en mulig
dobbeltgrav. Her er bevaret enkelte skeletdele i vest og
fundet en unik lerperle i øst. Kistens bulform ses tydeligt
i profilen. 1:30.

N

Burial 8. The long coffin trace is evidence of a possible double
grave. A few skeletal parts are preserved in the west and a
unique clay bead was found in the east. The trunk-shape of
the coffin can be seen clearly in the profile. 1:30.

Skifferhængesmykke
i spor af skindpose?

Kistespor
S

Fig. 10. Grav 9. Kisteformen er lidt mærkværdig i fladen, men ses tydeligt i profilen. I kisten ses skiferhænget i den rødbrune plamage. Er det sporet efter en
skindpose? 1:30.
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Burial 9. The coffin shape is slightly odd in plane, but can
be seen clearly in profile. In the coffin the slate pendant can
be seen in the reddish-brown blotch. Is this the trace of a
leather bag? 1:30.
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Fig. 11. Grav 10. Kistesporet var lidt ødelagt i begge ender, men sås i bundniveau i fodenden. Selvom graven
kun var ganske få cm dyb, var en hel del af den afdøde
endnu bevaret. Profilen viser et tydeligt spor af en bulkiste. 1:30.

Burial 10. The coffin trace was slightly erased at both ends,
but could be seen at the bottom level at the foot end. Although the grave was just a few cm deep. much of the deceased was still preserved. The profile shows clear traces of
a tree-trunk coffin. 1:30.

fremkom et 7 cm langt skiferhængesmykke. Det lå
delvist i en rødfarvet plet af hårdt sand, der kunne
følges til undergrunden, hvorefter det bredte sig ud.
Om dette fyldskifte kan være spor efter et organisk
materiale – eksempelvis en skindpose – vender jeg
tilbage til nedenfor.

var bevaret ligesom en del af underkæben med
isiddende tandemalje. En del af lemmeknoglerne
var bevaret fragmentarisk: højre og venstre overarm, venstre underarm, begge lårben samt højre
underben. Dertil var der enkelte ubestemmelige
knoglestumper. Ud fra skeletdelenes placering
fremgik det, at den døde lå udstrakt på ryggen
med ansigtet drejet let mod nord.

Grav 10 (BU-A348) bestod af et VNV-SSØ orienteret, ovalt til rektangulært 2,82 m langt, 0,90 m
bredt og ca. 0,10 m dybt fyldskifte, der i den vestlige ende og lidt over midten mod øst var forstyrret af dyregange (fig. 11). Disse forstyrrelser gik
delvis ud over kistesporet i midten, men ud fra
iagttagelser på de forskellige niveauer i graven
må længden af kisten have været mindst 2,08 m.
Bredden var øverst 0,50 m, i 2. niveau 0,40 m,
og i 3. niveau snævret ind til 0,28 m. Dette antyder en bulkiste, hvilket også fremgik af profilen
(fig. 11). I den VNV-lige ende kunne man ane sporet af kraniet i fylden. Et par fragmenter heraf

16

Grav 11 (BU-A312) var forholdsvis diffus og var usikker som grav. I fladen fremstod den som et relativt
uformeligt, ovalt, diffust 2,35 m langt, ca. 1,60 m
bredt og 0,20 m dybt fyldskifte orienteret N-S.
I en dybde af 10 cm fremstod graven mere tydeligt
(fig. 12), om end den i den nordlige ende var ødelagt
af en dyregang. Graven var som minimum 1,70 m
lang og 1,67 m bred. I den sydlige ende lå tre hovedstore sten tilsyneladende uden orden og funktion.
Der var hverken spor efter den døde, kisten eller
eventuelle gravgaver.
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Dyregang
Sten

Sten

Fig. 12. Grav 11. Graven var forholdsvis lille og noget usikker som grav. 1:30.
Burial 11. The grave was relatively small and rather uncertain
as a grave. 1:30.

Fig. 13. Grav 13 var bare 1,5 m lang og havde i den nordlige
del en række sten, der kan have fungeret som støttesten til
en bulformede kiste. 1:30.
Burial 13 was only 1.5 m long and at the northern end had
a number of stones that may have functioned as supports
for a tree-trunk-shaped coffin. 1:30.

Grav 13 (BU-A287) var orienteret Ø-V og bestod
af et ovalt til rektangulært 1,50 m langt, 0,80 m
bredt og 0,10 m dybt fyldskifte, der var temmelig
gennemrodet af dyregange (fig. 13). I den nordlige
del af graven lå fem hånd- til hovedstore sten på
række. I den sydlige del lå yderligere to sten. Her
var ingen fund eller spor efter den døde eller kisten,
og der var ej heller gravgaver. Anlægget tolkes som
en grav ud fra fyld, form og orientering, der var
meget lig de øvrige grave. Stenene kan have støttet
en bulkiste.
Grube BU-A383 lå omkring 4 m syd for grav 6. Gruben var oval, havde flad bund og var orienteret N-S.
Den var 1 m lang, 0,84 m bred og 0,13 m dyb. I den
sydøstlige del lå i ca. 4 cm's dybde en kraniekalot
med issen mod undergrunden (fig. 14). Kraniekalotten lå så højt i anlægget, at det regnes for sandsynligt, at ploven kan have destrueret den øvrige del af
kraniet. Det var intet andet i gruben.
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Kranium
S

N

Fig. 14. Grube med kraniekalot. Som det ses på profilen,
lå kraniekalotten ganske højt oppe, og det er sandsynligt,
at ploven har beskadiget kraniet. 1:30.
Pit with skull cap (calvaria). As can be seen from the profile,
the skull cap was very high up and it is likely that the plough
damaged the skull. 1:30.
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Genstandene
Kun fire af de 11 grave indeholdt oldsager, hvilket
må siges at være en forholdsvis lille andel. Genstandene er alle forskellige. I det følgende vil disse blive
behandlet og diskuteret.

Beholderere
I grav 2 var der spor efter fire mulige beholdere af
organisk materiale. De tre af dem sås som brune
cirkulære fyldskifter, og man kunne forestille sig,
at materialet har været træ eller bark. Det sidste fyldskifte var rødfarvet, hvilket ligeledes sås
i grav 9. På skiferhængesmykket fra grav 9 var
bevarede aftryk af fibre efter en mulig skindpose
(se nedenfor). Den rødlige farve i grav 2 kunne
afspejle noget lignende.

Lomborgs type IIA, der især er udbredt i det østlige Danmark. Lomborg daterede type IIA til sin
periode SN B sammen med flintdolke af type III
(Lomborg 1973, 44 ff., fig. 87). Senere har flere
forskere fokuseret på den forskellige udbredelse
og kvantitative forekomst af de tidlige typer af
flintdolke. Således har typerne IA-C deres hovedudbredelse i det nordlige Jylland, mens typerne

Lerperlen
I grav 8 fandtes en uregelmæssig, kugleformet perle
med en noget skævt placeret gennemboring (fig. 15).
Den har en diameter på 1,1 cm og er lavet af brændt
ler. Under mikroskop ses tydelige sandkorn og revner i overfladen, der understøtter materialebestemmelsen. Det er ikke lykkedes at finde paralleller til
en sådan perle.

Flintdolken
Flintdolken fra grav 5 (fig. 16) er 23,5 cm lang,
4,9 cm bred på det bredeste sted og ca. 2 cm bred
ved skæftet. Bladet er 0,07 cm tykt, og skæftet er
ca. 1 cm tykt med et spidsovalt tværsnit. Den er af

Fig. 15. Lerperlen fra grav 8. Tegning: Freerk Oldenburger.
1:1.

Fig. 16. Flintdolken af Lomborgs type IIA fra grav 5. Tegning: Freerk Oldenburger. 1:2.

The bead made of fired clay from Burial 8. Drawing: Freerk
Oldenburger. 1:1.

The flint dagger of Lomborg’s Type IIA from Burial 5. Drawing: Freerk Oldenburger. 1:2.
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ID og II er mest udbredt i det østlige Danmark
(Ebbesen 1975; Madsen 1978; Rasmussen 1990).
I dag betragtes typerne I og II som delvist samtidige
og tilhørende hhv. en vestlig og en østlig tradition
for fremstilling af flintdolke i den tidlige del af SN,
SN I, ca. 2350-1950 f.Kr. (se opsummering hos Apel
2001, 262-75).
Lomborg (1973) behandler i sin disputats bl.a.
forekomsten af flintdolke i de forskellige typer af
grave. Af hans i alt 4157 undersøgte flintdolke er
der 2160 med oplysninger om kontekst (tabel 1).
Heraf er størstedelen gravfund, og en stor del af
dem (592 stk.) er fundet i megalitgrave, hvilket er i
overensstemmelse med, at genbegravelser i sådanne
er den hyppigste gravform i SN. Da fladmarksgraven ikke er nogen særlig udbredt gravtype i denne
periode, så følger det, at flintdolke i denne kontekst
udgør en begrænset procentdel. Af de gravfundne
flintdolke er ifølge Lomborg bare 1,8 % (32 stk.) med
sikkerhed fundet i fladmarksgrave. Af disse er fire
af Lomborgs type II, hvoraf de tre er af type IIA.
Tabel 2 viser fordelingen af de forskellige typer
af flintdolke i fladmarksgravene (Lomborg 1973).
Selvom undersøgelsen blev foretager af Lomborg for
adskillige år siden, er det behandlede materiale af
en sådan størrelsesorden, at det må antages at være
repræsentativt, hvorfor det ikke er sandsynligt, at
den procentvise fordeling vil ændre sig væsentligt
til trods for, at der siden hen er fremkommet flere
fund.

Fundtype

Antal

Procentdel

Gravfund

1736

42 %

Depotfund

424

10 %

Uden fundoplysninger

1997

48 %

I alt

4157

100 %

Tabel 1. Den procentvise andel af forskellige fundkontekster
af flintdolke i Danmark. Efter Lomborg 1973.
Percentage of different find contexts for flint daggers in Denmark. After Lomborg 1973.
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Antallet af flintdolke fra fladmarksgrave på Sjælland er øget siden Lomborgs analyse i 1973. Eksempelvis er der i en enkeltliggende dobbeltgrav ved
Ølmosehuse i Haraldsted sogn på Sjælland bl.a.
fundet en dolk af type VB (Siemen 1978). På gravpladsen ved Gundsølille, Kirkerup sogn på Sjælland, hvor der i alt er fundet otte grave, fremkom
der ikke mindre end tre flintdolke: I en stenfyldt
grav med udhulning efter en bulkiste lå en dolk af
type IB, og i en stenfyldt, nærmest brolagt grav lå en
dolk af type IIB. Den tredje dolk, der var af type V,
fremkom i en grav, der var så ødelagt, at det ikke
var muligt at fastslå noget om gravens konstruktion.
I alle tre grave var flintdolkene de eneste genstande
(Sørensen 1981).
Ved Egedal, Ramløse sogn på Sjælland, hvor
tre grave udgjorde en mindre gravplads, blev der
fundet en flintdolk, som ikke kunne bestemmes
nærmere end til type I. Den fremkom i en grav
med tre successive gravlæggelser, hvor den senest
gravlagte havde fået dolken med sig til det hinsides
(Pedersen 1993). På gravpladsen ved Stenløse Kirke
Øst, Stenløse sogn på Fyn, med i alt syv grave,
fremkom en enkelt flintdolk af type II eller VI
(AUD 2000 nr. 166).
På en ikke fuldt afdækket gravplads ved Allestrup Vest ved roden af Mols i Vejlby sogn på
Djursland indeholdt den ene af seks grave hele
to flintdolke af type I samt fem fladehuggede pilespidser af flint (Schmidt 1989, 36 f.). I Nøvling

Type
Antal
Procentdel

Type I

Type II

Type V

Type VI

19

4

2

7

59 %

13 %

6%

22 %

Tabel. 2. Fordeling af typer af flintdolke i fladmarksgrave.
Flintdolke af type III og IV er ikke repræsenteret. Efter
Lomborg 1973.
Distribution of flint dagger types in flat graves. Flint daggers of Types III and IV are not represented. After Lomborg
1973.
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Plantage, Vildbjerg sogn i Vestjylland fandtes i en
enkeltliggende grav en lancetformet flintdolk og tre
fladehuggede pilespidser fra den tidlige del af SN
(AUD 2000 nr. 632). De to sidstnævnte gravfund
slutter sig til gruppen af ‘bueskyttegrave’ (eng. archery graves), fra tidlig SN, hvoraf der kendes 65
fra Jylland og én fra Fyn. Deres udbredelse falder
sammen med forekomsten af bopladser med klokkebægerkeramik (Sarauw 2007). Det karakteristiske
gravudstyr med flintdolk og en serie af fladehuggede
pilespidser kendes ikke fra de sjællandske gravfund
fra tidlig SN, hvilket er med til at understrege, at
påvirkninger fra klokkebægerkulturen, her i form
af bevæbning og gravudstyr, især slog igennem i
den vestlige del af landet.
Det ovenstående viser, at flintdolke i fladmarksgrave er forholdsmæssigt sjældne, hvilket til dels
hænger sammen med, at en stor del af denne type
grave ikke indeholder genstande (Ebbesen 2004,
103). Ved Bulbrogård var der således ud af 11 grave
kun gravgods i de fire, og kun én grav med en flintdolk. Dolken i grav 5 er således ikke noget enestående fænomen og passer godt ind i det almindelige
mønster med gravpladser, hvor dolken kun er medgivet i én eller i nogle få af gravene.
Ved Kalmergården syd for Bulbrogård er som
løsfund opsamlet en flintdolk af Lomborgs type I.5
Den lå nær ved åen, i et område, der med stor sandsynlighed har været vådt i senneolitisk tid. Dolken
kunne således være et vådbundsfund, men den har
ikke den almindelige vådbundspatina. Måske har
den snarere forbindelse med den nærliggende boplads, eller den kan være oppløjet fra en grav.

Skiferhængesmykket
I grav 9 fandtes et 7,5 cm langt mejselformet, uornamenteret skiferhængesmykke med et mindre brud
forårsaget i oldtiden i den ene side forneden (fig. 17).
Foroven måler det 1,0 × 0,8 cm. I toppen samt på
de to smalsider er der V-formede gennemboringer,
som mødes i et omvendt Y. Smykket er af Ebbesens
type A og tilhører dermed den mest udbredte type
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Fig. 17. Skiferhængesmykket af Ebbesens type A fra grav 9.
Bemærk, at der stadig sidder noget af laget med fibre på
siden. Tegning: Freerk Oldenburger. 2:3.
The slate pendant of Ebbesen's Type A from Burial 9. Notice
the material still present on the side of the pendant. Drawing:
Freerk Oldenburger 2:3.

i det danske område (Ebbesen 1995, 243 f.). Ved
smykkets top sad på den ene bredside endnu en del
af det rødlige lag, det blev fundet i. Spørgsmålet var,
om dette rødlige lag var levn af en beholder af organisk materiale. En undersøgelse under elektronmikroskop viste et spor af fibre (fig. 18). Fibrene er ikke
snoet og indgår heller ikke i anden tydelig struktur,
hvorfor de sandsynligvis hidrører fra en pels.6 Analyse med røntgenfluorescens udstyr (XRF) viste, at
der lige omkring skiferhængesmykket var indhold
af bl.a. fosfat, calcium og især jern. Sporene af fibre
gør det sandsynligt, at skiferhængesmykket lå i forbindelse med en skindpose med dyrehår. Smykket
kan enten have været opbevaret i posen eller have
været anvendt som et lukke til skindposen.
Klaus Ebbesen har i 1995 behandlet denne fundgruppe, som han inddeler i fire typer (A-E), der
alene er betinget af deres udformning. Langt den
største del af de i alt 98 stykker, som han har behandlet i sin undersøgelse, er fra gravfund. Af disse
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Fig. 18. Aftryk af fibre siddende på skiferhængesmykket fra
grav 9 fotograferet med elektronmikroskop. Foto: Michelle
Tauber, Nationalmuseet. 30:1.
Traces of fibres on the slate pendant from grave 9. Electron Microscope photos: Michelle Tauber, the National Museum. 30:1.

er størsteparten af type A, særligt af den uornamenterede type (68 stk.). Blandt alle disse gravfund
er stort set alle gravformer repræsenteret undtaget
brandgrave og fladmarksgrave. Type A er udbredt i
hele Danmark, men især i det nordsjællandske område (Ebbesen 1995, 243 ff.). Skiferhængesmykket i
grav 9 er det første, der er fundet i en fladmarksgrav
i Danmark.
Fra Skåne kendes mindst ni fund af skiferhængesmykker fra fladmarksgrave.7 I grav 17 på gravfeltet ved Ingelstorp i Ingelstorp sogn, felt 1, fandtes
to uornamenterede skiferhængesmykker af hhv.
Ebbesens type A og E. Graven var af samme type
som dem ved Bulbrogård – en NV-SØ orienteret
fladmarksgrav med spor efter kiste samt enkelte
spredte støttesten. Dertil var der fragmentariske
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skeletrester bevaret, som viser, at den døde lå med
hovedet mod NV. Begge skiferhængesmykker var
placeret NØ for hovedet af den gravlagte. Skiferhængesmykkerne var her de eneste genstande
(Strömberg 1982, 81, 84).
I Skegrie i Skegrie sogn lå seks fladmarksgrave,
hvoraf to af gravene indeholdt skiferhængesmykker,
begge af Ebbesens type E. Det ene fandtes i grav 5,
hvor det bevarede skelet lå udstrakt på ryggen på
et leje af mindre sten. I graven lå tillige en skraber
af flint. Den anden grav, grav 6, var en dobbeltgrav,
hvor de døde ligeledes lå udstrakt på ryggen på et
leje af mindre sten. Ved det ene individ lå skiferhængesmykket, ved det andet en lancetformet flintdolk. Det fremgår ikke, hvorledes de døde i grav 6
var placeret, ej heller er orienteringen af gravene
angivet (Forssander 1933, 85 f.). Flintdolken daterer
grav 6 til den tidlige del af SN.
Ved Solnäs i Vester Klagstorps sogn undersøgtes
et mindre gravfelt med tre fladmarksgrave. I grav 3
lå et 7,6 cm langt skiferhængesmykke og et fragmenteret, lancetformet dolkblad (Forssander 1933, 220;
Strömberg 1952, 162). Heller ikke her er orienteringen af graven angivet, ligesom skiferhængesmykket
ikke er beskrevet eller afbildet, hvorfor det ikke kan
typebestemmes. Dolkbladet daterer graven til den
ældre del af SN.
Endelig er der på et mindre gravfelt bestående
af seks fladmarksgrave ved Stockholmsgården, Valleberga sogn, i grav 2 fremkommet et skiferhængesmykke af Ebbesens type E samt en skraber af
flint. Graven, der var orienteret Ø-V, bestod af et
leje af mindre sten, hvori der var en kisteformet
stenramme (Strömberg 1951, 11 f.).
Ved Norra Hyllievång, Hyllie sogn, fandt man
fire grave og flere stenpakninger fra sandsynlige
grave, alle dateret til SN. Grav A101969 bestod af
en 4 × 2 m stor stenpakning i flere lag, der var
lettere omrodet af ploven. I kanten af stenpakningen fremkom et skiferhængesmykke. Det fremgår
dog ikke af hvilken type (Lindhé & Grehn 2008,
18 ff.).
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Fig. 19. De to skiferhængesmykker fra Bulbrogård til venstre og Kalmergården til højre. Begge er løsfund. Tegning:
Freerk Oldenburger. 2:3.
The two slate pendants from Bulbrogård and Kalmergården
respectively left and right. Both are stray finds. Drawing:
Freerk Oldenburger. 2:3.

Ved Gyllins Trädgård, Husie sogn, fandtes syv
grave fra SN. Grav I bestod af en rektangulær kammergrav af træ af enestående type. Heri fandtes
rester af mindst fem voksne og tre børn. I graven
fandtes en fladehugget pilespids og et skiferhængesmykke. Heller ikke her fremgår det, hvilken type
det tilhørte, ej heller hvor i graven smykket lå. Graven er 14C-dateret til SN A / SN I. I grav VI blev
ligeledes fundet et skiferhængesmykke. Det fremgår
dog ikke hvor. Grav VI var både en dobbeltgrav og
en bådgrav og indeholdt også to flintdolke. Det er
ikke oplyst, hvor i graven disse befandt sig, ej heller
hvilken type de tilhører (Carlie et al. 2007, 31).
Yderligere to skiferhængesmykker er fremkommet ved undersøgelserne nær den vestlige bred af
Tissø, begge er løsfund (fig. 19). Ved undersøgelserne ved Bulbrogård i 2002 fremkom der ca. 130 m
NV for grav 5 og 6 et mejselformet, uornamenteret, 8,4 cm langt skiferhængesmykke af Ebbesens
type A.8 Det måler foroven 1,0 × 0,9 cm og har en
Y-formet gennemboring. Det blev fundet på den
afrømmede flade og lå i toppen af en dyregang. Det
andet eksemplar er fundet ved undersøgelserne i
2000 i pløjelaget på den sydlige del af bakkepartiet
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på Kalmergårdens jorder. Det er mejselformet, uornamenteret, 4,4 cm langt, og måler på toppen 0,8
× 0,7 cm, hvor det har en Y-formet gennemboring,
og det er ligeledes af Ebbesens type A.9
Skiferhængesmykker er ifølge Ebbesen endnu
ikke fremkommet på bopladser, hvorfor det må
være mest sandsynligt, at de to fra hhv. Bulbrogård
2002 og Kalmergården 2000 stammer fra nedpløjede grave, der kan have været af samme type som
gravfeltet ved Bulbrogård. Det skal dog ikke helt
afvises, at smykket fra Kalmergården kan være et
bopladsfund, da der nær fundstedet er undersøgt
en senneolitisk hustomt i 2001 (fig. 20).10
Huset ved Kalmergården har været 17 m langt og
ca. 7,3 m bredt. Det består af tre tagbærende stolper,
hvorimellem der er et spænd på hhv. 5,5 og 5,9 m,
foruden at der i begge gavle står en gavlstolpe. De
to forholdsvis velbevarede langvægge giver huset
en rektangulær grundplan og det har den for denne
hustype karakteristiske dobbelte langvæg i den ene
side (fig. 21). Huset er af den type, der er kendt fra
eksempelvis Hemmed Plantage, Hus III (Boas 1993),
og fra Galgebakkevej ved Taastrup i København
(Kroppedal Museum, Galgebakkevej, TAK1443).
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Ejle Mose

Bulbrogård

Gravplads

Grav TS2

Fugledegård

Tissø

Maderne

Kalmergård

200 meter

Fig. 20. Kort med fundsted for skiferhængesmykkerne på
Bulbrogård og Kalmergården (gul), huset af senneolitisk
type (rød) og gravpladsen samt grav TS2 (sort).
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Halleby Å

Map with find-spots for the two slate pendants from Bulbrogård and Kalmergården (yellow), the Late Neolithic
house (red), the burial site and Burial TS2 (black).
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Fig. 21. Det senneolitiske hus ved
Kalmergården.
The Late Neolithic house at Kalmergården.

5 meter

Skiferhængesmykkerne kan ifølge Ebbesen
(1995, 246 f.) ikke inddeles kronologisk, da der er
meget få sluttede fund. De har en tidsmæssig spredning fra SN A / SN I til bronzealderens periode II.
Disse hængesmykker kan ej heller relateres til et
bestemt køn, da de optræder hos både mænd og
kvinder. Materialet er endnu for spinkelt til at danne
et bestemt mønster. Det betyder, at grav 9 ikke kan
dateres nærmere inden for den nævnte tidsramme
og ej heller kan bestemmes som en mands- eller en
kvindegrav.

Gravpladsen ved Bulbrogård
Sammenfatning
Gravpladsen bestod således af 11 grave, hvoraf en
var usikker (grav 11), og én grav (grav 8) muligvis
var en dobbeltgrav. Gravene lå på en NØ-SV orienteret række. Om gravpladsen er afdækket fuldt
ud, er ikke sikkert, da udgravningen havde til formål at undersøge et værkstedområde tilhørende
stormandssædet fra yngre germansk jernalder/vikingetid, og derfor blev udgravningsfeltet udlagt i
relation hertil. Gravene var generelt orienteret Ø-V
til NV-SØ. En enkelt grav (grav 11), var orienteret
N-S (tabel 3).
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I fire af gravene (grav 1, 2, 8 og 10) var dele af de
gravlagte bevaret, således at det kunne konstateres,
at de havde ligget med hovedet mod V eller NV.
I to tilfælde (grav 1 og 2) antages det ud fra bevarede
skeletdele, at ansigtet har været drejet mod syd og
i ét tilfælde mod nord (grav 10). I to af gravene
(grav 2 og 10) var skeletdele bevaret i en sådan udstrækning, så det kunne konstateres, at den døde lå
udstrakt på ryggen.
I seks af gravene var der sikre kistespor i fladen
(grav 2, 5, 6, 8, 9 og 10), hvoraf der i fire tilfælde
(grav 5, 8, 9 og 10) sås spor efter bulformede kister
i profilen. En enkelt kiste skiller sig markant ud fra
de øvrige, idet den har form som en stammebåd.
Fire af gravene indeholdt gravgods: grav 5 en
dolk af Lomborgs type IIA, grav 9 et skiferhængesmykke af Ebbesens type A og grav 8 en lille perle af
brændt ler. I grav 2 og grav 9 var spor efter mulige
beholdere af organisk materiale.
I forbindelse med gravene lå en mindre grube,
BU-A383, hvori der lå en kraniekalot med issen mod
undergrunden.

Dateringen af gravpladsen
Det meget sparsomme gravgods gør en samlet datering af gravpladsen vanskelig. Den store ensartethed gravene imellem samt deres beliggenhed
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Grav

Orientering

Dybde

Længde

Bredde

Grav 1

Ø-V

15 cm

2,55 m

0,90 m

Kistemål
2,07 × 0,29/0,50 m

Grav 2

VNV-ØSØ

9 cm

2,54 m

1,37 m

Grav 3

VNV-ØSØ

35 cm

uvis

1,68 m

Grav 4

NV-SØ

25-30 cm

< 1,40 m

0,65 m

Grav 5

NV-SØ

14 cm

3,21 m

0,80 m

2,40 × 0,44 m

Grav 6

VNV-ØSØ

16 cm

< 2,20 m

0,85 m

1,57 × 0,62 m

Grav 8

VNV-ØSØ

10 cm

4,33 m

1,40 m

3,45 × 0,44 m

Grav 9

VNV-ØSØ

12 cm

2,74 m

1,28 m

1,72 × 0,72 m

Grav10

VNV-ØSØ

10 cm

2,82 m

0,90 m

< 2,08 × 0,50 m

Grav 11

N-S

20 cm

2,35 m

1,60 m

Grav 13

Ø-V

10 cm

1,5 m

0,80 m

Tabel 3. Oversigt over gravenes orientering samt nedgravningernes og kisternes dimensioner.

Overview of the orientation of the burials and the dimensions of the burials and coffins.

på række med stort set den samme afstand til den
gamle søbrink (fig. 2) kunne betyde, at gravene
er fra et forholdsvist begrænset tidsrum, men det
må tages med forbehold. Flintdolken i grav 5 er af
type IIA og kan dateres til SN I. Fra grube BU-A383
foreligger en AMS 14C-datering af kraniekalotten til

2140-1930 f.Kr. (fig. 22), hvilket svarer til 2. halvdel
af SN I. Gruben kan dermed være samtidig med
grav 5.
Men gravlæggelserne kan godt have fundet
sted over et længere tidsrum. Hvis man tager
Gundsølille-gravpladsen som eksempel (Søren-

Atmospheric data from Stuiver et. al (1998); OxCal v.3.5 Bronk Ramsey (2000); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

Radiocarbon determination

4000BP

Bulbrogård : 3650±55BP
68.2% probability
2140BC (21.1%) 2070BC
2050BC (47.1%) 1930BC
95.4% probability
2200BC ( 3.2%) 2160BC
2150BC (92.2%) 1880BC

3900BP
3800BP
3700BP
3600BP
3500BP
3400BP
3300BP

Fig. 22. AMS 14C-dateringen af kraniekalotten fra gruben (AAR-7201).
AMS 14C-dating of the calvaria from
the pit (AAR-7201).
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2600CalBC 2400CalBC 2200CalBC 2000CalBC 1800CalBC 1600CalBC
Calibrated date
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sen 1981), viser dolkene af typerne IB, IIB og
V her en kronologisk spredning gennem hele
SN. Den delvist afdækkede gravplads ved Stockholmsgården i Skåne har været i anvendelse gennem hele SN (Strömberg 1951, 11 ff.; 1952, 170).
En gravplads bestående af fladmarksgrave behøver således ikke kun at have været benyttet i et
begrænset tidsrum.
Rækken af grave ved Bulbrogård deler sig i
mindre grupper: en nordlig, en mellemste og
en sydlig gruppe (fig. 2). De to daterede anlæg,
grav 5 og grube BU-A383, ligger begge i den
nordlige gruppe. Men om grupperne skal opfattes som tilfældige, om de afspejler en familiemæssig sammenhæng, forskellige tidsintervaller eller andet, må indtil videre stå åbent. Den
ensartede afstand til søbrinken og placeringen af
gravene på en række kan antyde en vis samtidighed. Noget sådant er ikke almindeligt på andre
gravpladser fra samme periode, hvor gravene
ligger mere ‘hulter til bulter’. Dette gør sig eksempelvis gældende for Gundsølille gravpladsen,
hvor de otte graves store spredning i tid kan være
en forklaring herpå (Sørensen 1981).

Graven på Jens Jensens Mark
Omtrent 200 m syd for gravene ved Bulbrogård, på
Jens Jensens Mark, blev der i 1997 undersøgt endnu
en senneolitisk grav, grav TS2 (fig. 20).11 Graven var
3,7 m lang og 1,2 m bred på midten. Rundt i kanten
var der et stenlag, der kunne følges til bunden. Stenene har dannet en ramme til kisten. Selve kisten
sås som mørkfarvet jord i gravens midte, hvor der ej
heller var sten (fig. 23). Oven på og mellem stenene
lå flere skår fra mindst to kar samt en fragmenteret
flintøkse (fig. 24). Det ene kar (a) kan bestemmes
som den uornamenterede, tøndeformede type med
lige rand hjemhørende i hele SN. Det andet kar (b)
er af den spandformede type fra samme periode
(Schiellerup 1992, 50 f.). Karrets størrelse er vanskelig at bestemme, da det er yderst fragmentarisk bevaret. Af flintøksen (c) er ægdelen bevaret.
Bladet er smalt og har let hvælvede bredsider. Det
kan være en genbrugt, mellemneolitisk økse af den
tyndbladede type, men den manglende nakke gør
en nærmere bestemmelse vanskelig. Fundene fra
gravfylden er sandsynligvis ikke nedlagt i forbindelse med gravlæggelsen, men kan være indblandet

Fig. 23. Grav TS2 på Jens
Jensens Mark. Kistesporet
og -hullet ses tydeligt inden
for stenene. Foto: Per Poulsen, Nationalmuseet.
Burial TS2 at Jens Jensens
Mark. The coffin trace and
depression can be seen clearly in the stones. Photo: Per
Poulsen, The National Museum.
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a
1:4

i gravfylden og stamme fra en tidligere aktivitet på
stedet. Noget tyder således på, at der på Jens Jensens
Mark, som på Kalmergården, også har befundet sig
en boplads fra SN.

Fladmarksgrave i senneolitikum

b
1:4

c
1:2

Fladmarksgraven kendes fra hele landet i SN, med
hovedvægt på øerne, særligt på det østlige Sjælland,
men de findes også i Limfjordsområdet, omend
ikke så hyppigt. De kendes desuden fra det sydlige
Sverige, hvor de fortrinsvis er fundet i det vestlige
og sydlige Skåne. I det følgende skal der med udgangspunkt i gravpladsen ved Bulbrogård tegnes
et billede af denne gravskik, som den forekommer
især på Sjælland, men også eksempler fra det skånske materiale vil blive inddraget. Dog er det kun et
fåtal af de skånske grave, som er publiceret ud over
omtale i undersøgelsesrapporter. Her er oplysningerne ofte mangelfulde, eksempelvis om genstandes
placering i gravene, og der er sjældent gengivet tegninger af gravene. En del skånske fladmarksgrave er
fremkommet ved undersøgelser inden for de senere
år, og endnu foreligger der ikke nogen samlet oversigt herover. Det ligger heller ikke inden for denne
artikels rammer at give en oversigt over samtlige
danske og skånske senneolitiske fladmarksgrave.
Kun en udvalgt del af de nyere fund vil blive omtalt
i det følgende.

Gravpladser med fladmarksgrave

Fig. 24. Keramikskår (a & b) og flintøksefragment (c) fra
grav TS2. Tegning: Freerk Oldenburger.
Shards (a & b) and flint axe fragment (c) from Burial TS2.
Drawing: Freerk Oldenburger.
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Fladmarksgrave fra SN forekommer både enkeltvist og flere sammen på gravpladser med normalt
op til 10 grave, hvoraf flere er publiceret (Müller
1902; Winther 1929; Forssander 1933, 83 ff.; Hansen 1934; Becker 1936, 210 ff.; Järbe 1950; Strömberg 1952; 1975; 1982; Lomborg 1973, 99 ff.; Siemen
1978; Sørensen 1981; Pedersen 1993). Dertil kommer
den ikke fuldt afdækket gravplads ved Allestrup,
Vejlby sogn på Djursland (Schmidt 1989, 36 f.), og
en endnu upubliceret gravplads på Fyn ved Stenløse
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Kirke Øst med syv grave (AUD 2000, 201). Forud
for udgravningerne ved Bulbrogård var der ikke
fundet fladmarksgrave på Vestsjælland. Til ovennævnte skal lægges nye fund af gravpladser i Skåne,
f.eks. Gylling Trädgård (Carlie et al. 2007), Ventrie
(Aspenborg 2009) og Norra Hyllievång (Lindhé &
Grehn 2008), der er fremkommet inden for de senere års omfattende undersøgelser.
Inden for denne gravtype er der stor variation
såvel i opbygning, orientering som antal af gravlagte.
Dog har de alle det til fælles, at de ikke er synlige på
overfladen, i hvert fald ikke som de fremstår i dag.
Det kan således ikke afvises, at nogle af de fundne
fladmarksgrave har haft en mindre høj over sig.

Orientering
Orienteringen af gravene varierer, men de vender
mest Ø-V eller SØ-NV (Lomborg 1973, 100; Strömberg 1952, 182; 1975, 100; 1982, 93). Ved Bulbrogård er
to grave orienteret Ø-V, seks ØSØ-VNV, to SØ-NV,
og endelig vender en enkelt N-S. Der er således ikke
en bestemt orientering på gravene, heller ikke altid
indbyrdes på de enkelte gravpladser. Der er dog en
tendens til, at gravene ved Bulbrogård inden for de
enkelte grupperinger i rækken er orienteret i samme
retning (fig. 2).
I fire af gravene (grav 1, 2, 8 og 10) var der bevarede skeletspor, således at den afdødes placering
i graven kunne erkendes. De lå alle med hovedet
mod V eller VNV. I en enkelt grav (grav 5) er det
dog sandsynligt, at den døde lå med hovedet i SØ,
og endelig er der en mulig dobbeltgrav (grav 8),
hvor de gravlagte kan have ligget med hovederne i
hhv. ØSØ og VNV. De divergerende orienteringer
af gravene og de gravlagte antyder, at placering af
den døde i forhold til verdenshjørnerne ikke havde
nogen større betydning.
I to tilfælde var der ved Bulbrogård så meget
bevaret af den døde, at det kunne konstateres, at de
lå udstrakt på ryggen (grav 2 og 10). Dette er den
mest almindelige placering af de døde i gravene
gennem hele SN (Strömberg 1952, 180).
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Gravens form og konstruktion
Gravene kan være anlagt i stendynger, hvor en fordybning i midten vidner om tilstedeværelsen af en
bulkiste (Stömberg 1952, 182 f.). Dette ses som nævnt
ovenfor på gravpladsen ved Gundsølille (Sørensen
1981, 12, fig. 5). Eller de kan være omgivet af en stenramme som i grav TS2 fra Jens Jensens Mark ved
Tissø og ved de to grave ved Maglebylille, hvor der
i den ene lå en lancetformet flintdolk, der daterer
graven til den ældre del af SN (Becker 1936, 212;
Strömberg 1952, 182 f.). En lignende opbygning ses i
to grave, A101969 og A102808, fra Norra Hyllievång.
I den ene grav fandtes skiferhængesmykket, der er
omtalt ovenfor, og i den anden fandtes en flintdolk
af type IIB, der daterer graven til SN I (Lindhé &
Grehn 2008, 18 ff.). Gravene kan herudover være
mere sparsomt udstyret med sten, der på forskellig
vis har fungeret som støtte til kisten (Strömberg
1952, 182 f.). Støttestenene kan være lagt på rækker
på langs i graven, som det var tilfældet i grav 13
ved Bulbrogård (fig. 13). De kan også være lagt på
tværs i graven i hver sin ende, hvilket ses i grav Ø
fra Egedal (Pedersen 1993, 42 f.) og på gravfeltet ved
Stenløse Kirke Øst (AUD 2000, 201). En kombination af sten på langs og på tværs ses i grav A46 ved
Lindängelund 3, Lockarps sogn, Skåne. En anden
stensat grav fra samme plads, grav A48, tolkes som
en bådgrav (se nedenfor) (Skoglund 2009, 14 f.).
Stenene kan endelig være placeret mere sporadisk,
hvor det måtte være nødvendigt, som det ses i grav
1, 5, 6, 8 og 11 ved Bulbrogård (fig. 3, 7, 8, 9 og 12).
Tværlagte støttesten fandtes ved Bulbrogård i grav 3
(fig. 4). Anvendelse af spredte støttesten ses ligeledes i Skåne. Fra tre gravpladser ved Ingelstorp
i det sydøstlige Skåne er flere af de ovennævnte
gravtyper repræsenteret, hvoraf de 11 har sådanne
spredte støttesten (Strömberg 1982, 94). Ved Gyllins Trädgård havde tre grave stenpakninger, som
dog ikke er beskrevet nøjere (Carlie et al. 2007, 31),
og endelig vidner et antal forstyrrede og ødelagte
stenlægninger ved Norra Hyllievång om tilstedeværelse af flere mulige grave (Lindhé & Grehn 2008,
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18 ff.). Kun grav 9 ved Bulbrogård var fuldkommen
stenfri (fig. 10).
I grav 5 ved Bulbrogård var der ud over enkelte
sporadiske støttesten også en større trekantet sten
i den ende af kisten, hvor flintdolken lå (fig. 7).
På gravfeltet ved Stenløse Kirke Øst skal sten have
markeret hoved- og fodende af gravene (AUD
2000, 201). Det berettes om en grav ved Hellested
på Stevns, hvorledes den gravlagte lå med hovedet
hvilende på en udhulet sten og med en spydspids af
flint på brystet.12 Der kan meget vel have været et
tilsvarende scenarie i grav 5 ved Bulbrogård, hvor en

trekantet sten i den SØ-lige ende var lagt således, at
den ikke var synlig på overfladen, hvorfor den ikke
kan opfattes som en markeringssten. Den lå således,
at dens overside hældede ind mod gravens midte
(fig. 25). Med graven ved Hellested in mente er det
nærliggende at opfatte stenen som leje for afdødes
hoved, der således har ligget i gravens SØ-ende,
hvilket også var tilfældet i graven ved Hellested.
En anden mulighed er, at stenen har virket som
støtte for kisten. På et mindre gravfelt i nærheden
af ovennævnte grav ved Hellested er der fundet en
grav, hvor den afdøde lå udstrakt på ryggen med bøjede arme. På den ene underarm lå der en flintdolk
fra den tidlige del af SN, placeret på en sådan måde,
at det antages, at afdøde har holdt skæftet i hånden
(Müller 1902, 142). Der kunne være en lignende årsag til flintdolkens placering i grav 5 ved Bulbrogård.

Kister

Fig. 25. Grav 5 med den trekantede sten placeret som var
den stævnen i en båd. Foto: Per Poulsen, Nationalmuseet.
Burial 5 with the triangular stone, which gives the coffin a
boat-like shape. Photo: Per Poulsen, The National Museum.
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Gravene ved Bulbrogård har i seks tilfælde klare
kistespor i fladen (grav 2, 5, 6, 8, 9 og 10), der dog
ikke alle var mulige at erkende i profilen. Således
fremstod kistesporene i grav 2 og 6 kun i fladen.
Kistesporene i profilen var alle bulformede, dvs. at
kisterne var lavet af udhulede træstammer.
Vender vi blikket mod det skånske materiale,
hvor en del grave fra Löderup og Ingelstorp sogne
er af samme stenfattige type som gravene ved Bulbrogård, er der også dér gjort iagttagelser af bulformede kister (Strömberg 1975, 35 ff.; 1982, 75 ff.).
På gravfeltet ved Löderup, der er dateret til SN / ældre bronzealder, havde hovedparten af gravene spor
eller levn af bulkister. Det var på grund af de gode
bevaringsforhold muligt at foretage vedbestemmelse
af nogle af kisterne, og resultatet viste, at de fleste
var lavet af eg, og at en enkelt mindre kiste var af
ahorn. I nogle tilfælde kunne der oven over den
gravlagte ses bulformede fyldskifter, som antagelig
var spor efter kisternes låg. Det antages derfor, at
kisten har bestået af en hel udhulet stamme, således
at den ene halvdel har fungeret som låg (Strömberg
1975, 72 ff.).
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Ved Bulbrogård havde samtlige grave en forholdsvis ringe dybde i forhold til den afgravede
flade. De fleste var 10-16 cm dybe, mens et par af
dem (grav 4 og 11) havde en dybde på 20-25 cm.
Dertil skal lægges ca. 30 cm af det afgravede pløjelag. Hvis kisterne havde låg i form af halvdelen
af en udhulet stamme, har der ikke været megen
plads til at dække kisten til. Selv hvis kisterne ikke
havde et sådant låg, men var dækket af noget andet,
som eksempelvist et klæde eller en planke, så er det
på grund af deres forholdsvis ringe dybde nærliggende at antage, at der har været en mindre høj
over gravene. I så fald må højene have været ganske
uanseelige, og flere af gravene kan have været under
samme høj, da de lå ganske tæt (fig. 2). Høje af en
så ringe størrelse kan ikke have haft en særlig iøjnefaldende virkning i landskabet til trods for, at det er
forholdsvist fladt. I Sagnlandet Lejre blev der i sommeren 2004 gennemført et mindre projekt om ældre
jernalders gravpladser i landskabet.13 Der blev i den
forbindelse opført et antal mindre jordhøje, der, når
græsset står højt, var næsten usynlige på græsmarken. Forsøget giver en ide om, at sådanne små høje
ikke kan have haft nogen prestigemæssig betydning,
da synligheden ikke har været afgørende.14 Betegnelsen ‘fladmarksgrav’ kan være misvisende, hvis
vi antager, at der har været en lav høj over de ikke
særlig dybe grave. Betegnelsen er alene begrundet
af, at man i nyere tid ikke har kunnet erkende nogen
markering af graven på overfladen.
Der er også træk ved gravpladserne i SN, der
taler imod tilstedeværelsen af en markering. Det er
således karakteristisk, at man ikke har respekteret
de ældre grave, antagelig fordi man ikke vidste, hvor
de var (Becker 1936, 219; Strömberg 1952, 183). Dette
ses ved Bulbrogård ved grav 2 og 3 (fig. 4), hvor den
yngste grav 2 er nedgravet oven i grav 3, således
at sidstnævnte er blevet delvist ødelagt. En anden
mulighed er, at den tidsmæssige afstand mellem de
to grave var så stor, at den ældste grav (grav 3) var
blevet ligegyldig. Omvendt kan årsagen have været,
at der var en tæt relation mellem de to gravlagte,
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hvilket man kunne forestille sig var tilfældet med
grav 5 og grav 6.

Dobbeltgrave
Ved Bulbrogård havde alle kistesporene en længde
på mellem 1,57 og 2,40 m (tabel 3), undtaget kisten
i grav 8, der var hele 3,45 m lang. Hvorvidt grav 8
havde to kister i forlængelse af hinanden, eller om
det var en lang kiste med to gravlagte individer, var
det ikke muligt at afgøre ved undersøgelsen. Grav
TS2 på Jens Jensens Mark har ligeledes en længde,
der med sine 3,7 m er noget mere end de øvrige,
hvorfor det heller ikke her kan udelukkes, at der er
gravlagt mere end én person.
Gravlagte i dobbeltgrave er som regel placeret
med fødderne mod hinanden og hovederne i hver
sin retning (Müller 1902; Becker 1936, 111 ff.; Järbe
1950; Lomborg 1973, 100; Krause 2009, 68). Dog ser
det ud til, at dobbeltgraven fra Gyllins Trädgård,
grav VI, er en undtagelse, da de døde her lå i forlængelse af hinanden og med hovederne i samme
retning (Carlie et al. 2007, 31). Størrelsen af grav 8
ved Bulbrogård og de to ovaler, som kunne iagttages
i fladen i forlængelse af hinanden, sandsynliggør,
at det er en dobbeltgrav. I så fald er det rimeligt
at antage, at de gravlagte lå med hovederne mod
hhv. VNV og ØSØ. Ud fra denne betragtning kan
perlens placering forekomme besynderlig, da den
lå i den østlige gravs vestlige del (fig. 9). De eneste
skeletspor i graven stammer fra den VNV-lige ende
og består af tandemalje og kraniefragmenter. Da
perlen i den østlige del af graven formodentlig har
været båret omkring den dødes hals eller måske har
siddet på et klædningsstykke som pynt ved brystet,
så stemmer dette ikke overens med dens placering i
graven. Det kan muligvis forklares med de forstyrrelser, som dyr har påført anlægget.
Grave med flere individer kan ikke behandles
og anskues som en ensartet gruppe, da de forekommer i flere forskellige varianter. Genanvendelse af
eksisterende gravanlæg skal muligvis betragtes som
en gravskik beroende på forfædrekult, og det kunne
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tænkes, at denne form for begravelse var forbeholdt
bestemte grupper i samfundet. Det værende sig de
ældste, familiens overhoved, de stærkeste, de bedste
jægere eller de største bønder. Grave, der i SN blev
bygget eller indrettet til begravelse af flere individer,
har forskellige former, eksempelvis som dobbeltgrave, massegrave eller hellekister. Hvor de to sidste
ofte er karakteriseret ved successive gravlæggelser,
er der intet, der tyder på noget sådant i forbindelse
med dobbeltgravene. Således var der intet spor efter
gentagne nedgravninger i grav 8 ved Bulbrogård,
og ej heller er der beretninger om sådanne ved de
øvrige publicerede dobbeltgrave (Müller 1902, 142;
Forssander 1933, 85; Becker 1936, 211 f.; Järbe 1950;
Siemen 1978).
Forskellen på disse gravtyper må have haft en
bestemt betydning og årsag, som bør søges blandt
forhold som placeringen i landskabet, antallet af
gravlagte og deres status, eller nye tider, som udefra
kommende påvirkninger og et begyndende religionsskifte.

Bådgrave
Kistesporet i grav 2 afviger i sin form væsentligt fra
de øvrige, da det i den NV-lige ende munder ud i
en spids (fig. 5). Den anden ende er derimod lige
afskåret. De øvrige kistespor viser i fladen (grav
5, 6, 8, 9 og 10) og profilen (grav 5, 8, 9 og 10),
at kisterne var tilvirket af udhulede træstammer,
der var lige afskårne i begge ender – dvs. bulkister – som det tillige ses f.eks. på gravpladsen ved
Löderup (Strömberg 1975, 35 ff.). Kun grav 5 har
en form, som svarer til grav 2, hvilket ses både af
nedgravningen og af kistesporet sammenholdt med
den sandsynlige hovedende mod SØ, som her går
ud i en spids (fig. 7).
Sammenligner man formen på kisten i grav 2
med formen på en stammebåd, er ligheden påfaldende. Begge har en spids og en lige afskåret ende.
Denne overensstemmelse er noget mere uklar i
grav 5, hvorfor man kunne tænke sig, at graven
blot var formet som en båd, da dette kunne have
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haft symbolsk betydning. Senneolitiske begravelser
i stammebåde er meget sjældne både i Danmark
og Sverige og kendes kun i et fåtal andre tilfælde.
Graven ved Østerhoved, Magleby sogn, Sydvestsjælland, blev udgravet i 2002, året efter udgravningen
af Bulbrogård-gravpladsen. Den tolkes ud fra gravens spidsovale form som en sandsynlig bådgrav og
har dermed stor lighed med grav 2 ved Bulbrogård.
Østerhoved-graven består af en nedgravning, hvori
der lå støttesten til kisten, som her med stor sandsynlighed var en stammebåd. I båden var gravlagt
to personer med hovederne i hver sin ende, hvorpå
planker var lagt som låg og påsmurt med ler. Herefter blev der tændt bål oven på graven, og efter
afbrændingen blev en mindre høj opført på stedet. Brandgraven ved Østerhoved er således på én
gang en højgrav, en dobbeltgrav og en bådgrav. En
flintdolk af type IIA daterer graven til SN I (Krause
2009), og dermed er Østerhoved-graven samtidig
med grav 5 ved Bulbrogård.
I en jordfæstegrav orienteret NØ-SV under flad
mark i Kiaby sogn i Skåne, ca. 320 m fra Oppmannasjön, lå i en og samme grav to dobbeltgrave med
de døde lagt i stammebåde placeret ved siden af
hinanden. I hver båd lå to voksne individer med
hovederne i hver sin ende og benene mod hinanden,
mens der uden for den ene stævn lå et spædbarn
(fig. 26). Blandt gravgodset var en lancetformet
flintdolk, der daterer graven til den tidlige del af
SN (Järbe 1950).
Et andet eksempel på en bådgrav stammer fra
Lilla Bedinge sogn i det sydlige Skåne, hvor en
grav under flad mark beliggende ca. 1 km fra havet bestod af en spidsoval, bådformet stenramme,
4,5 m lang og op til 2 m bred. Selve gravrummet
var formet som rammen, og på et lag af stenfliser
lå fem individer – tre voksne og to spædbørn. De
voksne er lagt i sidestilling med benene trukket
op under sig i forlængelse af hinanden, som sad
de i en båd (fig. 27). Graven dateres til SN / ældre
bronzealder, men dette er forbundet ned en vis
usikkerhed, såvel på grund af det lidet daterende
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gravgods som på grund af gravens unikke opbygning og placeringen af de afdøde (Hansen 1934).
Den næsten metaforiske placering af de døde, som
sad de i båden på farten, er med til at understrege
den symbolske betydning af graven.
På gravpladsen ved Gyllins Trädgård er en af
gravene tolket ud fra sin konstruktion og form
som en bådgrav. Båden var en stammebåd med en
længde på op til 5 m og med en bredde på knap 1 m,
støttet af sten til alle sider. I båden lå mindst to individer i forlængelse af hinanden samt to flintdolke
og et skiferhængesmykke. Der foreligger ingen nærmere oplysninger om genstandenes placering, type
eller datering af graven (Carlie et al. 2007, 31).
En af gravene fra Lindängelund 3 tolkes ligeledes som en bådgrav ud fra det, der benævnes som
»en nærmest bådformet stenlægning«. Tolkningen
er efter undertegnedes mening tvivlsom, idet den
angivne tegning på ingen måde gengiver en bådformet struktur. Stenenes noget rodede placering
må bero på moderne forstyrrelser, hvilket også er
anført (Skoglund 2009, 14 f.).

Gruber med menneskeknogler

Fig. 26. Graven fra Kiaby. En dobbelt dobbeltgrav med to
stammebåde. Efter Järbe 1950.

The burial from Kiaby. A ‘double double grave’ with two
dugout boats. After Järbe 1950.
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På gravpladsen ved Bulbrogård var en samtidig
grube (BU-A383), hvori der som det eneste fund
lå en kraniekalot med issen nedad (fig. 14). Deponering af knogler, især kranier eller fragmenter
heraf, i gruber i forbindelse med fladmarksgrave
fra SN, er udelukkende fundet i det østlige Sydskandinavien.
Som nævnt kan fladmarksgrave indeholde en
eller flere gravlagte. Ovenfor er omtalt gravlæggelser
af enkelte individer og dobbeltgrave. Endvidere er
der fundet fladmarksgrave med flere end to individer – massegrave. Gravpladsen ved Egedal bestod
af tre grave, hvoraf de to – grav Ø og grav D – hver
indeholdt tre successive begravelser. I den sidste,
grav O, var der intet tilbage af den eller de gravlagte,
og de eneste fund herfra var to pilespidser. Men det
er sandsynligt, at også grav O har indeholdt gentagne begravelser. Syd herfor, i en bue og med 1-1,5
meters afstand til graven, lå tre mindre og en lidt
større grube, alle med fyld af samme karakter. To af
dem indeholdt fire fragmenter af menneskekranier
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samt yderligere et knoglefragment af et menneske.
Gruberne kan være anlagt i forbindelse med udrømning af knogler fra grav O. Der var også i de to
andre grave rodet rundt med knoglerne, og i grav Ø
kunne det iagttages, at den ene af de tre gravlagte
var parteret (Pedersen 1993).
Et lignende, omend noget anderledes scenarie
ses på gravpladsen ved Lille Vasby i Sengeløse sogn

på Sjælland. Her fandtes tre enkelte begravelser og
en massegrav. Sidstnævnte bestod af en del spredte
knogler, som var dele af forskellige individer. De
manglende dele kom der en mulig forklaring på,
da der i nærheden fremkom nedlæggelser af fem
kranier af børn og flere andre knogler, som lå spredt
i en stor grube. Nogle af lemmeknoglerne var skåret
over og lå i bundter, som var de blevet lagt ned i

Fig. 27. Lilla Bedinge graven formet som en båd, med tre
voksne og to børn. De voksne er gravlagte, som om de
sidder i den sejlende båd. Efter Hansen 1934.

The Lilla Bedinge grave, shaped like a boat, with three adults
and two children. The adults are buried as if they are seated
in the sailing boat. After Hansen 1934.
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en håndfuld, og nogle af kranierne lå hver for sig.
De overskårne knogler var delt på en sådan måde,
at kannibalisme kan afvises. På enkelte knogler af
et barn var der som ved Egedal spor efter partering
(Liversage 1966; 1980, 24 ff.).
På gravpladsen ved Stockholmsgården i Skåne lå
der to gruber i nærheden af grav 10 og grav 14. Den
ene grube indeholdt fire kraniekalotter, et par lemmeknogler og nogle tænder, i den anden lå et par
kranier, et bækkenben og en lemmeknogle. Grav 10
var en mindre stenkiste med få bevarede levn af de
gravlagte, og i grav 14 var det eneste fund et lille kar
af senneolitisk type (Stömberg 1951, 11 ff.).
Sådanne knogledeponeringer ses også i forbindelse med hellekisterne og i megalitgravene, hvor
man har fjernet de eksisterende knogler og lagt
dem andetsteds, muligvis for at få plads til en ny
begravelse. Knogler lagt i små bunker i graven forekommer også, ligesom man har fundet gravlagte,
der kun var fragmentarisk repræsenterede (Kaul
1994, 36 ff.). Årsagerne til en sådan behandling er
blevet diskuteret, og man har i nogle tilfælde draget etnografiske paralleller (Jensen 2001, 531; Kaul
1994; Liversage 1966). I samtlige af de ovennævnte
tilfælde har det ikke været muligt at påvise en egentlig sammenhæng mellem de knoglefyldte gruber og
gravene. Men en almindelig antagelse er, at deponeringerne skal ses i forbindelse med ritualer og forfædredyrkelse (Jensen 2001, 531). Om noget sådant
var tilfældet, kan det muligvis forklare parteringen
af ligene samt de overskårne knogler.
I gravene ved Bulbrogård var der ikke spor
af gentagne begravelser, der kunne have givet en
forklaring på deponeringen af kraniekalotten i
grube BU-A383. Her var der ud over grav 8 tale
om gravlæggelser af enkelte individer, hvorfor det
ikke er sandsynligt, at gruben skal sættes i forbindelse med udrydning af tidligere gravlagte. Grav 3
er dog blevet forstyrret af den senere grav 2, men
dennes afstand til gruben er for stor til, at de umiddelbart kan sættes i forbindelse med hinanden. Da
kraniekalotten udgør en afskåret del af kraniet, må
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der ligge andet og mere bag en sådan deponering
end blot det at skulle gøre plads i en eksisterende
grav til endnu en gravlæggelse. Her er det vigtigt at
erindre, at det ikke er sikkert, at hele gravpladsen
er afdækket.

Afslutning
Fladmarksgrave udgør en meget lille procentdel af
det senneolitiske gravmateriale, hvilket muligvis
hænger sammen med, at de er vanskelige at få øje
på. Derfor bliver de kun lokaliseret ved mere eller
mindre tilfældigheder, ganske som fundet af gravpladsen ved Bulbrogård og graven på Jens Jensens
mark. Et forhold, der udgør et væsentligt metodisk
problem. Deres usynlighed og ringe antal i forhold
til begravelser i megalitgrave, høje og hellekister gør
dem ikke nødvendigvis mindre betydningsfulde.
Gravpladsen ved Bulbrogård er med til at belyse det komplekse og differentierede billede af den
tids begravelsesritualer. Gravfeltet med de ensartede
grave på række kan have tilhørt en familie, der holdt
til på en nærliggende boplads som den, der er påvist ved Kalmergården, hvor der blev udgravet en
hustomt, der typologisk kan dateres til SN.
Det sparsomme gravudstyr viser, at det kun var
de få, der fik genstande med sig til det hinsidige.
Skiferhængesmykket, lerperlen og flintdolken skal
snarest opfattes som personlige genstande frem for
gravgaver, som de organiske beholdere fra grav 2
kunne være et eksempel på. De senneolitiske grave
kendetegnes generelt ved mangel på gravgaver og
ved en begrænset forekomst af smykker og andre
personlige genstande, hvilket gravpladsen ved Bulbrogård er et godt eksempel på. En undtagelse herfra er flintdolken, der ofte er fundet i mandsgrave
i den tidlige del af SN.
I Jylland tilstræbtes tydeligvis en høj kvalitetsstandard, hvad flintdolke angår, ikke mindst med
de parallelhuggede dolke af type IC, blandt hvilke
der optræder nogle af de længste dolke, som ken-
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des. I 66 gravfund fra Jylland og ét fra Fyn kombinerer flintdolke sig med fladehuggede pilespidser
i gravene. De betegnes derfor ‘bueskyttegrave’ og
er udtryk for, at det vestlige Danmark tilsluttede
sig traditioner inden for klokkebægerkomplekset
i Vest- og Mellemeuropa (Sarauw 2007). I det østlige Danmark slog påvirkningerne fra klokkebægerkomplekset ikke igennem på samme måde, men
produktionen af flintdolke var også her omfattende,
og dolkenes anvendelse og symbolværdi har ikke
været anderledes og mindre betydningsfuld end i
Jylland på samme tid.
Flintdolken af type IIA i grav 5 ved Bulbrogård
er af en kvalitet, som omtrent kan sammenlignes
med de jyske dolke af type IC. Dens tilstedeværelse
markerer den gravlagtes status og identitet. Men
bortset fra det, er grav 5 ikke påfaldende anderledes end de øvrige grave på gravpladsen. Det giver
indtryk af, at de senneolitiske grave generelt ikke
afspejler statusforskelle i særlig grad. Det er også en
udbredt opfattelse, i hvert fald blandt danske forskere, at samfundet i SN ikke var særlig hierarkisk
opdelt (Rasmussen 1990; Ebbesen 2005, 28; Sarauw
2007). Gravene afspejler i hvert fald ingen forsøg
på at kopiere det hierarkiske samfundssystem, som
karakteriserede de metalproducerende samfund inden for Aunjetitz-kulturen i Mellemeuropa, hvorfra
påvirkninger nåede det østlige Danmark på denne
tid (Rasmussen 1990, 39). Men der skete alligevel
forandringer i samfundet fra tidlig til sen SN, hvilket afspejler sig i rige metaldeponeringer og i fremkomsten af store, tømmerbyggede langhuse. Begge
dele gjorde sig gældende fra begyndelsen af SN II
ca. 2000 f.Kr., og det må betyde, at der fremstod
en elite, der som en del af sit magtgrundlag styrede
metalproduktionen og havde kontrol med fjernhandelen.
Gravudstyret i fladmarksgravene på Sjælland og
i Skåne skiller sig ikke nævneværdigt ud i forhold til
de øvrige samtidige gravtyper, hvorfor det har været gravformen, der har været mest i fokus i denne
artikel. Selvom bulkister ikke kunne erkendes i alle
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gravene ved Bulbrogård, er der bl.a. ud fra stenenes
placering i gravene en vis sandsynlighed for, at de
alle har haft en sådan. Her skiller stammebåden i
grav 2 sig ud. Den nære beliggenhed til Tissø taget
i betragtning kunne man forestille sig, at man har
anvendt de forhåndenværende midler i form af en
udtjent stammebåd til kiste. Båden kan i så fald ikke
anskues eller opfattes som andet end en beholder.
Dette vil også forklare tilstedeværelsen af stammebåde i Østerhoved, Lindängelund 3 og Kiaby. Men,
at der ligger andet og mere bag, er ganske tydeligt
i graven fra Lilla Bedinge, hvor man må formode,
at man ikke har opført en så tydelig bådformet
struktur uden bagvedliggende tanke, hvilket understreges af de dødes placering, som var de ude at
sejle. Bådgravene rummer derved såvel det reelle i
form af konkrete både brugt som kister (Østerhoved, Kiaby, Gyllins Trädgård) som det symbolske i
form af bådformede grave (Lilla Bedinge, muligvis
Lindängelund 3). Det er måske også det samme, vi
ser afspejlet i grav 2 og grav 5 på gravpladsen ved
Bulbrogård. Alle gravene er placeret relativt tæt ved
vandet, hvor Lilla Bedinge har den største afstand
på ca. 1 km, hvilket næsten er med til at understrege
det symbolske indhold.
Anvendelse af både til begravelser er et fænomen, der er kendt gennem hele oldtiden – også fra
tidligere perioder end SN (Skaarup 1995). Der findes
– desværre – ingen afbildninger eller andet materiale fra SN, som kan lede os på sporet af søfartens
betydning. Denne sidste del af stenalderen er ikke
så ekspressiv i sit materiale som den følgende bronzealder, hvor båden og skibet billedligt har været
overordentlig meget til stede og haft en vigtig kosmologisk betydning (Kaul 1998). Kan man antage,
at båd og skib har haft samme symbolske betydning
i SN som i bronzealderen?
Bådgravens sparsomme repræsentation blandt
fladmarksgravene, der i sig selv forekommer i et
begrænset antal, kan betyde, at den kun er forbeholdt de få. Om disse få er de særligt velhavende,
familiens overhoved, religiøse overhoveder eller er
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de berejste, er ikke umiddelbart klart ud fra det
foreliggende materiale. Men Kiaby og Lilla Bedinge
viser med deres forekomst af flere individer i samme
båd, at ‘de få’ kan have været flere.
Båden eller skibet forbindes med vand. Vand
kan – ligesom båden – adskille og binde sammen.
Man kan opfatte vandet som en overgang fra ét
sted til et andet, lige som graven kan anskues som
overgangen mellem to verdner, og hermed bliver
båden og dens betydning transcendent (Kobylinski
1995). En anden opfattelse grunder sig på det mere
praktiske og ser på båden som et transportmiddel.
Studier viser, at trafikken til vands og over længere
strækninger var tiltagende i SN. Her tænkes særligt
på forbindelserne mellem Nordjylland og Norge
via Skagerrak (Solberg 1994; Varberg 2005; Østmo
2005; Sarauw 2006, 252 ff.). Dette betyder dog ikke,
at både af det format, der optræder i bådgravene,
skal ses i direkte forbindelse hermed. Stammebåde
– som fundet i gravene – anses ikke for at være
funktionelle på åbent hav (Crumlin-Pedersen 2003,
218 f.), men man kan have haft andre typer af både
(se f.eks. Kaul 1998, 80 f.). Snarere har det været
ideen om rejsen og båden som transportmiddel til
andre (virkelige) verdner, der var det væsentlige.
I SN, som er forstadiet til bronzealderen, må vi gå
ud fra, at båden som transportmiddel og som symbol havde tiltagende betydning, af hvilken type båd
det end måtte være.
SN kan opfattes som en periode med opbrud
– en opfattelse, der beror på de forandringer, som
havde at gøre med metallernes komme og bronzealderens nye religiøse forestillinger. I en tid med
forandringer kunne nye traditioner opstå og gå i
forskellig retning. De kan blandt andet have ført
til de forskelle, vi ser inden for gravskikken i Senneolitikum.
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Noter
1. Tak til Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond for
økonomisk støtte til færdiggørelsen af denne artikel.
2. Det undersøgte område er beliggende i Holbæk Amt,
Ars herred, St. Fuglede sogn. Stednr. 030106.
3. NM 1, j.nr. 7701/94, sb. nr. 102, Bulbrogård 2001. Undersøgelsen blev foretaget af Nationalmuseet under
ledelse af Lars Jørgensen, daglig leder var henholdsvis
Lone G. Thomsen og forfatteren.
4. Nummeret i parentes henviser til anlægsnummeret i
beretningen, der samtidig er genstandsnummeret for
fundne genstande i anlægget.
5. Dolken blev fundet af Flemming Kaul i 1974 under
markvandring med Frederiksberg Arkæologiklub.
6. Analysen er udført af Michelle Tauber, Nationalmuseets
Bevaringsafdeling. Tak til Ulla Mannering, Nationalmuseet og CTR, for at have bistået med tolkningen af
analysen.
7. Fund af skiferhængesmykker i grave under høj er ikke
medtaget, da det af publikationerne ikke klart fremgår,
om højen er bygget i forbindelse dermed eller senere.
Ej heller er mejselformede skifersten uden gennemboringer medtaget, da de ikke umiddelbart kan opfattes
som hængesmykker (se også Hansen 1938, 54, 65 f.;
Strömberg 1986, 91 grav 61 (F4)).
8. Skiferhængesmykket har nr. BU-709. NM 1, j.nr.
7701/94, sb. nr. 102, Bulbrogård 2002. Undersøgelsen
blev ledet af Lars Jørgensen, daglig leder var forfatteren.
9. Skiferhængesmykket har nr. KU-A476a-d. NM 1, j.nr.
1423/75, sb. nr. 94, Kalmergården 2000. Undersøgelsen
blev ledet af Lars Jørgensen, daglig leder var forfatteren.
10. NM 1, j.nr. 1423/75, sb. nr. 94, Kalmergården 2001.
Undersøgelsen blev ledet af Lars Jørgensen, daglig leder
var Lone G. Thomsen.
11. NM 1, j.nr. 7701/94. Undersøgelsen blev foretaget af
Nationalmuseet i 1997 under ledelse af Lars Jørgensen.
12. NM 1, beretningsarkiv. Lokalitetsnr. 050603-8, Præstø
amt, Stevns herred, Hellested sogn.
13. Forsøget blev udført af daværende stud.mag. Anna Beck
og stud.mag. Trine Borake, begge Københavns Universitet.
14. A. Beck og T. Borake, pers. medd., Fuglsø 2004.
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Tree-trunk coffins and boat burial at Bulbrogård
– a Late Neolithic burial site on the western shore of Tissø

Burial sites with flat graves from the Late Neolithic (LN)
have been found in limited numbers, mainly in eastern Zealand and Scania. The burial site at Bulbrogård lies on the
northern part of the west bank of the lake Tissø (fig. 1). The
graves are in a c. 60 m long row that follows the original
lake shore (fig. 2). No structures on the surface of the ground
testified to the presence of the burial site.
The graves. The burial site consisted of 11 burials. In six of
the graves there were definite traces of coffins in the subsoil:
Burial 2 (figs 4 & 5), Burial 5 (fig. 7), Burial 6 (fig. 8), Burial 8
(fig. 9), Burial 9 (fig. 10) and Burial 10 (fig. 11) and in four of
these one could also see traces of trunk-shaped coffins in the
profile (Burials 5, 8, 9 and 10). A single coffin is strikingly
different, since it has a form like a dugout boat (Burial 2, figs
4 & 5). One grave appears because of its length and shape to
be a double burial (Burial 8, fig. 9). A single grave (Burial 4,
fig. 6) was only partially preserved, one grave only had the
supporting stones for the coffin (Burial 13, fig. 13), and one
grave (Burial 11, fig. 12) is uncertain. In four of the graves,
parts of the deceased were preserved, enough to indicate
they had lain with their heads to the W or NW: Burial 1
(fig. 3), Burial 2 (fig. 5), Burial 8 (fig. 9) and Burial 10 (fig. 11).
In two cases (Burials 1 and 2) it is assumed from preserved
skeletal parts that the face was turned to the south, and in
one case towards the north (Burial 10). In two of the graves
(Burials 2 and 10) skeletal parts were preserved to such an
extent that the deceased could be seen to have lain stretched
out on the back. In connection with the graves there was a
small pit in which a skull cap (calvaria) lay with the crown
facing the subsoil (fig. 14).
Objects. Four of the graves contained grave goods: Burial 8 a small bead of burned clay (fig. 15), Burial 5 a dagger
(fig. 16) and Burial 9 a slate pendant (fig. 17). In Burial 2 and
Burial 9 there were traces of possible containers of organic
material (figs 5 & 10).
Burial 8 contained an irregular spherical bead with a
rather off-centre piercing (fig. 15). It has a diameter of 1.1 cm
and is made of burned clay. It has not been possible to find
parallels to such a bead. In Burial 2 there were three possible vessels, which appeared only as brown-coloured traces
in the soil within the grave. This also applies to a similar
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but red-coloured trace found in the southern part of the
grave., and the reddish brown trace of the skin or fur bag in
Burial 9.
The flint dagger from Burial 5 (fig. 16) is of Lomborg's
Type IIA (Lomborg 1973, 44 ff., fig. 87). Several researchers have focused on the distribution of early types of flint
daggers. For example Types I A-C have their main concentration in northern Jutland, while Types I D and II are
most common in eastern Denmark (Ebbesen 1975; Madsen
1978; Rasmussen 1990). Today Types I and II are regarded
as partially contemporary in the early part of the LN, LN I,
c. 2350-1950 BC (see summary in Apel 2001, 262-75). Lomborg (1973) dealt with a total of 4157 flint daggers, 2160 of
which have information on context (Table 1). Of the flint
daggers found in burials, only 1.8 % (32 items) were definitely
found in flat graves (Table 2). Of these four are of Type II,
and three of these are of Type IIA (Lomborg 1973).
The number of flint daggers from flat graves in Zealand
has increased since Lomborg's analysis in 1973. For example
in an isolated double burial at Ølmosehuse in Zealand,
among other things a dagger of Type VB was found (Siemen
1978). At the burial site Gundsølille in Zealand eight graves
were found with no fewer than three flint daggers: one of
Type IB, one of Type IIB, and one of Type V (Sørensen
1981). At Egedal in Zealand, where three graves constituted
a smallish burial site, a Type I flint dagger was found (Pedersen 1993). At the burial site at Stenløse Kirke Øst, with
a total of seven burials, a single flint dagger of Type II or
VI was found (AUD 2000 no. 166). At Allestrup Vest in
Djursland (Jutland) one of six graves contained a two flint
daggers of Type I as well as five arrowheads of chipped
flint (Schmidt 1989, 36 f.). In Nøvling Plantage in western
Jutland a lanceolate flint dagger and three chipped flint
arrowheads from the early part of the LN were found in
an isolated burial (AUD 2000 no. 632). The last two burial
finds belong to the group of ‘archery burials’ dated to the
early LN (Sarauw 2007). The above shows that flint daggers
in flat graves are relatively rare (Ebbesen 2004, 103). The
dagger in Burial 5 thus fits well into the ordinary pattern
of burial sites where the dagger is only deposited in one or
a few of the burials.
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In Burial 9 a slate pendant of Ebbesen's Type A was
found (fig. 17) (Ebbesen 1995, 243 f.). At the top of the pendant there was still some of the reddish layer in which it was
found. An examination in the electron microscope showed
a trace of fibres (fig. 18), which may come from fur. Analysis
with X-ray fluorescence equipment (XRF) showed that the
red layer contained among other things phosphate, calcium
and especially iron. The traces of fibres make it likely that
the slate pendant had lain with a skin bag with animal hair.
Ebbesen divides the slate pendants into four types (A-E), the
great majority of which are burial finds. The slate pendant in
Burial 9 is the first to be found in a flat grave in Denmark.
According to Ebbesen the slate pendants cannot be divided
up chronologically, and have a timespan from LN A / LN I
to Bronze Age Period II. Nor can these pendants be related
to a particular gender (Ebbesen 1995, 243 ff.). From Scania
we know at least nine slate pendants from flat graves (Forssander 1933, 85 f., 220; Strömberg 1951, 11 f.; 1952, 162; 1982,
81, 84; Lindhé & Grehn 2008, 18 ff.; Carlie et al. 2007, 31).
A further two slate pendants have emerged from the investigations near the western shore of Tissø, both stray finds
(figs 19 and 20). According to Ebbesen, slate pendants have
not yet been found at settlements. The ornament from Kalmergården may however be a settlement find, since a Late
Neolithic house site was investigated near the find-spot, 17 m
long and c. 7.3 m wide (figs 20 & 21).
Dating of the burial site. The flint dagger in Burial 5 is of
Type IIA and can be dated to LN I. From the pit BU-A383
we have an AMS 14C-dating of the calvaria to 2140-1930 BC
(fig. 22), which corresponds to the second half of LN I. The
pit may thus be contemporary with Burial 5. But the burials
at Bulbrogård may well have taken place over an extended
period, as can be seen for example at the burial sites Gundsølille (Sørensen 1981) and Stockholmsgården (Strömberg
1951, 11 ff.; 1952, 170).
In 1997, about 200 m south of the burials at Bulbrogård,
yet another Late Neolithic burial was investigated, Burial TS2,
of the stone-filled type (figs 20 & 23). Above and between the
stones lay a fragmented flint axe (fig. 24 c) as well as several
shards from at least two pots (fig. 24 a & b), respectively of (a)
the unornamented, barrel-shaped type with a straight edge
and (b) of the bucket-shaped type, both with a broad dating
to LN (Schiellerup 1992, 50 f.). The finds from the grave fill
may come from earlier activity at the site. There are indications for example at Jens Jensens Mark, as at Kalmergården,
that there was also a settlement site from the LN.
Flat graves in the Late Neolithic. Flat graves from the LN
are known from all over the country, with the main concentration in the islands, but they are also found in the Limfjord
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area (Jutland) and in southern Sweden. In the following,
with a point of departure in the burial site at Bulbrogård, an
account will be given of this burial custom, especially as it
occurs in Zealand, but examples from the Scanian material
will also be considered.
Burial sites with flat graves. Flat graves from LN appear both in isolation and several together at burial sites,
normally with up to ten burials, several of which have been
published (Müller 1902; Winther 1929; Forssander 1933, 83 ff.;
Hansen 1934; Becker 1936, 210 ff.; Järbe 1950; Strömberg 1952,
1975, 1982; Lomborg 1973, 99 ff.; Siemen 1978; Sørensen 1981;
Pedersen 1993). To these we can add an as yet unpublished
burial site on Funen at Stenløse Kirke Øst with seven burials
(AUD 2000, 201). Prior to the excavations at Bulbrogård no
flat graves had been found in western Zealand. In addition
to the above, there have been new finds of burial sites in
Scania, for example Gylling Trädgård (Carlie et al. 2007),
Ventrie (Aspenborg 2009) and Norra Hyllievång (Lindhé
& Grehn 2008), which have emerged from the extensive
investigations of recent years.
Orientation. The orientation of the burials is usually E-W
or SE-NW (Lomborg 1973, 100; Strömberg 1952, 182; 1975, 100;
1982, 93). At Bulbrogård two burials are oriented E-W, six
ESE-WNW, two SE-NW, and finally a single N-S (Table 3).
However, there is a tendency for the burials at Bulbrogård,
within the individual groupings in the row, to have the same
orientation (fig. 2). In two cases at Bulbrogård so much was
preserved of the deceased that it could be observed that the
body had lain stretched out on its back (Burials 2 and 10).
This is the most common positioning of the deceased in the
burials throughout the LN (Strömberg 1952, 180).
Form and construction of the grave. The graves may be in
stone-packing, where a depression in the middle testifies to
the presence of a tree-trunk coffin as in Burial TS2 (Strömberg 1952, 182 f., Sørensen 1981, 12, fig. 5). They may also be
surrounded by a stone frame (Becker 1936, 212; Strömberg
1952, 182 f., Lindhé & Grehn 2008, 18 ff.). In addition the
burials may be more sparsely furnished with stones which
once functioned in various ways as support for the coffin
(Strömberg 1952, 182 f.). The supporting stones may either
be laid in longitudinal rows in the grave, as was the case
in Burial 13 at Bulbrogård (fig. 13). They may be laid transversely in the grave at each end (Pedersen 1993, 42 f., AUD
2000, 201) or as a combination of lengthwise and crosswise
stones (Skoglund 2009, 14 f.). Finally, the stones may be positioned more sporadically, as can be seen in Burials 1, 5, 6,
8 and 11 at Bulbrogård (figs 3, 7, 8, 9 and 12). Transverse supporting stones were found at Bulbrogård in Burial 3 (fig. 4).
Only Burial 9 at Bulbrogård was completely empty of stones
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(fig. 10). In Burial 5 at Bulbrogård, besides a few sporadic
supporting stones, there was also a large triangular stone at
the end of the coffin where the flint dagger lay (fig. 7). The
stone lay such that its upper surface inclined in towards the
middle of the grave (fig. 25). The stone may have functioned
as a rest for the head of the deceased or as a support for the
coffin.
The coffin. From Scania we know of a number of burials
of the same stone-poor type as the graves at Bulbrogård,
where tree-trunk-shaped coffins have also been observed
(Strömberg 1975, 35 ff.; 1982, 75 ff.). At Bulbrogård all burials had a relatively shallow depth, making it reasonable to
assume that there was once a small mound over the burials.
Double burials. Burial 8 was considerably longer than the
other burials. It is not possible to tell whether two coffins
lay successively lengthwise or there was one long coffin with
two buried individuals. Burial TS2 at Jens Jensens Mark is
similarly rather longer than the others, so here too we cannot
preclude the possibility that more than one person was buried. In double burials the deceased are as a rule placed with
their feet towards each other and their heads at each end
(Müller 1902; Becker 1936, 111 ff.; Järbe 1950; Lomborg 1973,
100; Krause 2009, 68), but they are also found successively
lengthwise with their heads in the same direction (Carlie et
al. 2007, 31). Graves built in the LN for multiple individuals
have various forms, for example as double burials, mass
graves and stone cists. While the latter two types are often
characterized by successive burials, there is no indication
of any such practice in connection with the double burials
(Müller 1902, 142; Forssander 1933, 85; Becker 1936, 211 f.;
Järbe 1950; Siemen 1978). The differences among these burial
types may have had a specific meaning and cause which
should be sought in circumstances such as location in the
landscape, the number of deceased and their status, or new
times with influences coming from the outside and incipient
religious changes.
Boat burials. The coffin trace in Burial 2 differs substantially in its form from the others, since it tapers at one end
(fig. 5), while the other end is cut off straight. Only Burial 5,
with the triangular stone (fig. 7), has a shape similar to that
of Burial 2. Late Neolithic burials in dugout boats are very
rare in both Denmark and Sweden, and very few are known.
At Østerhoved, southwestern Zealand, a flint dagger of Type
IIA dates the burial to LN I (Krause 2009). In an inhumation grave at Kiaby in Scania, c. 320 m from Oppmannasjön, one and the same burial contained two double graves
with the deceased in dugout boats placed alongside each
other, dated to the early part of the LN (fig. 26) (Järbe 1950).
At Lilla Bedinge in southern Scania, one burial consisted of
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a pointed-oval, boat-shaped stone frame with five individuals – three adults and two infants. The adults were lying with
their legs drawn up under them in lengthwise succession
(fig. 27). The burial has been dated to LN / Early Bronze
Age (Hansen 1934). The almost metaphorical positioning of
the dead, as if seated in a moving boat, helps to underscore
the symbolism of the burial. At the burial sites at Gyllins
Trädgård and Lindängelund 3 respectively, one of the burials
has been interpreted as a boat burial (Carlie et al. 2007, 31;
Skoglund 2009, 14 f.).
Pits with human bones. Depositions of bones in pits in
connection with flat graves from the LN have only been
found in southeastern Scandinavia. At the burial site at
Egedal there were two pits with human bone fragments.
In another two graves the bones had been stirred around and
one of the deceased had been dismembered (Pedersen 1993).
In Lille Vasby in Zealand three individual burials and a mass
grave were found. Nearby depositions of bones appeared,
showing traces of dismemberment (Liversage 1966; 1980,
24 ff.). At the burial site at Stockholmsgården in Scania there
were two pits with human bones (Strömberg 1951, 11 ff.). Such
bone depositions can also be seen in connection with stone
cists and in megalithic tombs. The reasons for such treatment have been discussed, and ethnographic parallels have
been drawn (Jensen 2001, 531; Kaul 1994; Liversage 1966).
One common assumption is that the depositions should
be viewed in connection with rituals and ancestor worship
(Jensen 2001, 531). In the graves at Bulbrogård there were no
traces of repeated burials, so it is not likely that the pit was
associated with the clearance of earlier burials.
End. The burial site at Bulbrogård helps us to elucidate
the complex and differentiated picture of the Late Neolithic
burial rituals. The burial field with the uniform graves in a
row may have belonged to a family based at a nearby settlement like the one identified at Kalmergården. The meagre
grave furnishings show that only the few were given objects
with them for the journey to the beyond. The Late Neolithic
burials are in general typified by a lack of grave goods. One
exception to this is the flint dagger. In 66 burial finds from
Jutland and one from Funen, Type IC flint daggers are combined with chipped flint arrowheads in the graves. These are
therefore called ‘archery graves’ and indicate that western
Denmark adopted traditions from the Bell Beaker complex
in western and central Europe (Sarauw 2007). In eastern
Denmark the influences from the Bell Beaker complex did
not have the same impact, but the use and symbolic value
of the daggers was no different and no less significant. The
flint dagger of Type IIA in Burial 5 at Bulbrogård can be
compared to the Jutland daggers of Type IC. Its presence
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marks the status and identity of the deceased. Otherwise the
Late Neolithic flat graves do not reflect differences in status
to any great extent. It is also a widespread view that society
in the LN was not very hierarchically divided (Rasmussen
1990; Sarauw 2007; Ebbesen 2005, 28).
The boat graves involve both the reality of specific boats
being used as coffins (Østerhoved, Kiaby, Gyllins Trädgård)
and the symbolism, in the form of boat-shaped graves (Lilla
Bedinge, possibly Lindängelund 3). This may also be what
we see in Burial 2 and Burial 5 at the Bulbrogård site. The
use of boats for burials is a phenomenon known from earlier
periods than the LN (Skaarup 1995). The boat is associated
with water and can both separate and link together, and
can thus be viewed as the transition between two worlds
(Kobylinski 1995). Another view is more practical and sees
the boats as a means of transport. Studies shows that traffic
by water and over extended stretches, especially between
northern Jutland and Norway, was increasing in the LN
(Solberg 1994; Østmo 2005; Varberg 2005; Sarauw 2006,
252 ff.). It was thus the idea of the journey and the boat as a
means of transport to other (real) worlds that was the crucial
feature. In the LN, the preliminary stage to the Bronze Age,
we must assume that the boat as a means of transport and
as a symbol took on increasing importance, whatever type of
boat it might have been. The LN can be viewed as a period
of upheavals – because of the changes that had been caused
by the advent of metals and the new religious ideas of the
Bronze Age. It was these changes that among other things
may have led to the differences we see in the burial custom
of the Late Neolithic.
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