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NÄGRA PROBLEM KRING EN MEGALITGRAV 
FALKÖPINGS VÄSTRA SOCKEN NR 20 

Av Carl Cullberg 

Fornlämningen Falköpings västra socken nr 20 är en väst
götsk megalitgrav av osäker typ. Den har en form som skiljer 
sig från områdets normala, och den innehöll ett odeciderat grav
gods. Enligt K. E. Sahlström är den "tydligtvis en hällkista".1 

Graven ligger på Mössebergs sydöstsluttning med utblick över 
Falan och Ålleberg. Trots läget inom stadens gräns är bebyggelsen 
fortfarande avlägsen, och graven ligger fritt ute på en åker.2 Den 
restaurerades 1951,3 varvid den odlingssten, som kastats upp i 
graven, lades utanför kammaren tillsammans med en del jord, så 
att en hög med 6 m diameter bildades runt hällarna, omedelbart 
intill vilka tidigare plöjts. Under september 1959 restaurerades 
graven på nytt genom riksantikvarieämbetets försorg, nu i sam
band med en utgrävning och undersökning.4 

Då utgrävningen började, var således gravkammaren omgiven 
av en hög och bevuxen med gräs. över denna hög höjde sig sido-
bällarna 1—4 dm och bildade en oregelbunden femhörning. Nå
gon takhall fanns icke. 

1 A'. E. Sahlström, Gudhems härads fornminnen. Skövdeortens hembygds-
och fornminnesförenings skriftserie. Nr. 3.1931—32. s. 178 (nr 26 är feltryck, 
skall vara nr 20). 

2 Graven är belägen 200 m SV om Nedre Kapellsgården, ägare Falköpings 
stad, arrendator Bror Persson. Enligt stadsplanen skall gården Nedre Kapells
gården heta Danska Vägen 204 och den nuvarande åkern, där graven är be
lägen, är stadsäga nr 876. 

3 Av tandläkare Einar Magnusson. Magnussons restaurering innebar främst 
ett rensande och uppsnyggande av graven enligt riksantikvarieämbetets in
struktioner (F 5208 10 nov. 1951). 

* Den 2 dec. 1958 (F 6660) erhöll riksantikvarieämbetet genom tandläkare 
Einar Magnusson från en donafor, som önskade vara okänd, 2000 kr. för en 
vetenskaplig undersökning av megalitgraven. Denna undersökning genomför
des den 2—18 sept. 1959. 
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Kammaren bestod av fem kalkstenshällar (fig. 1). Två ur
sprungligen hela hällflak, nr 1 och 4, ha troligen genom frost-
sprängning kluvits i vardera två delar. Den skiviga kalkstenens 
övre kant var ojämn. 1 ett par hällar kunde iakttagas flisor utan 
"rotfäste", öppningen mellan hällarna nr 1 b och 4 a berodde 
på att en del av 1 b lossnat och öppningen mellan nr 4 b och 5 
på alt nr 5 nu lutade något utåt. Den största öppningen, den åt 
öster vettande mellan hällarna nr 3 och 5, kunde dock ej förklaras 
på nägot av dessa säl t utan får antagligen ses som en ingångs
öppning. 

Hällarna äro endast mellan 10 och 20 cm tjocka och mellan 
00 cm och 1 Va m långa. 

Inuti kammaren kunde konstateras 3 stående hällar i norra 
halvan (fig. 1, nr 1—3, och fig. 2). En avlång, drygt 1 m lång häll 
låg från 1 b ut mot kammarens mitt (nr 4). I södra halvan lågo 
två kullfallna större hällar (nr 5—0). Samtliga dessa hällar voro 
av röd kalksten till skillnad Iran kammarens vägghällar, som voro 
av grå kalksten. 

Profilgrävningen i kammaren visade överst ett vegetations-
skikt, bestående av grästorv och ca 10—15 cm tjockt. Dettas rot
system är genomsatt av "gråsten" ( = diabasblock från platå
berget Mösseberg), kalkhällsflis, porslin och buteljglas, samt män
niskoben och -länder. Gråstenen är huvud- till knytnävsstor, kalk
hällsflisen från 20 X 30 cm ned till grus. 

Skiktet därunder sträcker sig ned till älven och skiljer sig från 
del föregående främst genom att det saknar genomsättningen med 
rötter men innehåller fler skelettdelar och att fynden, få till an
talet, förekommer här. Detta fyndskikt övergår ej jämnt i älven 
därunder utan det förekommer hålor av ett par cm djup. Älvens 
yta inuti graven ligger upp lill ell tiotal cm högre än utanför, vilket 
beror på att den iimli kammaren ej djupplöjts. Ned i älvens 
översta skikt ligger en del ben. 

Människoben förekomma således ända uppifrån vegetations
skiktet och ned i älven. Inga sammanhängande skelett kunde 
framprepareras. Allt benmaterial är tydligt omrört, då det före
kommer tillsammans med porslin och buteljglas. Skelettdelar från 
skalle och extremileter kunde iakttagas liggande tillsammans mel-

226 



N Ä G R A P R O B L E M KRING EN M E G A L I T G R A V 

n\ 

Fig. 1. Plan över megalitgraven Falköpings västra socken 
nr 20. Sidobällar (snedstreckade). Hällar av röd kalksten 
inull kammaren. Schakt grävda utanför kammaren. — 
Grundriss des Megalltgrabes Im Kirchspiel Falköping-West 
Nr. 20. Seitenplatten quergestricbelt. Die Plätten im Innern 
der Kaminer aus rotem Kalkstein. Die Schächte ausser

halb der Kaminer gegraben. 

O 

lan två kalkhällsflisor. Koncentrationer av ben funnos särskilt ut 
mol hällarnas (inner) sidor och upp mot kammarens nordvästra 
och nordöstra hörn. Flera ben föreföllo att vara brutna av ned
störtade stenar. 

Tänder och delar av käkar förekommo utan synbar ordning 
och med samma utbredning som benen. Ovanligt små tänder 
förekommo mellan de stående hällarna nr 2 och 3. 

Fynden beslå av smycken av ben och bärnsten och avslag av 
flinta och kvartsit (fig. 3). 

Fyndförteckning: 
Bensmtfcke av halvrund form, 3,9 cm långt och 2,2 cm brett, 
med ett asymetrlskt placerat hål, 0,3 cm i diameter. Smyc
kets raka sida är snett avskuren och hålet koniskt. Dess placering 
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på benplattan är fullt konsekvent om smycket vid upphängningen 
skulle få samma ställning som en halvmåne. 
Bärnstensknapp, svagt kupad och försedd med två centralt 
placerade hål av ungefär 0,4 cm diameter. Knappens kanter 
äro skadade, men diametern har troligen varit 4,5 cm. 
Bärnstenspärla i form av dubbeleggad yxa, 3,2 cm lång, 0,9 cm 
hög, 0,8 cm bred; skafthålets diameter 0,4 cm. 
Bärnstenspärla, kubisk, 1,7 cm lång, 1,2 cm hög, 1,0 cm bred; 
hålets diameter 0,3 cm. 
9 bärnstenspärlor, fragmentariska; 1 genomborrad och 7 med 
rester efter borrhål. 
0 avslag, 3 av hyalin, blåvit flinta; 2 av opak, brungrå flinta och 
1 av kvartsit. 

Genom tre schakt utanför kammaren undersöktes om något 
där kunde iakttagas, som hade samband med gravanläggningens 
konstruktion (fig. 1). 

Schakt nr 1 drogs från öppningen mellan hällarna nr 3 och 5 
och rakt österut. Avsikten var alt utröna om i älven funnos spår 
efter en gång till kammaren. Några dylika kunde emellertid ej 
iakttagas. 

Med schakt nr 2, lagt omkring kammaren i en kvadrat med 4 m 
sida, avsågs att utröna om de södra hällarna, där inga stående 
avbalkningsslenar påträffats i ursprungligt läge, voro flyttade 
norrut från elt ursprungligare sydligare läge, d. v. s. om kam
maren tidigare haft en för de västgötska gånggrifterna normalare 
form. Grävningen visade att något äldre golv från kammaren ej 
fanns söder om hällarna nr 4 a—b och 5. En del stenar som kun
de tolkas som slödslenar fanns, dels en stenanhopning vid Nö-
ändan av häll nr 5, dels vid öppningen mellan häll nr 4 b och häll 
nr 5. För dessa senare stenar finns ej tolkningsalternativet, att de 
fallit ned från stenuppkastet i kammaren före restaureringen 
1951, eftersom de lågo med sina undre delar nere i älven. Längs 
hällarna nr 4 tt—b och 5 kunde urskiljas en 20—30 cm bred mull-
färgad remsa i älven. Denna färgning i älven tolkades som ned-
grävningsspåren efter de gropar som stenarna sattes ned i, en lös
ning som dock ej är helt tillfredsställande, eftersom några dylika 
spår ej kunde konstateras utanför de övriga hällarna i kammaren. 
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Fig. 2. Avhalkningshällurna nr 1—3 i kammarens norra hälft. — Abstutzungs-
platten Nr. 1—3 in der Nordhälfte der Kammer. 

Genom schakt nr 3 undersöktes, om någon keramik kunde på-
träffas utanför den eventuella gången. Någon keramik fanns dock 
ej. Älven var under ploglagret orörd över hela ytan. 

K. E. Sahlström kallade graven i sin katalog för en hällkista. 
Det får antas vara avsaknaden av gäng och ett förmodat sekun
därt läge för en eller flera hällar som föranlett detla ställnings-
lagande. Utgrävningen har nu visat, att det i älven runt kamma
ren ej finns klara tecken på alt några hällar ej stå i ursprungligt 
läge. Några spår eller en gång från öppningen i kammarens östra 
sida kunde ej heller konstaleras. 

229 



C A R L C U L L B E R G 

Sahlström hänvisar även till Hildur Werner som nämner en 
hällkista "vid Kapellgården i en åker".5 Åren 1869—706 hade 
graven tydligen ej någon takhall, vilket troligen är avgörande 
för Werners bedömande av den. 

Den femsidiga formen är tidigare obekant i Västergötland. Det 
normala är ovala eller rektangulära gånggrifter och hällkistor, 
som jn alltid är fyrsidiga.7 Vad beträffar den yttre formen kunde 
tilläggas, att hällarna nr 3 och 5 tidigare möjligen bildat en vägg, 
i vilket fall kammaren skulle ha haft rektangulär form. Tillsam
mans bilda emellertid des.sa två hällar en längre vägg än den mot
stående. Om den mullfärgade delen av jorden utanför 4 och 5 an
tas tyda på en flyttning av dessa hällar, finns dock ingen motsva
righet till detta förhällande utanför häll nr 3. Sannolikheten talar 
alltså för att öppningen mellan 3 och 5 verkligen är menad som 
en ingångsöppning till kammaren och att denna därmed också 
från början varit femsidig. 

En annan anledning till undran i detta sammanhang utgör 
kammarens ringa djup (fig. 2). Vore det inte så att älven och bås
stenarna talade däremot, skulle man kunna förmoda att kam
maren varit nedgrävd. Nu återstår endast förklaringen, att vat
ten och kyla gått hårt åt hällarnas övre delar och att de tidigare 
varit högre. 

Till kammarens yttre form finns som nämnts i västgötskt mate
rial ingen direkt motsvarighet. På grund av avsaknaden av gång 
och förekomsten av bås skulle man förmoda, att det snarast är 
en konstruktion från hällkisttiden närmast lik hällkistan på Karls-
gården i Medelplana socken.8 Dennas kammare var endast 1,8 X 
2,7 m, och från dess södra gavel inuti kammaren sköt en häll ut, 
vilken delvis var övertäckt med en annan häll. 

Detla exempel på en avbalkning i en hällkista är emellertid 

5 Hildur Werner, Antiqvariska berättelser, afgifna till Westergötlands 
fornminnesförening. D. 2.1873. s. 10. 

• Werner, a. a. D. 2. Se sidan milt emot innehållsförteckningen. 
7 Se vidare / . E. Anderbjörk, Västergötlands megalitgravar, Västergötlands 

Fornminnesförenings tidskrift. D. 4. H. 5—6. Skara 1932 och Sahlströms hä
radsbeskrivningar över Kåkind, Gudhem och Valle. 

8 Anderbjörk, a. a. s. 21 och fig. 5: 4. 
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l?ig. 5. Föremålen från kammaren i Falköping» västra socken nr 20. 
Ca 415. — Fundgegenstände aus der Kaminer des Grabes Nr. 20 im 

Kirchspiel Falköping- West. 

enastående i Västergötlands megalitområde. Dylika avbalkningar 
eller bås äro vanligast i gånggrifter, I. ex. de vid Onskulle, Fiskare-
gården, Nils Olofsgärden, Mellomgårdens ladugårdsbyggnad, alla 
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i Valle härad.9 Som exempel på en gånggrift från Falbygden med 
denna konstruktion nämner Sahlström Vetterlingsgården.10 Sahl
ström anser denna typ av gånggrift vara den äldsta i Västergöt
lands megalitområde.u Motsvarigheter till dessa bås finnas i alla 
Sydskandinaviens megalitområden, dock med undantag av Bohus
län.12 Det är tydligen frågan om en konstruktion som är knuten 
till gånggrifterna; hällkistan från Karlsgården är ett undantag. 
Den har också endast ett bås. Resterna efter flera bås i Falköpings 
västra socken nr 20 tala mest för en gånggrift. Problemet med 
gångens frånvaro kvarstår dock. Förklaringen att den kan ha 
varit byggd av trä är inle tillfredsställande, eftersom några liknan
de konstruktioner ej äro kända. Likaväl kunde då takhällen också 
ha varit av trä, såsom antagits i fråga om en del hällkistor. Möj
ligen kan plöjningen runt kammaren ha utplånat alla spår efter 
borttagna hällar över gången. 

Den avlånga hällen (fig. 1, nr 4) från sidohäll nr 1 b ut mot 
mitten av kammaren är också svår att naturligt förklara. Den är 
jämn och tillhuggen och består liksom de andra stora hällarna 
inuti kammaren av röd kalksten. Har den varit placerad på sida 
nt från 1 b, så har den varit för låg och lång för att vara en bås-
häll i kammaren. Har den kanske stått upprätt i mitten av kam
maren? Paralleller till sådana konstruktioner finnas i en del väst
europeiska megalitgravar. Några spår efter en nedgrävning i älven 
funnos emellertid inte. 

En undersökning inom Västergötlands megalitområde ger tyd
ligen inget svar på frågan, av vilken typ graven Falköpings västra 
socken nr 20 har varit. Det är därför nödvändigt att söka efter 
likheter i det närmaste megalilområdet, nämligen Bohuslän. För 
dettas del konstaterar redan Arvid Enqvist,13 att de äldsta dösarna 
ej finnas i Bohuslän, medan den följande tiden — slutet av dös-

• Sahlström, Valle härads fornminnen, 1939. s. 11 ff. 
10 Sahlström, a. a. s. 13. Även i Gudhems härads fornminnen, fig. 15. Ock

sä de utgrävda Karlcbygånggriflerna ha visat sig ha bäsavbalkningar i kam
rarna. 

" Sahlström, Valle hd 1939. s. 13 och Gudhems hd 1932. s. 18. 
« Sahlström, Valle hd 1939. s. 16. 
15 Arvid Enqvist, Slenäldersbebyggclsen pä Orust och Tjörn, Uppsala 1922. 

s. 93. 
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tiden och början av gånggriftstiden — är synnerligen rik på 
megalitgravar. De närmaste motsvarigheterna till den väst
götska graven äro att finna bland de oregelbundna, polygonala 
kamrarna i en del dösar och gånggrifter, som t. ex. Lunden i Teg
neby socken, Koltvet i Tegneby socken och Haga i Ståla socken14 

eller Flat i Lyse socken.15 Den sista delen av gånggriftstiden är 
företrädd endast av den stora rektangulära graven vid Leby i 
Tegneby socken. Enqvist menar, att under yngre gånggriftstid en 
invandring ägt rinn från öarna inåt landet. Av en annan åsikt är 
Lili Kaelas,16 som från en bearbetning av främst keramiken kom
mit till den åsikten att de bohuslänska megalitbönderna vid den 
mellanneolitiska tidens mitt dragit söderut till Skåne. Enqvists teori 
är den av de båda som enklast förklarar det västgötska megalitom
rådets framväxt.17 Att döma av gravformskronologien börjar näm
ligen megalitbyggandet i Västergötland, då det upphör i Bohus
län. Avsaknaden av keramik i Västergötland är visserligen märk
lig. Det är svårt att föresfälla sig ett keramiktomt megalitområde 
med keramikboplatser runtomkring, t. ex. Rörby i Tossene, Hen-
rietteberg i Göteborg och Frugårdssund i Vänersnäs socken. För
klaringen lill förhållandet skulle kunna vara, att endast fåtaliga 
undersökningar gjorts utanför gånggrifter i Västergötland.18 — 
Att utföra ett par undersökningar utanför gångmynningarna till 
några av de kammare som Montelius eller Hildebrand redan 
undersökt skulle ej ställa sig alltför dyrbart. — Att megalitkultu
ren uppburits av en åkerbrukande befolkning, att denna varit bo-

14 Enqvist, a. a. s. 54 ff. 
15 G. A. Gustafson, Sotenäs och Stängenäs härad. Nr 4 av E. Ekhoff, Bo

husläns fasta fornlämningar frän hednatiden, ur Bidrag till Göteborgs och Bo
husläns fornminnen och historia. Bd 3. H. 3—4. 1886. s. 440. Se även Sverker 
Janson, Bohuslänska slenkammargravar, 1941. opubl.-Jansons åsikt är att 
gånggrifterna ej gå alt skilja ät tidsmässigt, s. 105. 

" Lili Kaelas, Den äldre megalitkeramiken under mellanneolitikum i 
Sverige, Antikvariska Studier V, 1953. s. 27 och 32. 

17 Kaelas antyder att orsaken till upphörandet är en gropkeramisk expan
sion. 

18 Den enda förf. bekanta är Sahlslröms grävning utanför Skattegärden, 
N. Lundby sn. Se Sahlström, Valle hd 1939. s. 17. Fynden vid denna grävning 
bestodo av flintspån och flintskärvor. 
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last i Falbygden och ej nomadisk och att den importerat flinta och 
bärnsten, torde vara klart eller hittillsvarande forskningar. Varför 
denna befolkning ej skulle ha använt sig av keramik är en gåta, 
på vilken endasl vidare utgrävningar kunna ge svar. 

Fynden i gravkammaren till Falköpings västra socken nr 20 
ge ej möjlighet lill någon närmare datering (fig. 2). Det halv-
cirkelformade bensmyckel synes ej ha någon direkt motsvarig
het i del västgötska materialet. Bärnstenens yta är svårt angripen, 
oeh de flesta pärlorna äro endast fragmentariska. De ha varit av 
knbisk och rund form.1" Den dubbelyxformade pärlan är en under 
gånggriftstid förekommande form.20 Bärnstenen har även anträf
fats i hällkistor inom Falköpings stads område, varför dessa fynd 
ej nödvändigtvis innebära, alt graven är från gånggriftstid. Den 
stora cirkelformade flata bämstensknappen med två hål i mitten 
är en av de ovanligaste formerna i gravinventariet.21 Den dateras 
ej heller till någon bestämd period inom neolitikum.22 Flintskär-
vorna äro samtliga avslag. Några avfallsskärvor funnos inte i 
graven eller i schakten runt graven. 

Den tidigare indelningen av neolitikum (dösarna en tidsperiod, 
gånggrifterna en annan och senare) bildade grunden för både 
Lindqvists, Anderbjörks och Sahlströms diskussion kring krono
logien i Väslergölland. Sin åsikt alt det västgötska megalitbyggan
det börjat ungefär mill i "gånggriftstid" stöder Sahlström dels 
på gravformerna,21 dels på gravfynden.24 För de senares del hän
visar han till gånggriften på Sloregården i Barsebäck, Skåne, ut
grävd av Folke Hansen.25 Dess keramik daterar den till mitten av 

'" En översikt över bärnslensfyndcu finnes bos Anderbjörk, a. a. s. 28 och 
även Sahlström, Gudhems hd 1932. s. 18. 

-'" Sahlström, Gudhems hd 1932. s. 21. 
-' Sahlström, a. a. s. 18 nämner dock "runda skivor med hål" i sin upp

räkning av biiinstenssmyckenas former. 
22 Nära motsvarigheter, men med bara ett hål, har skivan i jylländsk enkel-

gravskulturs undergravar. Se J. Bröndsted, Danmarks Oldtid I. fig. 175. 
23 Suhlströnt. Gudhems hd 1932. s. 15. Sahlströms resonemang visar alt han 

tänker sig utvecklingslinjen: dösar — ovala gånggrifter — rektangulära gång
grifter. 

24 Sahlström, Gudhems hd 1932. s. 18 och 21. 
• Folke Hansen. Gånggriften å Sloregården i Barsebäck, Meddelanden frän 

Lunds Universitets Historiska Museum. 1930. s. 54 ff. fig. 37. 
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mellanncolitikum.26 Utan att närmare gå in på frågan om kera
miken vill jag endast nämna, att Kaelas räknar upp graven till
sammans med sådana i västra Skåne, som har keramik med 
Troldebjergsornering.27 

En sammanfattning av ovanstående försök till datering visar 
klart en del av problematiken kring megalitkulturen. Såsom den 
mellanneoliliska megalitkronologien nu är uppbyggd, bildar kera
miken grunden för den. Ulan hjälp av keramik kan en utgrävd 
megalitgrav endast dateras ungefärligt. Och detla dessutom under 
Förutsättning att den har en distinkt form och ej är alltför skadad. 
En ovanlig form, som Falköpings väslra socken nr 20, och ett all
mänt gravgods utan keramik ökar endast osäkerheten i date
ringen. Den femsidiga formen är enastående i Västergötland och 
har närmaste motsvarigheter i framför allt sena dösar i Bohuslän 
och Danmark. Båshällarna finnas i ovala och rektangulära väst-
gotska gånggrifter och i ett fall i en hällkista men däremot ej i 
Bohuslän. I fyndmaterialet är bärnstenen för allmän för att ge 
en närmare datering. Den finns dessutom i både gånggrifter och 
hällkistor. 

Slutligen kan, som en sammanfattande karakteristik uttalas, 
att den undersökta megalitgravcn troligen är att betrakta som en 
gånggrift med bortodlad gång och med blandat gravgods i se
kundärt läge. 

ZUSAMMENFASSUNG 

C. Cullberg: Das Megalitgrab Nr. 20 im Kirchspiel Falköping-West 
und einige damit verbundene Probleme. 

Das Megalitgrab Nr. 20 im Kirchspiel Falköping-West wurde im Jahre 1959 
im Zusammenhang mit einer Beslaurierung ausgegraben. Das Grab liegt am 
Abhang des Mössebergs innerhalb des Stadtgebietes. Dadurch stellt es eines 
der vielen Megalil-Monninenlc auf der sogen. Fala dar. Allein die Zahl der 
(ianggräber kunn auf 240 berechnet werden. Die Fala ist eine schwach 
coupierle Fbene mit Kalksleinunlergrund, die sich im Centrum Västergötlands 
in dem Dreieck zwischen Mössebcrg, Ålleberg und Billingen erslreckl. Die 

-6 Hansen, a. a. s. 79. 
27 Kaelas, Antikvariska Studier V. s. 47. 
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wichligsten Untersuchungen in diesem Gebiete sind von K. E. Sahlström unter-
nommen worden (Beskrivning över Gudhems hd 1931 und Valle hd 1939). 

Das jetzt unlersuchte Megalitgrab bestand aus fiinf Wandsteinen aus weis-
sem Kalkstein, die ein unregelmässiges Fiinfeck bildelen (Abb. 1). Die Kammer 
ähnclt daher gewissen Kammern in Bohuslän und in Dänemark. Innerhalb 
der Kammer gab es auch quergestellte rote Kalksteine, welche Nischen bilden, 
die vermullich als Begräbnisplafz fiir sitzende Hockerbegräbnisse gedient 
haben (Abb. 2). Von den Gangsteinen gibt es keine Spuren. Der Inhalt der 
Kammer war gestört. Stiicke von Flaschenglas waren mit Skelelt- und Fund-
malcrial vermischt. Das letzlgenanntc bestand aus Schmuck von Knochen 
nnd Bernslein sowie aus Spänen von Feuer- und Quarzitstein (Abb. 3). Trofz 
genauer Nachforschung innerhalb und ausserhalb der Kammer fand sich 
keinerlei Spur von Keramik. 

Dieser Befund aktualisiert gewisse Dalierungsprobleme, die vom Verf. 
diskuliert werden. Kr weist auf die Eigentiimlichkeit hin, dass die Fala ein 
geschlossenes Megalilgebiet ohne jede Keramik darstellt, umgeben von mit 
Keramik versehenen Wohnplätzen. Es sollten weitere Ausgrabungen vor
genommen werden. 
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