


Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET





För ungefar 3000 år sedan försiggick en 

begravning med osedvanlig ståt vid Kivik 
i östra Skåne. Om den döde eller de dödas 
livsvillkor vet vi inte stort mer än vad res
terna av själva graven säger oss. Den av
viker både i utformning och mått från det 
mesta som är känt från nordeuropeisk 
bronsålderskultur.

Graven hör till de allra märkligaste i sitt 
slag. Ristningarna på gravkistans insida 
påminner om ungefär samtida hällrist
ningar vid Simrishamn och på Bornholm. 
Liknande hällristningar finns också längs 
kusten i Östergötland, Uppland och Bo
huslän samt i Norge, från Östfold och 
långt bortom Trondheim.

1 fornforskningens historia har Kiviks
graven spelat en viktig roll. Man vet inte 
vad bilderna vill berätta, men förslagen 
till tolkning av bildernas mening är 
många och ofta fantasifulla. Förr har man 
trott att folk av orientaliskt ursprung 
landstigit vid Östersjön. Senare tolkade 
man ristningarna som bevis för en utom
ordentligt hög nordisk forntidskultur. 
Vetenskapsmännen anser nu att ristning
arna i Kiviksgraven har ett samband med 
samtida företeelser på olika håll i Europa.

Denna korta vägledning går inte så 
mycket in på tolkningarna och teorierna 
kring Kiviksgraven. Den berättar om vad 
som faktiskt finns och syns på platsen.

Kiviksgraven, som ined sin diameter på 75 m år den 
största randa forntida gravanläggningen i Sverige, 
restaurerades på 1930-talet. Ett betongvalv byggdes 
över gravkistan och besökare kan nu gå in i graven 
oclt studera bilderna på kistans hällar.
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Lärt besök vid Kiviksgraven för mer än tvåhundra år sedan. Foto AT A.

Upptäckten
Två bönder bröt en sommardag 1748 sten 
i ett stort röse, kallat Bredarör. De kom in 
i en kista, byggd av hällar. En hel natt 
letade de där efter den skatt, som måste 
ligga dold på ett sådant ställe. Ryktet gick 
stort om vad de funnit, och slutet blev att 
de underkastades förhör och sattes i fäng
else.

Det enda som finns kvar utom resterna 
av röset och kistan är vad som står i pro
tokoll och dombok, och det ger oss ingen 
säker ledning i fråga om vad som funnits i 
graven och hur den varit ordnad invän
digt.

Själva fornlämningen brydde man sig

mindre om än den obefintliga ”skatten”. 
Dess tid kom egentligen först flera år se
nare, då man upptäckte ristningar på 
långsidornas hällar. Desto större blev 
uppmärksamheten kring dem. Om Ki
viksgravens bilder skrevs det avhandling
ar på latin och svenska, och sedan ett par 
sekel hör de till den europeiska arkeolo
giens paradnummer.

Efter upptäckten fortsatte stenbryt- 
ningen i röset, och även kistans stenar for 
mycket illa. Tre av dem försvann. Rester 
av en av dessa kom dock fram 1915, och 
en annan påträffades vid den undersök
ning som gjordes 1931.
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Efier upptäckten av ristningarna på hällarna 
hiev graven mycket omskriven. I en avhand
ling, De Monumento Kivikensi från ca 1780, 
finns denna teckning av Hilfeling, som avbildar 
den av hällarna som försvann redan på 1700- 
talet. Yxorna på hällen är särskilt viktiga fór 
dateringen av graven. Foto ATA.

Den äldsta avbildningen av ristningarna gjordes 
1756 av N Wessman efter ett besök vid vad han 
kallar ”familjegraven” i Kivik. Foto ATA.
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Dcl stora gravröset, som hade använts som stenbrott mider lång tid, var svart skadat före utgrävning
en. Rosets höjd och ursprungliga utseende kunde inte klargöras, men dess utsträckning kunde 
bestämmas. Foto AT A.

Undersökningen
Den första mera omfattande vetenskapli
ga utgrävningen av Kiviksgraven ägde 
rum 1931. Man ville restaurera det stora 
röset och behövde veta mer om det. Röset 
var då i bedrövligt skick. Trots all skade
görelse under tidernas lopp var det möj
ligt att fa fram vissa väsentliga upplys
ningar. Först och främst hittade man den 
ursprungliga yttre begränsningen som låg 
längre ut än man tidigare föreställt sig. 
Rösets diameter var hela 75 meter, vilket 
gör Kiviksgraven till den största för när
varande kända runda forntida gravanlägg
ningen i Sverige.

Vidare fastställdes att ett block i rösets 
centrala del kunde vara en sedan länge 
saknad vägghäll (den femte). Den stod 
upprätt och hade tydligen länge funnits på 
samma plats. Rösets ursprungliga höjd 
och profil kunde man inte räkna ut.

Förhoppningarna, att man skulle finna 
resterna av vad graven innehållit, sveks 
dock. De små bronsstycken man hittade 
har inte gett någon viktig information.

Under röset fanns spår efter mänsklig 
verksamhet före rösets tid/redan under 
stenåldern.
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Restaureringen
Vid restaureringen 1932—33 byggdes ro
set upp igen efter de ursprungliga måtten. 
Kistan ställdes upp med hällarna i ord
ningsföljd enligt teckningar från 1700-ta- 
lct. Trasiga hällar lagades och i stället för 
den försvunna första ristade hällen insat
tes ett annat block. Ristningarna målades i 
för att synas bättre, men vid en sådan 
målning kan man inte undgå, att enstaka 
detaljer blir osäkra.

När man betraktar Kiviksgraven idag, 
bör man tänka på att dess höjd och profil 
tillkommit vid restaureringen. Hur forn-

lämningen ursprungligen sett ut vet vi in
te säkert. Den kan ha varit högre eller läg
re, och ytans böjning kan ha varit en an
nan eller ingen alls. Utom de nuvarande 
kisthällarna fanns några andra block som 
står kvar utanför kistan. Kistan står inte 
säkert på helt rätt plats. Rummet, som 
den står i, gången som leder in till den, 
samt porten med dess infattning av tunga 
stenblock är helt moderna och har inte 
haft någon motsvarighet i den forntida 
Kiviksgraven. De nya anordningarna har 
tillkommit för att göra kistan bekvämt 
tillgänglig.

Så här såg graven inte ut under bronsålder! Såväl gången in till hällkistan som portalen och 
kammaren runt kistan tillkom vid restaureringen på 1930-talet. Kistan har från början varit helt 
täckt av röset. Foto AT A.
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Den första hallen
Den första vägghällen till höger om in
gången skulle ha varit en av de viktigaste, 
om den funnits kvar. Den riktiga hällen är 
nämligen försvunnen sedan 1700-talet. 
Idag vet man inte mer om denna häll än 
vad som syns på några gamla teckningar. 
Fast de ritats vid olika tillfällen, stämmer 
de överens i stort: inom en ram finns två 
yxor med skaft på var sin sida om en tri
angelformad figur med spetsen uppåt. 
Under varje yxa syns en smal, vertikal 
figur. Nedanför allt detta finns en skepps- 
bild av liknande slag som på nästa häll.

Bestämningen av Kiviksgravens ålder 
beror helt och hållet på yxbilderna. Där
för har dessa sin särskilda betydelse, de 
liknar nämligen stora s k processionsyxor, 
som påträffats i fynd från bronsåldern. 
Om de ristade bilderna verkligen avbildar 
sådana, bör graven vara från tiden om
kring 1000 fKr. Men dc kan vara ett halvt 
årtusende äldre eller yngre.

Den andra hällen
Den största och mest oregelbundna hällen 
är illa medfaren. På dess nedre del kan 
man urskilja en skeppsfigur, som påmin
ner om den som funnits på den förra häl
len.

Första och andra hällens skeppsbilder är 
av samma slag som i tusental är kända 
från hällristningar i Nordeuropa, särskilt i 
Sverige och Norge. Dc korta, vertikala 
tecknen ovanför den översta linjen är sk 
bemanningsstreck. Dessa streck har tol
kats än som roddare, än som åror eller 
spant eller som ren dekoration.

Man har gissat att skeppsbildcrna i Ki
viksgraven och på andra hällristningar 
skulle vara ”dödsbåten” som för bort den 
döde, solbåten som seglar solen över him
lavalvet, en skeppsbild som fördes i reli
giösa processioner mm. På hällens övre 
hälft skymtar delar av ännu en skeppsbild.
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Den tredje hallen
Den tredje hallen har två bildfält inom en 
gemensam ram. De skiljs åt av ett brett 
band med två vinkellinjer, som är ställda 
mot varandra på vardera sidan om en 
mittlinje. De båda bildfälten innehåller 
vartdera två djurbilder. På det övre fältet 
står de i samma riktning, på det undre 
däremot mitt emot varandra.

Vad är det för djur? Strängt taget kan 
man på den grova ristningen inte se annat 
än att det rör sig om likartade fyrfotadjur 
med en ganska lång, svängd hals. Men det 
är knappast någon tvekan om att det är 
hästar, särskilt inte om man jämför med 
bilderna på den sjunde hällen. Aven på 
hällristningar finns sådana hästbildcr i 
stort antal.

Mönster som de på mittbandet kan 
man se på föremål, bl a från bronsålder, 
men även från andra tider.

Den fjärde hällen
Den sista hällen på denna sida har varit 
söndersprängd; stora delar av den saknas 
och har måst fyllas ut. Vad som finns kvar 
räcker för att, tillsammans med äldre av
bildningar, ge en säker uppfattning om 
hur den sett ut. Vinkelband är placerade 
under och över bildfältet, som fylls ut av 
två stora figurer, cirklar med kors.

Cirkel med kors, ”hjulkors”, hör till de 
vanligaste bilderna på hällristningar från 
bronsåldern. Vad betyder detta tecken? 
Det ser ut som ett hjul — i Kiviksgraven 
kan man jämföra med hjulen på den sjun
de hällens vagn. Men dc kan också vara 
till förväxling lika tecken som återger ett 
par fötter. Hjulkorset kan också föreställa 
en sköld eller vara ett tecken för solen. 
Visshet om vilken innebörd det hade för 
ristarna, kan vi inte fa. Men vi ser här en 
av de vanligaste symbolerna i den syd- 
skandinaviska människans föreställnings
värld under bronsåldern.
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Den femte hallen
På 1700-talsteckningarna avbildas en 
vägghäll med en bild av något som liknar 
en fana på stång. I övre vänstra hörnet 
syns något som kan uppfattas som streck. 
Det måste vara dessa som de gamla teck
narna avbildat, men det är osäkert om lin
jerna utförts av människohand.

Oavsett hur det förhåller sig med detta, 
är den femte hällen viktig genom sin pla
cering. Ar 1931 kom man fram till att 
denna häll troligen stod på sin ursprungli
ga plats. Det skulle i så fall vara den enda 
av kistans hällar, som gör det. Man vet ju 
att kistan redan för mer än tvåhundra år 
sedan bröts sönder och att hällarna flyttats 
på olika sätt. Den femte hällen har avgjort 
placeringen av de övriga hällarna i röset.

Den sjätte hällen
Den sjätte hällen har två stora hjulkors, 
liksom den fjärde. Men den har också två 
bildfält, liksom den tredje hällen.

I det övre, mindre bildfältet ser man två 
lika figurer som är sammansatta av båg- 
linjcr. Jämför man dem med yxbildcrna 
på den första hällen, ser man att det ligger 
nära till hands att tolka också dessa figurer 
som yxor eller snarare stiliserade ”tecken 
för yxor". Men helt säker kan man inte 
vara.

Att dessa "yxtecken” är två, liksom 
hjulkorsen är två, är ingen tillfällighet. 
Två är också hjulkorsen på den fjärde häl
len, två är också hästarna i vartdera bild
fältet på den tredje hällen och två vinkel- 
banden på de båda sist nämnda hällarna. 
Två har yxbilderna på den första hällen 
varit, och kanske har det funnits två 
skcppsbilder på den andra. Denna ständi
ga upprepning av två figurer har man tol
kat så, att talet två för ristarna varit ett 
heligt tal med magisk kraft.
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Den sjunde hallen
Ristningarna på den sjunde hällen skildrar 
åtminstone delvis en scen. Figurerna är 
grupperade i tre rader. Den översta och 
understa raden visar gestalter, som står 
vända så att de tycks röra sig åt vänster. 
Överst ser man fyra mänskliga gestalter, 
utan synliga armar, framför en tvåhjulig 
vagn med två hästar och körsven. Ett par 
av dem bär tydligen svärd. Människan 
med lyftade armar längst till vänster i den 
undre raden följs av åtta gestalter av helt 
annat slag, i något som ser ut som fotsida 
klädnader, vilka täcker även huvudet.

Mcllanraden innehåller en bild av en 
fisk, en osäker djurbild och två mot var
andra ställda bilder av fyrfota djur.

Övre och undre raden tillsammans bru
kar tolkas som en procession där de åtta 
tydligt klädda gestalterna är maskerade 
till något som liknar fåglar eller sälar. Om 
processionen uppfattas som ett begrav
ningståg, kan man förklara mcllanraden 
som bilder av offerdjur.

Den åttonde hällen
Den sista hällen i Kiviksgraven var länge 
försvunnen, men delar av den återfanns 
1915. Fragmenten är sammanfogade i 
konststen, på vilken man målat de för
svunna partierna enligt teckningar från 
1700-talet. Säker beträffande detaljerna 
kan man naturligtvis bara vara när det 
gäller originalstyckena.

Figuren överst är helt oförklarlig. Där
under visas tre rader händelser, liksom på 
föregående häll. I översta raden blåser 
man i lurar och slår på något slags trum
ma, medan det är mera oklart vad figurer
na i mitten gör. I mcllanraden står de åtta 
”utklädda” figurerna från den sjunde häl
len. Scenen brukar tolkas som en offerce
remoni. Underst finns de fyra gestalterna 
från föregående häll, men nu två gånger, 
intill IQ-formade tecken. Om dessa har 
det sagts, att de skulle vara en bild av den 
ännu inte tillslutna graven, framför vilken 
ceremonier utförs.
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Hällkislans vänstra sida med hällarna åtta till fem.

Alla hällarna ihop
Om man försöker fundera över alla häl
larna ihop, över deras eventuella sam
manhang inbördes, finns många frågetec
ken. Häll 1 känner vi bara genom gamla 
teckningar. Hällarna 4 och 8 är svårt ska
dade. ”Läsningen” av det bevarade på de 
övriga hällarna är mycket osäker — mer 
osäker än vad den som ser den nuvarande

imålningen kan tro. Och, sist men inte 
minst, är hällarnas placering den ur
sprungliga? Strängt taget vet vi bara, att 
det är den ordningsföljd som fanns en 
gång på 1700-talet. Den behöver inte vara 
forntida.

Det enda vi kan göra är därför att se 
efter, om det finns något sammanhang 
mellan märkena på hällarna. Då är det ju
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Hällkistans högra sida med hällarna fyra till ett.

först och främst tydligt att hällarna 7 och 
8 hör ihop, både genom att bara dessa in
nehåller bilder av något som människor 
håller på att göra, och att liknande männi
skor återkommer på båda: en grupp av 
fyra personer återkommer tre gånger, två 
gånger på häll 8 och en gång på häll 7; 
man kan inte se hur de varit klädda. En 
annan grupp om 2X4 personer, klädda i

dräkter, finns i olika uppställning på både 
häll 7 och 8. Att tolka hällarna 7 och 8 
som en ”serie” om en sammanhängande 
ceremoni verkar rimligt. På ingen av de 
sex andra hällarna finns alltså människor.

Även om vi visste i vilken ordning häl
larna stått, kan vi inte säga mer om bilder
nas ursprungliga mening. Den lär vi ald
rig fa veta.
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Zusammenfassung
Das Grab von Kivik (Grabhügel und 
Steinkistengrab) im Kirchspiel S. Mcllby, 
auch Bredarör genannt, liegt südöstlich 
von Kiviks Zentrum und ist eine der am 
meisten besuchten vorgeschichtlichen 
Stätten Schwedens. Der grosse Grabhügel 
wurde im 18. Jahrhundert als Steinbruch 
benutzt, und damals wurde eine grosse 
Grabkiste aus Steinplatten gefunden. Spä
ter entdeckte man, dass die Innenseiten 
der Steinplatten mit Ritzzeichnungen ver
sehen waren. Seitdem ist viel über die An
lage geschrieben worden. Die Grabanlagc 
war lange dem Verfall preisgegeben, und 
erst 1931 begann man, sic zu untersuchen 
und zu restaurieren. Der ursprüngliche 
Durchmesser des Hügels betrug 75 m. 
Die Höhe und der ursprüngliche Aufbau 
des Grabhügels hat man nicht fcststellcn 
können. Der Gang zum Steinkistengrab, 
das Portal sowie die Kammer um die 
Steinkiste herum wurden bei der Wieder
herstellung 1931—33 geschaffen. Das 
Steinkistengrab war anfangs völlig vom 
Grabhügel bedeckt. Das Merkwürdige an 
Bredarör sind der Umfang des Grabhü
gels und die Ritzzeichnungen an der In
nenseite der Steinplatten. Sic sind das ein
zige Beispiel für Ritzungen in einem 
Grab.

Es ist nicht einfach, Felszcichnungen zu 
deuten. Das gleiche gilt für die Ritzungen 
des Grabes von Kivik. Auf zwei Platten 
wird ein Ereignis geschildert, möglicher
weise eine Art Prozession. Auf der einen 
sieht man einen mit zwei Pferden be
spannten zweirädrigen Wagen und darun

ter einen Fisch, ein ungewisses Tierbild 
und zwei gegeneinander gestellte vierbei
nige Tiere; ganz unten einen Menschen 
mit erhobenen Armen, dem acht Gestal
ten in Trachten folgen, die den Kopf zu 
bedecken scheinen. Die andere Platte ist 
aus später gefundenen Teilen zusam
mengesetzt und nach den Abbildungen 
aus dem 18. Jahrhundert mit Farbe ausge- 
füllt worden. Ganz oben sicht man Ge
stalten, die in Luren blasen und eine Art 
Trommel rühren. Darunter ist cnc Szene 
zu sehen, die als Opfcrzcrcmonic gedeutet 
zu werden pflegt, und ganz unten gibt cs 
zwei Gruppen von Gestalten, ähnlich de
nen auf Stein Nr.7, vor etwas, das ein 
Zeichen für das noch nicht geschlossene 
Grab sein kann.

Auf den übrigen Steinplatten sind Figu
ren und Ornamente zu sehen, die eher 
Motiven gleichen, die man auf Fclszcich- 
nungen und Bronzegegenständen finden 
kann. Eine Steinplatte ist seit langem 
verschwunden, jedoch ersetzt worden 
(die erste rechts vom Eingang), und die 
Ritzungen sind nach den Zeichnungen aus 
dem 18. Jahrhundert gemacht worden. 
Wahrscheinlich waren die Ritzungen ur
sprünglich nicht mit Farbe ausgcfüUt.

Die Steinkiste wurde bei der Entdeck
ung 1748 unsachgcmäss untersucht, und 
die Untersuchung von 1931 ergab nur 
einige schwer zu bestimmende Bronzc- 
fragmcntc. Man kann deshalb nicht mehr 
sagen, als dass die Anlage wahrscheinlich 
in der Bronzezeit, vor ca. 3000 Jahren 
entstanden ist.
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