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Abstract

Adamsson, M. 2019 Odödliga rum; En översikt av det forntida gravskiktet i Västergötland,
Sverige.
Adamsson, M. 2019 Immortal rooms; an overview of the prehistorical burial traditions in
Västergötland, Sweden.
The earliest graves that are found in Sweden is the megaliths, the huge stone monuments
created with boulders and open entrances. The megaliths origin is from the Middle
Neolithic’s, but they have been reused for several millenniums. The very act of constructing
these monumental stone chambers for the dead shows that these monuments were built to last
through time. This master’s thesis deals with four different kind of grave types that spans
through four different time periods in Southwestern Sweden. After the Middle Neolithic,
monumental graves the hällkistan (stone cists), became the dominant grave type during the
Late Neolithic. The cist varies in construction, some are meant to be entered but most are
closed. During the Bronze Age a new kind of cists continues to be used and new are
constructed although the culture tends to create big heaps, cairns, around the cist. During the
late Bronze Age and early Iron Age the construction of the graves changes and the cists are
instead present on grave fields.
The paper compares the similarities between the graves, megalithic tombs, stone cists,
cairns and grave fields, in their monumentality, construction, accessibility, content, and focuses
heavily on the transmission between the grave types through the theoretical concept of Longue
durée. I have also chosen to focus on the tradition of reuse, and Pierre Nora´s theoretical
concepts about memory sites and memory environments. The slow slight changes to the grave
traditions, constructions and rooms shows changes in ideology of the contemporary culture.
My main focus is to identify and discuss the transformation of the grave room, from the
Middle Neolithic monumental stone construction to the late Iron Age grave fields. Through my
understanding of this process, I argue that the mentioned grave types are the same type of
monument that slowly changes through a time span of roughly 4000 years. The changes are
visible through very slight and slow processes.
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1 Inledning

Att genomföra en ritual för sina nära och kära när de har avlidit har troligen genom alla tider
varit en väsentlig del av vår sorgeprocess. Själva fenomenet att resa stora
gravkammarmonument av stenblock där vi sedan begraver de döda visar på ett tidsperspektiv
som riktar sig mot framtiden (Papmehl-Dufay 2015: 150). Gravkammare i sten är i allmänhet
byggda i syfte att stå genom tid och rum. Resandet av monument är en typ av minne eftersom
det efterlämnar spår som bevaras genom tid och rum (Bradley 1998: 90). Det efterlevande
minnet i landskapet är möjligt att se i samtliga gravar som kommer att analyseras i studien. De
berörda gravarna är megalitgravarna (dös och gånggrift), hällkistan, bronsåldersrösen och
gravfält från yngre bronsålder och/eller äldre järnålder.
Megalitgravarna är den tidigaste typen av gravmonument som går att påträffa ovanför
markytan i Sverige och de uppstår under en viktig tidpunkt i vår historia, nämligen under
jordbrukets etablering. Megalitgravar är ett resultat av en mer permanent boplats där kulturen
får en mer stadigvarande plats i landskapet. Det finns där ett behov för att markera platsen som
sin egen och således utföra monumentala begravningar som är synliga ovan jord. I Sverige
påträffas den största koncentrationen av megalitgravar längst västkusten, i Sydsverige och
Falbygden. Utanför dessa områden påträffas endast ett fåtal megalitgravar. Det har återfunnits
fyra på Öland, en på Gotland och en i Alvastra i Östergötland. Megalitgravstraditionen är
främst ett Västeuropeiskt fenomen vilket troligen förklarar varför det finns färre megalitgravar
desto längre österut du färdas i Sverige. Traditionen varar i Sverige mellan 3600–2800 f. Kr
och det går att säga att fenomenet är ett kust-fenomen, bortsett från den starka koncentration
som påträffa i Falbygden. Fenomenet hade troligen sitt ursprung i Danmark och spred sig
sedan nordöst, till Sverige. Det är även tydligt eftersom megalitgravstraditionen är mer
utspridd och etablerad i Danmark. I Sverige finns det två olika etablerade typer av
megalitgravar, dösen och gånggriften. Dösarna är den äldre varianten och oftast mindre i sin
storlek jämfört med gånggriften. Gånggrifter har dock oftare en mer komplex inre struktur med
förkammare innan den större gravkammaren. Dösar har en typ av gång som avskärmas med en
portsten, gången leder in till en stor kammare. Gånggriften har istället ett flertal rum och en
lång gång som också avskärmas av en portsten. Den största koncentrationen av gånggrifter
påträffas i Falbygden och där återfinns även de gånggrifter som är absolut störst i storlek i hela
Sverige. Det är ofta svårt att rekonstruera exakt hur begravningsritualen har gått till i dessa
monument då några av individerna gravlades för nästan 6 000 år sedan. Det går dock ofta att
hitta sönderslagen keramik utanför ingången till de båda typerna av monumenten, vilket
indikerar att ceremoniella riter har skett kring dem (Papmehl-Dufay 2013: 14).
Den tidigaste hällkistan dyker upp under senneolitikum (2400–1800 f. Kr.) där den
succesivt övertar megalitgravens plats som den dominanta stenkammargraven. Hällkistor
uppfattas ofta som ensamliggande men det förekommer ansamlingar av dem i olika storlekar,
ofta på ett sådan sätt att en av kistorna uttrycker större monumentalitet än resterande (Heiman
2005: 1934). Formen på en hällkista är oftast rektangulär men i ett fåtal fall är de även
kvadratisk eller trapetsoid till formen. Tillgängligheten in till monumenten varierar då det
förutom den vanliga fyrsidiga slutna kistan finns kistor med öppet gavelhål på någon av
kortsidorna. Denna, mer öppna, typen av hällkista har ofta en tydlig ingångssida och
rumsindelning. Hällkistorna brukar ha en portsten och en förgård. Det finns även en variation
mellan vilken grad av övertäckning som hällkistorna innehar. Det är dock svårt att studera hur
övertäckt graven har varit då monumenten ofta har plogats bort. Det är just dessa
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arkitektoniska skillnader mellan sluten respektive öppen kista och deras tillgänglighet som
skiljer hällkistan från de flesta andra förhistoriska gravformer.
Hällkistan konstrueras under en period på cirka 900 år mellan 2400–1500 f. Kr.
Monumentet skiljer sig från sin föregångare megaliter då de inte är lika monumentala utan har
en enklare form. De traditionella hällkistorna är avlånga och har ofta flata väggar och
gavelstenar vilket skapar formen av en sluten kista. I ett flertal hällkistor påträffas det ett
förrum till själva kistan vilket kan ses som en ingång till monumentet. Dessa monument är ofta
placerade i markplan omgiven av en hög eller nedgrävda i marken. Som gravform utgör
hällkistan en kulturell länk mellan senneolitikum och äldre bronsålder. Det är dock viktigt att
skilja på de äldre, neolitiska hällkistorna och de yngre som påträffas i yngre bronsålder och
järnålder. De senneolitiska hällkistorna var större konstruktioner och kunde vanligtvis mätas
till 3–4 meter på längden även om det finns exemplar som mäts upp till 10 meter
(Nationalencyklopedin). De allra längsta var troligen byggda för ett flertal personer, eventuellt
var de även, ursprungligen, konstruerade som familjegravar. I vissa av hällkistorna
förekommer det uppdelningar i kistan, vanligen ibland två eller tre rum med tydliga
markeringar. Det har även påträffas hällkistor med förrum. Dessa unika hällkistekonstruktioner
har i några fall orsakat förvirring gällande huruvida monumenten ska räknas som hällkista eller
om de snarare ska ses som megalitgravar. I dessa fall har det ofta förekommit svårigheter att se
konstruktionsdetaljer då gravarna har förstörts vid jordbruk, markberedning eller bebyggelse.
Hällkistan som ett fenomen kan vara komplicerat då just klassifikationen av en hällkista är
de större stenkammargravarna som påträffas under senneolitikum men utformningen fortsätter
att användas under bronsåldern och järnåldern. En av de större skillnader på de som påträffas
under senneolitikum och de som påträffas under bronsålder är storleken och innehållet om
fokus endast är på kistan. Utformningen av hällkistan är dock en återkommande utformning
som påträffas genom förhistorien fram till idag. Utformningen går till exempel fortfarande att
se idag till viss del i de träkistor som används i dagens olika religioner.
Bronsåldersrösen är den form av gravskikt som efterföljer hällkistan och fenomenet verkar
få utspridning i bronsåldersperiod II (1500-1300) och III (1300–1100 f. Kr.). Rösen är vid
första anblick en stor hög av sten som blickar ut över landskapet men de är i själva verket
väldigt komplexa med sina inre konstruktioner. Rösen omgärdas ofta utav en kantkedja som är
dess ”gräns” och inuti monumenten är det vanligt med inre konstruktioner såsom kallmurar
som omgärdar ”gravrummet”. Gravrösen är väldigt monumentala gravkammare i sitt uttryck.
Gravgömmor i rösen kan var en kista av hällar, kallmurad sten för de individer som är obrända,
mindre gömmor i keramik kärl med brända ben. Även utspridda benlager efter kremeringar är
vanliga att hitta i monumentet. Precis som megalitgravarna så är rösen ofta förknippade med
vatten och höjder och de påträffas i större delen av Sverige. Rösen påträffas även så långt
norrut som Lappland. När det kommer till Västsverige är det en väldigt stor koncentration i
Bohuslän och främst då i Tanum, Göteborg och Hunnebostrand. Dock är väldigt få i detta
område utgrävda, speciellt efter 1800-talet. I Västra Götaland påträffas de främst runt
Falköping och Borås. I Halland påträffas dem näst intill överallt men koncentrationen blir
svagare söderut och runt Falkenberg är det som minst. Västsveriges ovanämna koncentration är
studerat utifrån Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister, databasen Fornsök.
Gravfält börjar etableras under yngre bronsålder och traditionen har en kontinuitet långt in i
järnåldern och ibland så pass långt in i järnåldern som till Vikingatiden (cirka 700–1100 e.
Kr.). Gravfält brukar oftast förknippas med järnålder men flera drag hos dem har sina rötter i
bronsålderns rösetradition. På ett flertal gravfält tolkas en röseliknande anläggning ha byggts
först och sedan har gravfältet expanderats runt omkring den konstruktionen (Thedéen 2008:
170). Detta fenomen eller ackumulering på en specifik plats kan även ses gällande
skärvstenshögar och dess klusteruppbyggnad, denna typ av konstruktion kan alltså ses som
typisk för bronsåldern. Gravfältet består ofta av ett stort antal mindre stensättningar som i ett
flertal fall utgår från ett eller flera större monument. Gravfält är även kända för sin stora
mångfald och variation i gravskick och gravform. Gravfält påträffas i större delen av landet
och uppsatsen behandlar främst dem som kan dateras till yngre bronsålder och/eller äldre
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järnålder.
Uppsatsen inleds med uppsatsens syfte och målsättningar. Därefter diskuteras uppsatsens
metod och den källkritik som kan framföras till både tidigare forskning och tidigare
arkeologiska undersökningar, vidare presenteras uppsatsens avgränsning och en kort
sammanfattning av de tre teoretiska perspektiven som kommer att genomsyra uppsatsen.
Följande kapitel inleds med en djupare forskningshistorik gällande de fyra gravskicken,
megalitgravar, hällkistor, rösen och gravfält där syftet är att ge en översikt av de olika gravarna
utformning och forskningshistorik. Kapitlet Tidigare forskning fortsätter med en djupgående
presentation av de teorier, minnesforskning, longue durée och interkontextuell arkeologi som
förståelsen av gravarna och deras användning grundar sig i.
Uppsatsen undersökande del omfattar en noggrann litteraturstudie av tio gravexempel från
Västsverige vilka presenteras i Kapitel 3, och en fördjupad jämförelse av de tio gravarna i
Kapitel 4, både utifrån det säregna med den enskilda graven i synnerhet och med gravtypen i
allmänhet. Jag har valt att jämföra och analysera gravarnas konstruktion, innehåll samt
monumentalitet och tillgänglighet. I Kapitel 5 diskuterar jag gravarna utifrån min tre utvalda
teorier och presenterar min slutsats, att fyra olika gravtyperna som studien behandlar är i
princip samma monument som förändras av långsamma mindre processer över en lång tid, ett
tidsspann på drygt 4 000 år. Jag menar att den stora skillnaden mellan den första gravtypen till
den sista, beror på utveckling där gravrummet i grunden är densamma. Uppsatsen
sammanfattas i Kapitel 6.

1.1 Syfte och målsättning
Syftet med uppsatsen är att genom de olika gravrummen få en djupare förståelse av de
forntida begravningsritualer och dess förändring över tid. Min undersökning börjar i
mellanneolitikums megalitgravar och slutar i äldre järnålderns gravfält och jag vill förstå
transformationen mellan de olika gravskicken. Genom en bred undersökning av flera olika
typer av gravskikt med kistor som primärt fokus är förhoppningen med uppsatsen att kunna
sammanställa en överblick av Västergötlands gravskikt över tid. Övergångar och utvecklingen
av de olika gravtyperna ska förklaras utifrån de gemensamma och/eller åtskilda faktorerna.
Mina målsättningar för uppsatsen är således att ta reda på:


Hur har de olika gravmonumenten influerats av föregående gravskick?



Hur varierar gravskicken mellan öppna och slutna gravmonument?



Hur förändras gravarna som samhällsymbol?

1.2 Metod
Metoden som används i studien består främst av teoretiskt arbete såsom litteraturstudier.
Olika forskares litterära studier och teorier har varit den största tillvägagångsättet för att
inhämta information till mina frågeställningar. Ett flertal av de litterära texterna har behandlat
grävrapporter kring ett specifikt monument, gravrapporterna har ibland inkluderat flera olika
fornlämningar. Det har i uppsatsen valts ut tio olika gravmonument från fyra olika
tidsperioder. Monumenten har valts utifrån tre olika landskap (Halland, Bohuslän och Västra
Götaland) då dessa tre områden ligger varandra nära och samtliga utvalda typer av
förhistoriska gravar går att påträffa och jämföra här (se tabell 1). De utvalda gravarna, har inte
nödvändigtvis varit de kändaste gravarna av sin typ utan målet med mina val har snarare, varit
motsatsen, det var dock problematiskt att undersöka endast gravar som tidigare inte varit
uppmärksammade då den tidigare forskningen inte är tillräckligt enhetlig och täckande. Det
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finns således inte litterära källor nog för att studera de monument som inte är de mest kända
av sin typ. Dessvärre har således vissa av de gravar som jag använder som exempel inte varit
de mest tidstypiska av sitt slag utan snarare har de varit extraordinära. Jag har i de fallen
beskrivit på vilket sätt den enskilda graven är ovanlig. Jag har valt att använda flera olika
landskap på Västkusten då de fyra olika gravskikten både har många likheter men även lokala
skillnader mellan varandra, trots det minimala geografiska avståndet. Områden som
Falbygdens unika fornlämningsmiljö och Hallands undersökta gravfält blev således väldigt
relevanta att ha med i studien. Uppsatsen avgränsas dock till de tio utvalda gravexemplen där
jag försöker hitta gemensamma nämnare, liknelser och influenser på ett tidsspann mellan åren
3600 f. Kr. – år 0. Jag har valt att använda följande tidsindelningar och gravtyper som
påträffas inom de förhistoriska perioderna:
Neolitikum: 4000–1800 f. Kr.
Mellanneolitikum: 3600–2400 f. Kr.: Dös och Gånggrifter
Senneolitikum: 2400–1800 f. Kr.: Hällkista
Bronsåldern: 1800–500 f. Kr.
Äldre bronsålder: 1800–1100 f. Kr.: Hällkista och Röse
Yngre bronsålder: 1100 f. Kr. – 500 f. Kr.: Röse och gravfält
Järnåldern: 500 f. Kr. – 1050 e. Kr.
Äldre järnåldern: 500 f. Kr. – år 0: Röse och gravfält
De specifika gravarna i min uppsats har valts ut för att få en översikt av kistkonstruktionen
under förhistorien, för att kunna identifiera ett gravrum och förstå den långsamma förvandling
av gravskick som pågick. En viktig faktor i uppsatsen är att jag behandlar långtidsperspektiv
och återanvändandet samt vilken innebörd platsen har haft, det har lett till att en stor del av
uppsatsen baserar sig i teoretiska studier och jag har valt att grunda många av mina idéer
kring gravarnas utveckling i det teoretiska. Teoretiska synsätt såsom longue durée,
minnesforskning och interkontextuell arkeologi har använts för att försöka förstå utvecklingen
av monumenten till exempel förståelsen av varför kistkonstruktionen har varit så pass
genomgående och snarlik över det långa tidsspannet som uppsatsen behandlar.
GIS (Geographical information systems) har även använts i studien för att få ut min
översiktskarta över monumentens placering i landskapen (se Fig. 1), samt att höjddata från
Lantmäteriet (50 meters upplösning per pixel) har använts att få fram varje enskild gravs höjd
över den modern havsnivån. Även FMIS (Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister,
fornsök) har använts för att hitta, lokalisera och undersöka uppsatsens tio gravexempel.
Stockholms historiska riksmuseum besöktes även för att studera äldre grävrapporter, detta gav
dock inget resultat.

1.3 Källkritik
På ett flertal av de undersökta monumenten har det behövts betydligt mer forskning speciellt i
de gravexempel som inte är utgrävda. Det har varit svårt att hitta arkeologiskt undersökta
gravar över lag, speciellt när det kommer till rösen och gravfält i det utvalda området. De
flesta utgrävningar, när det kommer till hällkistor, rösen har genomförts under tidigt 1900-tal
vilket har lett till att många rapporter, både dess metoder och slutsatser, har blivit föråldrade.
Vissa försök till tolkningar, främst när det kommer till de senneolitiska hällkistorna har varit
svåra att utföra på grund av att dess material inte har undersökts i rituella sammanhang i
samma grad som tillexempel dösar och gånggrifter. De stora skadorna på flertal av dem
utvalda exempel i uppsatsen har även försvårat tolkningar kring monumenten både i att
kategorisera dem och att förstå deras konstruktionsdetaljer. Alla dessa tre gravar har direkta
förstörelseskador även om de är på olika grader av skador. Andra sorters förstörelse så som
mycket omrörning i kulturlagren går att se på de flesta exemplen av gravar bortsett från
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kanske Arendalsröset och Snäckebäckskistan. Ett annat problem med materialet som används
i uppsatsen är att få föremål har 14C daterats, trots att benmaterial vid ett flertal gravar har
påträffats. Undantaget är dock Arendalsröset där mycket av det återfunna organiska materialet
har 14C-daterats. Detta är speciellt ett problem i Ingmarstorp hällkista där benmaterial har
påträffats och materialet är omrört. Det är förståeligt att inte de riktigt gamla arkeologiska
undersökningarna har genomfört 14C-dateringar men materialet bör gå att datera i efterhand
och det borde vara en prioritering för förståelsen av megalitgravar och hällkistor. De
bristfällande dateringarna är oerhört problematiskt då jag i min undersökning bland annat vill
förstå gravarnas användning över tid, vilket utan metodisk datering knappt är genomförbar.

1.4 Avgränsning
Studien avgränsar sig i Västsverige och vad som innefattar Västsverige i denna studie är
landskapen Bohuslän, Halland och Västra Götaland. Jag har i min undersökning valt dessa tre
landskap eftersom dessa landskap, till skillnad från majoriteten av andra landskap i Sverige,
innehåller samtliga av studiens olika gravtyper. Dess geografiska närhet till varandra är också
en väldigt viktig faktor då kontakter mellan dessa landytor är väldigt trolig. Det finns även
vissa likheter mellan gravtyperna även om olikheterna initialt kan verka större. Västra
Götaland och då främst Falbygdens unika gravlandskap visade sig vara en väldigt viktig
inkludering, i min undersökning. Speciellt när det kommer till de unika hällkistorna med
gavelhål vilket binder samman hällkistorna med de tidigare gravskicken. Den aktuella
tidsperioden som valts ut börjar när megalitgravarna först introduceras i Sverige vilket är runt
3600 f. Kr. fram till tidigaste järnåldern, 500 f. Kr. och i min uppsats är den yngsta datering
runt 150 e.Kr.
Avgränsningen har även tydligt gjorts till att behandla endast gravskiktet i de tidigaste
kulturerna och endast de primära eller dominanta gravskikten i senare perioder. Det finns ett
flertal övriga fornlämningar och kulturyttringar från samma tidsintervall som också är viktiga
för att förstå helheten av dessa förhistoriska kulturer. Det är dock tydligt att ett gravskikt kan
säga mycket om en kulturs seder, inte bara om de som har avlidit utan även de som har
gravlagt de avlidna individerna. Uppgiften med uppsatsen är att försöka förstå dessa 4 000 år
av förändring utifrån gravarnas likheter och skillnader samt de fynd som påträffas i och runt
lokalerna, och inte utifrån någon annan kulturyttring.

1.5 Teoriöversikt
Jag har i min uppsats valt tre teoretiska utgångspunkter. Ett av de teoretiska synsätt som
främst kommer användas i uppsatsen är longue durée som används av Anneles skolan då det
behandlar långtidsperspektiv. Denna metod ska användas i uppsatsen för att studera små och
långsamma förändringar som sker i gravrummet från mellanneolitikum till yngre bronsålder
och/eller äldre järnålder. Jag vill även använda teorin för att diskutera hur idén kring
hällkistan har influerats av de tidigare megalitgravarna och hur dess influenser fortsätter fram
i tiden. För att få fram detta behöver vardagslivet betraktas hos människan genom deras
handlingar och händelser som formade tillvaron och varför det blev viktigt att ändra
gravkonceptet. Det andra teoretiska synsättet där stort fokus ligger är återanvändning och
minnesplatser/minnesmiljö. Detta är viktigt att studera för att få ut en förståelse för hur de
dåtida människorna tänkte kring sin egen historia och hur det i sin tur influerat deras tro på
livet efter döden och deras gravplatser. Detta kan just ge en förståelse för varför vissa koncept
från äldre gravmonument förs vidare. Det kan även ge förståelse för kringliggande gravar i
monumentets närhet. Att knyta an till det förflutna är en otroligt viktig faktor då det förändrar
hur vi formar samhället idag. Till viss del har även interkontextuell arkeologi använts då det
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största fokuset i uppsatsen har varit att fokusera på förändringar och överföringar av de
materiella lämningarna som är gravrummen och försöka koppla dessa till sociala seder genom
tid. Uppdelningen av de olika gravarna har använts frekvent i studien men ett försök att
överge detta har gjorts då studien vill sammanväva alla utvalda exempel till en och samma
långa utveckling av ”samma” monument. Genom att slå ihop de ovannämnda teoretiska
synsätten har det gjorts ett försök att förstå den långa utvecklingen av kistkonstruktionen. En
mer noggrann presentation av mina tre olika teorier presenteras under kapitlet Tidigare
forskning.
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2 Tidigare forskning

Megalitgravar börjar beskrivas och avbildas redan under 1600–1700 talet e. Kr. men det var
främst under 1800 talet som intresset att börja undersöka problematiken kring megalitgravar
först blev stor (Bägerfält 1992: 12). När intresset för det förflutna ökade under 1800 talet
skapades det en hel del fornminnesföreningar runt om i landet. H. Petersens arbete fick stor
betydelse år 1881 när han undersökte megalitgravar och kom på att de kunde delas in i fem
olika typer, tre av dessa används fortfarande idag. De tre indelningar som används kallas
gånggrifter, rund- och långdös (Bägerfält 1992: 16).
När det kommer till forskningen kring Bohuslän är Emil Ekhoff och Gabriel Gustavsson
viktiga namn då de publicerade sina systematiska fornminnesinventeringar genom dessa
föreningar. År 1880 registrerade och uppmätte de en stor del av Bohusläns megalitgravar och
grävde även ut några av dem (Bägerfält 1992: 12). Deras forskning skulle delvis senare leda till
Oscar Montelius topologiska serie över stenkammargravar (Bägerfält 1992: 12). Även Arvid
Enqvist inriktade sig på megalitgravar och framlade år 1922 sin doktorsavhandling i detta
ämne. Efter Enqvist har ganska få artiklar publicerats som handlar om Bohusläns
megalitgravar. Men den kanske viktigaste publikationerna som kom efter Enqvist är Axel
Bagge och Lili Kaelas forskning som tar upp keramiken som hör till megalitgravarna
(Bägerfält 1992: 13). När det kommer till Hallands megalitgravar har de aldrig riktigt blivit
övergripande studerat mer ingående och den enda publikationen som ger en översikt är enligt
Bägerfält ”Hallands historia” som skrevs av Holger Arbman (Bägerfält 1992: 13).
Falbygdens megalitgravar har undersökts till stor del och här finner vi den äldsta kända
undersökningen av en megalitgrav som grävdes ut av C.G.G Hilfeling år 1790 och hans
antagande var att dessa var familjegravar (Bägerfält 1992: 14). Vid mitten av 1800 talet
började rektor P.A Alander att beskriva ett hundratals gånggrifter och år 1862 grävde även P.
A Säve ut ett flertal gånggrifter i södra Falbygden. Oscar Montelius undersökte ett flertal
megalitgravar i slutet av 1800 talet men resultaten blev magra (Bägerfält 1992: 14). Under
senare tid så var G.A Hellman verksam under 1930 talet och han upprättade ett flertal plan och
profilritningar över gravarna i Falbygden. Det dröjde dock fram till år 1963 innan han
publicerade en redogörelse över Falbygdens megalitgravar.
Att studera gravområden har länge varit en väsentlig del av arkeologin och bland de första
översikterna av hällkistor i Sverige gjorde Oscar Montelius redan år 1874. Han presenterade
vid den internationella arkeologikongressen i Stockholm i form av en karta (Rydberg 2008 21).
Montelius visade 211 stenkistor med synliga gravkammare och 66 stenkistor som var täckta av
en hög eller ett röse. För att en grav ska uppfylla Riksantikvarieämbetets krav för att vara en
senneolitisk hällkista ska den vara ett fyrsidigt rum av tjocka stenhällar som är avsedd som en
gravplats för en eller flera personer. Den ska vara manslång (minst 2 meter). Det är vanligt att
hällkistorna innehåller fynd av senneolitisk karaktär. I Västra Götaland län, som innehåller
flera hundra hällkistor, är det vanligare att kistorna har två stenar på motsatt sida om hällkistan
som har anpassats så att det har skapats ett gavelhål (se till exempel Fig. 5)
(Nationalencyklopedin). Anledningen till varför stenblocken har formerats till denna grad har
troligtvis att göra med att gravläggarna ville ha lättare tillgång till monumentet. En enkel väg in
i gravkammaren underlättar vid till exempel nedläggningen av gravgåvor, efter
gravläggningen. De hällkistor som istället har konstruerats under yngre brons- och äldre
järnålder är betydligt mindre i storlek då de påträffas i mansstorlek avsedda för 1–2 personer. I
de minsta hällkistorna är diametern ibland inte är större än 0,3 meter och är då troligen avsedda
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för en kremerad individ. De minsta hällkistorna är ofta konstruerade i stora rösen, högar eller
stensättningar. De flesta kistor förekommer i Götalands inland med en tydlig koncentration
finns i södra Småland. Hällkistan är relativt frekvent förekommande i större delen av södra
Sverige med Uppland som en nordlig gräns för den höga densiteten av hällkistor. Det
förekommer dock hällkistor så långt norrut som Ångermanland.
Enligt Montelius var hällkistor med synlig gravkammare mer vanlig längst med västkusten.
Montelius skiljer alltså på de hällkistor som är synliga och dem som är täckta med rösen eller
högar men påpekar ändå att det är osäkert om lämningarna var täckta under stenålder eller om
detta först skett senare. Montelius menar att de öppna fristående kistorna är äldre än de som är
täckta med en hög vilket i sin tur kommer från megalitgravarna. Med detta vill menar han att
stenkammargravarna i Skandinavien har utvecklats sig ur och följt varandra.
Carl Axel Nordman menar som Montelius att hällkistan har utvecklats från gånggrifter och
dösar men hävdar dock att detta ska ha skett genom kopplingar och impulser utifrån och inte
genom kontakt med nordiska former (Rydberg 2008: 22). Nordman menar dock att det finns
megalitiska och icke megalitiska hällkistor och han skiljer på dessa och menar att de
megalitiska har en kammare med en gång i längdriktning N-S och de icke megalitiska är de
som ”endast” är avsedda för en begravning, den rektangulära kistformen utan kammare.
Nordman menar att den sistnämnda är den yngsta formen. Sune Linqvist menar däremot att
Hällkistan har förvandlats utifrån den nordiska dösen med tiden och gånggriften ska ha haft en
annan omformningsprocess (Rydberg 2008: 22). Kronologist menar han att enbart de hällkistor
med stora förrum är de som tillhör senneolitikum och de ”övriga” tillhör brons-järnålder.
Holger Arbman delar även han upp hällkistan i två olika grupper i sin översikt av Hallands
forntid där han menar att den större neolitiska kistan är byggd för flera individer och den
mindre avsedd för en person ska ha haft sina ursprung ur två olika traditioner. Den stora mer
simpla kistan ska då ha ett megalitiskt ursprung men inte från gånggriften och den mindre
kistan ska kopplas samman med jordgraven med Gropkeramiskt samt stridsyxe influenser
(Rydberg 2008 22ff). Curt Wallin stödjer denna punkt och menar i sin bok ”Gravskick och
gravtraditioner i sydöstra Skåne” att hällkistan troligtvis är en övergång i sten av den träkista
som användes i de enmans jordgravarna av ”stridsyxefolket” (Wallin 1951 s 17). Enligt Wallin
ska dessa gravar legat under flat mark där träkistan täcktes av ett underjordiskt röse vilket han
inte går in djupare på. Lili Kaelas delar även hon in hällkistorna i två grupper och dessa är även
här flerrummiga och enrummiga där de sistnämnda kan både vara slutna och öppna i
södra/östra gaveländen. Kaelas menar även att införandet av hällkistorna till Sydskandinavien
kan ha skett genom sjövägen längst kusten. Forskare som bland annat Forsander menar att den
flerrummiga hällkistans ursprung kan spåras till SOM (vilket betyder Siene, Oise och Marne)
kulturen som har sina rötter runt Paris. Den enrummigare är då svårare att hänföra hit men dess
motsvarighet går att påträffa ibland annat Bretagne i Frankrike (Kaelas 1962: 33). Mycket av
den ”äldre” forskningen kring hällkistan behandlar klassificering och typer och vill gärna
klassificera hällkistan som en efterträdare av dösen.
En person som däremot inte håller med den uppfattningen att hällkistan kommer från
megalitgraven är Klaus Ebbensen som beskriver hällkistan som en ny gravform. Han menar att
hällkistorna då främst de danska exemplen inte kan kopplas samman då de danska är mycket
mindre i förhållande till megalitgravarna (Ebbesen 1993: 106).
Märta Strömberg (1996) särskiljer på hällkistorna i sitt arbete och menar att det finns två
slags hällkistor och hon ställer sig frågan om huruvida hällkistan är en sorts inhemsk
utveckling eller en förändring som orsakats genom externa kulturkontakter. Strömberg menar
att den ena sortens kista är byggt av större kraftigare hällar medan den andra har långa tunna
hällar och plattor (Strömberg 1996: 8). Hon menar att den sistnämnda inte har utvecklats från
de tidiga fyrsidiga dösarna och att dessa påträffas i framför allt i Skåne. Hon menar även att
hällkistor som innehåller ett flertal skelettbegravningar och tröskel sten troligen tillhör
senneolitikum.
I Västsverige (främst Bohuslän och Västra Götaland) påträffas hällkistor med gavelhål i ena
änden och dessa har studerats av bland andra Sverker Jansson. Jansson påstår att denna
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konstruktionsdetalj varit känd sen innan senneolitikum. Han menar då att gavelhålet har en
slående likhet med den design som påträffas på de bohuslänska dösarna där två stora hällar har
ställts mot varandra och en ingångsöppning har huggits ut. Janson menar att dessa dösar ”har
förekommit i en så pass utpräglad form att det måste vara fullt berättigat att sammanställa
dessa äldre gravar med hällkistorna med gavelhål” (Jansson 1938: 333 s). Han menar att dessa
två gravtyper står nära varandra men nämner även att det dock inte behöver innebära att den
ena gravtypen utvecklats ur den andra men däremot kan knappast gavelhålet som design varit
en nyhet.
Curry Heimann (2005) behandlar i sin avhandling neolitiseringsförloppen i västra Värmland
under yngre stenåldern men han diskuterar även de arkitektoniska skillnaderna mellan de
öppna samt stängda hällkistorna som påträffas i Sverige. Han menar att de olika skillnaderna
avspeglar olika syn på platsens innebörd och funktion (Heimann 2005: 134). Heimann menar
att de slutna övertäckta kistorna markerar en plats där gravanläggningen troligtvis endast har
intagit en passiv roll angående produktionen av samhällets kollektiva minne (Heimann 2005).
De mer komplexa kistorna med gavelhål och flera rum ska då representera en mer aktiv roll i
det kollektiva minnet genom olika ritualer då monumentet har en betydligt större tillgänglighet.
Denna olikhet menar han kanske är skillnaden mellan en begravningsrit och en förfädersrit.
Skillnaden på dessa är att en förfädersrit har en mer aktiv roll i användningen av de avlidnas
kroppsdelar än hos de efterlevande, vilket har gjort det nödvändigt med en ingång in till
monumentet. Heimann påpekar dock att det är svårt att dra slutsatsen av en hantering av
skelettmaterial i rituella sammanhang då få komplexa hällkistor med bevarat skelettmaterial
har undersökts (Heimann 2005: 135). Han anser dock att den varierande utformningen för sig
mellan hällkistorna är ett argument för platsernas skilda roll i det dåtida samhället.
Kistkonstruktionen fortsätter som gravkammare när det kommer till bronsåldersrösen och
dessa monuments roll i landskapet har diskuterats av flertal författare. De flesta ansluter sig till
den teori att rösen ska betraktas som territoriella revirmarkeringar i landskapet. Dan Carlsson
(Carlsson 1983: 26) har i sina studier kring de Gotländska rösena tolkat dem som
revirmarkeringar som ger en privatisering och äganderätt av markområden (Thedéen 2004:
25). Ulf Bertilsson har en liknande slutsats när det kommer till rösen som revir och
gränsmarkering. Han menar att rösen markerar territoriers yttre gränser medan hällristningarna
markerar deras centrum (Bertilsson 1987: 181). Andra forskare såsom Broabent och Wigren
har även lagt betoning på rösen som landmärken och utmärkning av segerleder (Broabent
1983: 16). Dessa tolkningar har dock sin grund i synsättet att individer med hög maktposition
under bronsåldern har begravts här. Förekomsten av prestigeföremål såsom svärd i högarna har
lett till tolkningen att ledande individer i krigarsamhällen såsom hövdingar är dem som har
begravits i högarna (Kristiansen 1987, 1991, 1998; Larsson 1986; 1993; 2002 Thedéen 2004).
Barn och kvinnor omnämns sällan i dessa samband. På senare år har även forskningen kring
rösen fokuserat på ett större intresse för relationen mellan de döda och de levande och vilken
roll begravningsriterna haft i dessa sammanhang. Avspeglingar av en förfäderskult har varit
starkt kring den nya tolkningen samt att betoningen av efterlevande generationers återbruk och
handlingar kring röset har fått fokus (Thedéen 2004 25). Även själva begravningsriten som en
passageritual har studerats av forskare som Kristina Jennbert som betonar att högarna kan
tolkas som en plats för släkters gemensamma hågkomst över döda förfäder (Jennbert 1992:
100). Hon menar då att rösenas betydelse främst fanns i det levande samhället.
Susanne Thedéen har studerat rösenas gravkammare ingående och hon belyser att det kan
vara problematiskt att tala om centralgrav och sekundärgravar när det kommer till rösen då hon
menar att monumentet sällan är en enskild handling utan istället återkommande handlingar och
processer. Rösena ska ses som ett levande monument. Thedéen lägger stort fokus på de inre
konstruktionsdetaljerna såsom kantkedja, kallmur och inre stenkrets och menar då att dessas
syfte var att skapa ett rituellt avgränsat rum som användes under begravningsriten där den
dödas släktingar samlades för att deponera den döde (Thedéen 2004: 93). Detta menar hon
möjliggör en tolkning där fokus inte behöver ligga på själva centralgraven utan i stället på de
bendepositionerna som återfinns i kanterna av stenkretsarna. I det stora hela menar Thedéen att
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begreppet centralgrav och sekundärgrav inte behöver begränsa tolkningen av rösen. Man ska
istället ha de yttre stenkretsarna som utgångspunkt då dessa ”rum” inte bara var avgränsande
till de döda utan då levande släktingarna har återkommit hit vid flertal tillfällen för riter och
begravning. Rösen ska alltså, enligt Thedéen ses som monument som används länge och som
relativt tillgängliga.
När det kommer till klassificering av större forntida gravfält brukar dessa ofta knytas till sen
bronsålder eller tidig järnålder. Karaktäristiskt för gravfält är dess mångfald och variation när
det kommer till gravskick och gravformer. Det finns en generell kronologisk klassificering av
gravfält där den äldsta är rösegravfält, 1200–400 f. Kr. som sedan följs av mittblocksgravfält
1000–200 f. Kr., brandgravfält under flatmarksperioden 300 f. Kr. till år 0 samt även
stensättningsgravfält från år 0–500 e. Kr (Strömberg 2005: 27). Hällkistan påträffas då i
rösegravfälten och det är här det påträffas en övergång. Det kan dock diskuteras om att denna
model är utdaterad. Janic Runcis (1995) framhåller dock istället en kontextuell
förklaringsmodell där gravmaterialets olika samlade variationer är ett yttryck för en idealiserad
och immateriell verklighet istället för mer typologiska grupperingar (Strömberg 2005: 31). Han
menar då att detta ska vara präglat av samhällets kollektiva medvetande med utrymme för
individuell variation. Detta är ett komplement mot de brister han anser som ligger i
bevaringsförhållanden för källmaterialet som ofta varierar kraftigt inom gravfältslokaler.
Detsamma kan sägas om begravningsritualers genomförande då även dessa har skiftats kraftigt
under olika tidsskeden. Bietti Sestieri (1992) menar att gravfält utgör en bra grund för
rekonstruktioner av samhällsorganisationer och använder sig av gravfält för att just identifiera
sociala strukturer och organisationer. Detta grundar hon att det i alla samhällen finns ett mått
av överensstämmelse mellan olika typer av begravning riter som i sin tur avspeglar social
struktur och organisation (Strömberg 2005: 31). Gravfält är då ett utmärkt område att studera
detta på grund av sin variation och långa tidsspann.

2.1 Minnesforskning
Maurice Halbwachs (1992) diskuterar två olika dimensioner av det förflutna, den första
dimensionen är den kända historien som representerar den materiella kulturen, alltså den
dimension människan kan stå i direkt relation med genom att detta förflutna kan innehålla
bland annat släktskap, alltså förhållande till det nära förflutna. Den andra dimensionen
innefattar den kollektiva historien såsom myter och andra historier och innefattar alltså ett
som har skapats socialt och omvandlats genom tid när de riktiga minnen har försvunnit
(Wehlin 2011: 79)
Pierre Nora (1989) skiljer däremot på minnen och historia då han menar att minnen är mer
personliga och informella (skapade av levande samhällen). Han menar att historia även de är
en form av minnen som har anpassats och reglerats med tiden men han vill göra en markant
skillnad mellan dem (Nora 1989 :8) Nora delar även upp minnen i två olika kategorier,
minnesplatser och minnesmiljöer. Han menar att minnesplatser är avsiktligt skapade platser där
ofta bara en väldigt svag del av minne finns kvar på platsen men det är ändå detta minne som
objektifierar platsen. Dessa är informella och handlar mer om historia än minnen. Minnesmiljö
är däremot mer känslostarka och personliga då det handlar om pågående hågkomster. En
minnesmiljö övergår till en minnesplats när de ”verkliga/riktiga” minnen försvinner (Nora
1989: 9). Nora nämner även distansminne vilket är en typ av minne där individer inte har något
direkt minne till en plats men de har ändå en stark knytning till platsen vilket i sin tur
eventuellt leder till att de anpassar platsen och skapar en ny historia kring det. Minnen tillhör
grupper och olika grupper har olika minnen som tillhör dem, historia däremot tillhör alla. Chris
Gosden & Gary Lock diskuterar i sin artikel om historia inom förhistoriska kulturer. De
föreslår att alla förhistoriska samhällen dåtida handlingar grundar sig i det förflutna (Gosden &
Lock 1998: 2). De menar att släkthistoria och mytologisk historia finns i alla samhällen men
handlingarna och kontinuiteten skiljer sig i olika kulturer. Dessa handlingar av olika kulturer
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samt sociala former kan antingen ske omedvetet eller som kulturellt viktiga seder vilket leder
till identitet inom sociala grupper (Gosden & Lock 1998: 3). Gosden & lock menar även att
Rituella handlingar i landskapen skapar historia, och handlingar kan visa kopplingar till
gruppens begrepp om deras egna förflutna (Gosden & Lock 1998: 4). Att ha begreppet om sin
historia och det förflutna ligger starkt integrerat med gamla ting och återanvändandet i
landskapet. Dem menar att det finns två olika typer av återanvändande i landskapet. Den första
formen av återanvändande innebär en konstant underhållning av ett ”känt” monument som inte
ligger så långt bort i det förflutna, detta kan tillexempel handla om en familjegrav som en
grupp då och då tar hand om genom någon form av underhållning och rituella aktiviteter. Den
andra typen av återanvändning innebär att en grupp använder ett gammalt monument i
landskapet och ger det en ny innebörd (Gosden & Lock 1998 s 4). Deras huvudpunkt är att
människan inte enbart bygger sin värld genom nutiden utan också genom medvetandet om det
förflutna (Gosden & Lock 1998: 3).

2.2 Longue durée
Longue durée är ett utryck som används av den Franska Annales-skolan och är ett synsätt som
”skapades” av Fernand Braudel. Detta synsätt prioriterar de näst intill stilla stående historiska
strukturernas utveckling. De historiska förändringar som bara förändras mycket sakta.
Braudel menar även att olika företeelser i samhället har olika tidsaxlar samt olika sorters rytm
och talar då om tidsaxlarnas dialektik. Begreppet Longue durée framhäver att det i alla
händelser finns tecken av olika historiska förändringar av olika historiska tider och att
samtiden förenar element av händelser från igår tills det forna förflutna. Braudel menar dock
att ekonomiska och sociala skillnader däremot visar på snabbare förändring (Strömberg 2005:
40, Braudel 1980). Longue durée är ett synsätt inom Anneles skolan som utvecklades starkt
av Marc Bloch och Lucien Febvre och är en forskarskola som introducerade sättet att skriva
historia som en helhet genom mentala, ekonomiska och sociala mönster.
Longue durée kan lättast beskrivas genom mentalitetshistoria, ekonomisk historia och även
geohistoria. Genom att utgå från detta är det möjligt att analysera människors handlingar,
förlopp och händelser i olika tidsskalor (Strömberg 2005: 40). Under långa tidsflöden under
flera tusen år sammanflätas olika krafter som långsamt förändrar grunder för tillvaron.
Utvecklingen är dock långsam och inte märkbart för människorna som lever i nuet. Den
geologiska aspekten är ganska logisk då den behandlar processer som naturkrafter som t. ex
klimatförändringar, strandlinjer och artförändringar. Mentalitetshistoria innefattar bland annat
tankar kring kultur, ideologi, kosmologi och religion, alltså en syn på världen. Genom att
studera en ekonom historiskt förlopp går det att se långsamma förändringar rörande vegetation
och odlingshistoria. Arkeologen Marie Louise Stig Sorensen har använts sig av metoden
longue durée för att studera kontinuitet och förändring i övergången mellan Brons och
Järnålder (Strömberg 2005: 41). Hon menar att detta skede tidigare har framställts som en
dramatisk omvälvning av den kulturella utvecklingen. Hennes sammanställningar av resultat
utifrån boplatslämningar visar att bebyggelsemönster såsom husformer och typer för
ekonomisk försörjning var en långsam strukturell omvandling under en väldigt lång tid och att
den enda större snabba förändringen skedde under äldre bronsålder och då rörande gravskicket
så som kremering t.ex. Kristian Kristiansen är en annan arkeolog som använt denna teoretiska
modell och han använder sig av en bild av cykliska förlopp för att åskådliggöra
samhällsutvecklingen under brons och järnålder. I källmaterialet som studerats avspeglas
fluktuationer i konsumtion och deponering av värdeföremål samt byggandet av gravmonument.
Han menar att under ett tidsspann på 2000 år kan två cykler konstateras, en initialfas under
senneolitikum och en under äldsta bronsåldern (Kristiansen 1998b: 73ff). Här sker en
förändring i villkoren för den ekonomiska försörjningen i form av bebyggelseexpansion och
extensivt jordbruk av landskapet under en längre tid. Gravmonumenten och hövdingkulturen
blir mer påtaglig under äldre bronsålder då prestigeföremål och stor-högar är ”mode” för att
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senare förändras under yngre bronsålder av en långsam upplösning av hövdingadömen och
gravmonumenten blir mindre anmärkningsvärda. Kristiansen menar även att ett liknande
förlopp sker under äldre järnålder för att sedan åter gå till mer storslagna monument under
yngre järnålder. Nico Royman menar i en studie som behandlar förändringar i
sammanhällsorganisation under 900–475 f. Kr. i det holländska slättlandskapet att
utvecklingen inte kan beskrivas som ett generellt framåtskridande. Han menar att man måste
betrakta bilden utifrån insikter om fluktuationer och cykliska belopp för att få en förståelse
(Strömberg 2005 s 41). Han kommer i denna studien fram till att den agrara och demografiska
var en överregional karaktär som omvandlades långsamt mot kulmen under äldsta järnålder i
Holland. Detta gjorde han genom en sammanställning av depåfynd.
Annelesskolan betraktar vardagslivet hos människan genom handlingar och händelser som
formade tillvaron och man kan inte samtidigt komma ifrån att en enskild handling eller
händelse kan vara en inledning till stora strukturella förändringar på lång sikt (Strömberg 2005
s 41).

2.3 Interkontextuell arkeologi
Interkontextuell arkeologi är ett teoretiskt synsätt som förespråkats av Kristian Kristiansen
och Thomas B. Larsson. De vill flytta själva fokus till att studera förändringar och
överföringar av materiella lämningar som kan kopplas till sociala seder genom tid och rum.
De föreslår då att arkeologer ska studera en eller flera specifika symboler och följa dem i de
kontexter där de påträffas. De anser att man ska överge den arkeologiska terminologin och
översätta detta med sociala, kosmologiska samt ekonomiska kategorier och studera dessa
tillsammans och de ska således inte separeras (Wehlin 2013 s 6). Kristian Kristiansen och
Tomas B. Larsson (2005) diskuterar alltså, i sin bok, spridningen av brons. Till en början
diskuterar de spridningen i mellanöstern samt området kring medelhavet för att sedan
diskutera den i Europa. Det är stort fokus på sociala förvandlingsprocesser och symboliska
överföringar genom boken. Bokens första kapitel behandlar de tidigare arkeologiska
tolkningarna kring de teoretiska mallar som har använts för att förklara bronsålders
interaktioner. (Kristiansen & Larsson 2005). Författarna anser att en ny “mall” behövs och de
presenterar tre olika teoretiska strategier kring tolkningen. De föreslår först att seder bör vara
fokus i forskningen då de bygger stora block av samhället och formationen av sederna är ett
stort forskningsområde gällande studier av hela kulturen och samhället. Författarnas andra
strategi är att de har format en förklarande metod som kan identifierar sedernas materiella
kultur genom att bland annat spåra centrala symboler i sina kontexter genom tid och rum. Den
tredje, och sista strategin som Kristiansen och Larsson använder är ett förslag till ett nytt
relationellt teoretiskt ramverk, för att skapa det har de tolkat processer utifrån interaktioner
mellan de två tidigare nämnda strategierna. Författarna menar även att bronsåldern bara kan
förstås utifrån att samtliga bevis och indikationer sätts i relation till varandra och används för
att kritisera tidigare forskningsmetoder, så som att använda senare perioders tolkning för att
titta på bronsålder. Till exempel som att förstå bronsåldern endast utifrån förståelsen av
järnåldern. Författarna vill använda sig av ett tvärvetenskapligt och förklarande ramverk för
att förstå bronsåldern utifrån sin egen historiska identitet. De menar även att
forskningsmetoderna bör gå tillbaka till den kulturella historien och kontextualisera den och
utvecklingen över tid och rum, det är enligt dem, det enda autentiska ramverket som
arkeologisk teoretisering har (Kristiansen & Larsson 2005)
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Figur 1. En översiktskarta av de tio utvalda gravarna. Lokaler från FMIS, bakgrundskarta ©Lantmäteriet

1

3 En studie av fyra olika gravskick
Den äldsta form av grav ovan mark som påträffas i Västsverige är megalitgraven, då som
underkategori dös. Dösen efterföljs av den andra typer av megalitgravar som finns i Sverige, den
närmaste förändringen omnämns idag som gånggrift. Gånggrifterna räknas som en mer avancerad
konstruktion då den är mer komplex i utformningen. I den tredje perioden av neolitikum utvecklas
gravskiktet och hällkistan börjar förekomma som den primära utformningen av gravar. Hällkistans
konstruktion är betydligt mindre monumental vid en jämförelse mot dösar och gånggrifter. Hällkistan
kan nästan ses som en mer praktisk typ av begravningsskikt. Under bronsåldern kompletteras
hällkistan till stor del av rösen och skeppssättningar. Kistkonstruktionerna lever ändå kvar då de kan
förekomma i större rösen och till viss utsträckning i skeppssättningar. Under äldre järnåldern
förekommer det, i vissa enstaka fall, hällkistor inuti järnådersrösen. Kapitlet kommer således
presentera tio olika exempel av gravar som tillhör fyra olika gravskikt, Dösar, Gånggrifter, Hällkistor
och Rösen, de två sista exemplen presenterar två gravfält där brons- och järnålder förekommer inom
samma fornlämning. I Fig. 1 är den geografiska spridningen av de utvalda gravar presenterade och i
Tabell 1 finns en översikt av gravarnas läns- och kommuntillhörighet, deras nya och gamla
fornlämningsnummer (utsatt av Riksantikvarieämbetet) samt vilken kategori av gravar de tillhör.
Tabell 1. En översikt av de tio utvalda gravarna.
RAÄ nummer

Tidigare RAÄ nr.

Län

Kommun

Grav typ

L1960:1567

Falköpings
7:1

Västergötland

Falköping

Gånggrift

L1960:1611

Lundby 8:1

Västergötland

Göteborg

Röse

L1964:4671

Starrkärr 27:1

Västergötland

Ale

Hällkista

L1964:5746

Södra Härene 7:1

Västergötland

Vårgårda

Hällkista

L1967:7103

Tossene 211:1

Bohuslän

Sotenäs

Dös

L1968:75

Lyse 14:1

Bohuslän

Lysekil

Röse

L1969:9325

Lyse 7:1

Bohuslän

Lysekil

Gånggrift

L1996:1183

Årstad 3:1

Halland

Falkenberg

Gravfält

L1996:1877

Söndrum 18:2

Halland

Halmstad

Hög

L1967:3378

Tanum 539:1

Bohuslän

Tanum

Gravfält

västra

2.4 Dösen från Tossene socken
RAÄ nummer: L1967:7103
Län: Bohuslän
Socken: Sotenäs
Namn: Utformning: 1 meter hög, femsidig form som mätts till 1,3 x 1 meter i diameter.
Höjd över nuvarande havsnivå: 25 meter
Datering: Mellanneolitikum
Tillgänglighet: Öppen
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Fynd: Tand, bärnstenspärlor, tvärpilar samt flint- och kvartsavslag.
Megalitgraven L1967:7103 (Fig. 2), påträffades i Hunnebostrand i Tossene socken och är en
stenkammargrav med underkategorin dös. Dösen från Tossene socken är speciell då graven
var den första dösen i Sverige där arkeologer återfann mänskligt osteologiskt material
(Nordqvist, 1984). Det fanns nämligen en tand från en ung individ mellan de två
golvnivåerna.
Innan utgrävningen som utfördes 1984 var lämningen registrerad som en hällkista, vilket
tydligt visar likheterna mellan denna megalitgrav och hällkistor. Dösen var dock väldigt
skadad då en skolbyggnad har byggts in i den norra sektionen (Se figur 2). Detta var dock inte
den enda skadan då taksten saknades från dösen. Det var också tydligt att kammarhäll ett och
två var kraftigt intryckta mot kammarens centrum. Gånghällen var mer eller mindre dold och
en stor kammarhäll saknades i den nordöstra sidan. Det var dessa skador som orsakade
förvirringen kring om monumentet var en hällkista eller dös. Vid utgrävningen av Nordqvist
(1984) kunde det dock bevisas hur gravens utformning varit innan de åsamkade skadorna.
Rekonstruktionen av gravens ursprungliga utseende var möjlig att ge en relativt klar bild.
Dösen var cirka 1 meter hög och hade en femsidig form som mätte 1,3 x 1,0 meter i diameter.
Den femsidiga kammaren bestod av ett flertal flata hällar som lutade in mot centrum och
kännetecknas av att ena långsidan bestod av en häll medan den andra bestod av två. Den
sistnämnda låg vinklad på ett sådant sätt mot den förstnämnda att en springa uppstod. Den
springan har fungerat som själva ingången på dösen (Nordqvist, 1984). Hypotesen stärks
genom att det klart går att se att den ena kanthällen har modifierats och huggits på ett sådant
sett att ingången har fått rätt utseende. Utformningen är alltså tydligt skapad Två kantställda
hällar har troligtvis stått precis utanför denna gång men under utgrävningen påträffades bara
den västra av dessa. Troligen är avsaknaden av den östra portstenen ytterligare en skada på
fornlämningen. Själva gången och sektionen av kammaren hade bevarade golvrester i form av
flata stenar. I kammaren påträffades även ett mörkfärgat skikt som liknade en stenpackning.
Packningen bestod av grus och sand som var 0,1–1,2 meter tjockt och under denna packning
fanns ett mer orört lager där skiffer och kvarts påträffades. En del av dessa kvartsbitar var

3
Figur 2. Fotografi av dösen L1967:7103, Ur rapport Nordqvist, UV1985:3

uppenbarligen slagna av människor (Nordqvist, 1984).
Runt dösen hade en hög konstruerats vilket är ett karaktäristiskt drag för de bohuslänska
dösarna. Högen bestod främst av en stenpackning blandad med grus och sand. ”Gruset” var
cirka 0,3–0,4 meter stora i diameter. Runt monumentet fanns även en kantkedja som bestod av
en 0,5 stora stenar.

2.4.1 Påträffade fynd i L1967:7103
I den nordöstra sektionen av golvpartiet påträffades tre stycken bärnsstenspärlor av olika
form. Mellan de två golvnivåerna i dösen påträffades den ovan nämnda tanden från en ung
individ och i den hög som omringar dösen påträffades två tvärpilar av flinta. Det fanns även
avslag från flinta och kvarts samt små mängder obrända ben. I golvlagret från kammaren
påträffades även kol. Fyndens relation till varandras position i graven visar att dösen troligen
var en flerpersonsgrav. Hypotesen grundas i att de två olika golvlagren indikerar att det hur
funnits minst två skilda begravningstillfällen. Tanden från den unga individen låg till exempel
på den ena golvnivån och bärnstenspärlorna på den andra nivån (Nordqvist: 1984). Det skulle
kunna indikera att de två fynden tillhört begravningen av två olika individer.

2.5 L1960:1567, Gånggriften i Falbygden
RAÄ nummer: L1960:1567
Län: Västergötland
Socken: Falköping
Namn: Utformning: Femsidig, 7 meter i diameter och 0,5 meter hög.
Höjd över nuvarande havsnivå: 221,1 meter
Datering: Mellanneolitikum
Tillgänglighet: Öppen
Fynd: Tänder, människoben, djurben kalkhällsflisor, flintavslag, bärnsten och ett bensmycke.
Megalitgraven L1960:1567 (Fig. 3) i Falbygden är svår att definiera inom kategorierna
hällkista, dös eller gånggrift då fornlämningens utformning skiljer sig från övriga
megalitgravar i Västergötland. Den tydligaste skillnaden är att de resta stenarna är ovanligt
tunna, de mäter nämligen endast mellan 10–20 centrimeter i tjocklek (Cullberg, 1961: 226).
Graven är belägen ute på en åker och den restaurerades delvis år 1951. Megaliten består av fem
stora kalkstenshällar som har olika grader av naturliga förslitningsskador (Se figur 3). Idag
saknas megalitens taksten även om den troligen haft en från början. Öppningen ligger mot öst
där det även finns stödstenar utplacerade. Megaliten har även sidohällar som sticker ut mellan
1–4 decimeter vilket bidrar till den femkantiga formen. Omkring megaliten finns en
konstruerad hög som idag är gräsbeväxt.

Figur 3. Ritning av megalitgraven 1960:1567, Använd från Cullberg, 1961.
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Den femsidiga form som kammaren har är tidigare obekant i Västergötland då kammarna
brukar vara ovala eller rektangulära. En annan unik faktor är kammarens stora djup vilket får
det att se ut som kammaren har varit nedgrävd. Kulturlagret och stödstenarna visar däremot
tydligt att sådant inte är fallet. Megaliten saknar även den gång som leder in i gravrummet och
som är det vanligt förekommande när det kommer till Falbygdens gånggrifter (Cullberg 1961:
228).
Megalitgraven har ett flertal likheter till de senare hällkistorna, avsaknaden av en
kammargång och den högen som omger megaliten ger tydliga likheter till hällkistor.
Megalitens djup och dess form påminner även om hällkistans utformning, även om hällkistor
är fyrkantiga snarare än femkantiga. K.E Sahlström (Se Cullberg 1961: 230) kallade graven för
hällkista i sin katalog under slutet på 1800-talet på grund av dess utformning och djup.
Kammarens utformning påminner dock om en megalitgrav vilket även de, vid ingången,
utsatta stödstenar gör. Utformningen av megalitgraven L1960:1567 påminner inte om någon
annan megalitgrav i Västergötland men det finns ett flertal gravar med liknande utformning i
Bohuslän. I Bohuslän är det inte alltför ovanligt att påträffa mer oregelbundna polygonala
former på både dösar och gånggrifter (Cullberg 1961: 230). Kammardesignen på megaliten
L1960:1567 har stora likheter med framförallt senare dösar på Orust i Bohuslän. Avsaknaden
av kammargång problematiserar jämförelsen till de bohuslänska gånggrifterna men det kan
antas att gången vid något tillfälle har odlats bort. Baserat på den information vi har av den
utgrävda högen är det troligt att just det här monumentet är en megalitgrav av gånggriftstyp.

2.5.1 Påträffade fynd i L1960:1567
Vid den profilgrävning som skedde i kammaren var det tydligt att kulturlagren är väldigt
omrörda och i hela kammaren syns hålor vilket troligen är gjort av människor. I de omrörda
skikten återfanns en stor mängd ben. Fyndmaterialet är dock svårtolkat då tänder,
människoben, djurben kalkhällsflisor, flintavslag, ett bensmycke och bärnsten förekom omrört
med modernt porslin och glas.
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2.6 L1969:9325, Gånggriften i Lysekil
RAÄ nummer: L1969:9325
Län: Bohuslän
Socken: Lyse
Namn: Utformning: 15 meter i diameter
Höjd över nuvarande havsnivå: 27,15 meter
Datering: Mellanneolitikum
Tillgänglighet: Stängd
Fynd: Bland annat pilspetsar, keramik och en trasig bärnstenspärla

Figur 4. Fotografi av gånggriften L1969:9325, Ur Jonsäter 1975

En av de trettiotals registrerade gånggrifterna i Bohuslän som har totalundersökts är den
gånggrift på halvön Lysekil som var nr 7 i riksantikvarieämbetets register över fornlämningar
i Lyse socken (Fig. 4) men idag omnämns som lämning L1969:9325. Gånggriften ligger i
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norra Lysekil och var omgiven av en stenpackning som mätte 15 meter i diameter. Till
skillnad från andra gånggrifter med stenpackning saknade denna kantkedja. Gånggriften
tillhör den typen av gånggrifter med en liten rund kammare som är relativt vanliga i Bohuslän.
Gånggriftens form anses stå dösarna nära då kammardesignen inte är alltför annorlunda vilket
tyder på en tydlig inspiration av det tidigare gravskicket. Megalitgravens ingång hade
sydöstlig riktning och själva kammaren låg centralt i stenpackningen. En stor takhäll (taksten)
som hade spruckit täckte gravkammaren och själva gången in till kammaren täcktes av två
takhällar. Kammaren omgärdades av sex stycken vägghällar som skulle burit upp takstenen,
dessa var nedgrävda under stenpackningen. I stenpackningen fanns ett tjockt sotlager,
utsträckningen av lagret är oklart men kammarens väggstenar omgärdades av detta lager. En
dörrsten påträffades vid den sydliga ingången men denna hade välts och doldes av
stenpackningen (Jonsäter 1975: 138). Utanför monumentet påträffades en 1 meter stor platt
sten som eventuellt har, en gång i tiden, blockerat ingången till monumentet. Inuti själva
kammaren var samtliga kulturlager omrörda av en ”plundringsgrop” och i denna grop hittades
spår av ett flisgolv som bredde ut sig till gången som ledde ut till kammaren. Under detta
flisgolv kunde man också se en stor spetsig sten som nästan var 1 meter lång som stod mot
den sydliga väggen. Stenens funktion kan ha varit någon typ av stöd när monumentet restes.
Trots oordningen hittades en hel del fynd i monumentet från tre olika kulturer, graven har
således återanvänts ett flertal gånger genom tiden (Jonsäter 1975: 141)

2.6.1 Påträffade fynd i L1969:9325
Ett stort fyndmaterial hittades i monumentet L1969:9325 från senneolitikum vilket ger tydliga
indikationer på att monumentet har använts aktivt under samma period som hällkistor var den
vanligaste gravtypen. Det är därför troligt att hällkistorna har en direkt koppling till de
tidigare gånggrifterna eftersom vi vet att de har använt båda gravtyperna parallellt.
Byggkonstruktionerna av hällkistan har tillämpats från gånggrifterna.
Kulturlagren i megaliten var precis som den tidigare nämnda megalitgraven L1960:1567,
väldigt omrörda även om gånggriften L1969:9325 var fyndrik. I lagret ovanför flisgolvet
hittades eldslagningsflinta, en hjärtformig pilspets, och ungefär 20 stycken flintavslag. I detta
lager hittades även en skärva av keramik med ornamentering, 45 andra keramik skärvor
hittades också men de var ej ornamenterade. I kammaren hittades fler intressanta fynd som
tillexempel en tresidigt huggen spånpilspets och precis mellan kammaren och gången in
hittades ytterligare ett 50-tal keramik skärvor som inte var ornamenterade (Jonsäter 1975: 139).
I gången som ledde in till kammaren hittades ytterligare en hjärtformad pilspets, och även en
trasig bärnstenspärla. I gången hittades ytterligare ca 30 till flintavslag, 95 keramikskärvor utan
ornamentik och även en spånskrapa. 10 stycken av keramik skärvorna som hittades här hade en
form som liknar ett blomkruks-format kärl. I själva stenpackningen som omgärdade gången in
till kammaren påträffades även fynd, här hittades en flathuggen spjutspets av flinta samt
ungefär 200 flintavslag. Ännu en hjärtformad pilspets och spånskrapa hittades och även 75
keramikskärvor där sju av dem var ornamenterade. Av resterande delar av stenpackningen som
omgärdade monumentet hittades mer flintavslag och keramik. De hjärtformiga pilspetsarna
samt den flathuggna spjutspetsen och keramiken som hade form av blomkruks-kärl är
intressanta då de har senneolitiska drag. Även några av de ornamenterade keramiken kan
typologiseras till senneolitikum men majoriteten av de ornamenterade kan typologiseras till
mellanneolitikum. Spånpilspetsen har mellanneolitiska drag och två av de ornamenterade
keramikskärvorna har motiv som hör till mellanneolitikums äldsta tid vilket är väldigt ovanliga
i megalitgravar (Jonsäter 1975: 141). Spånpilspetsen har drag från stridsyxekulturen vilket kan
dateras till mellanneolitikum. Intressant nog hittas inga mänskliga kvarleveror och det mesta av
materialet i graven kom inte från de som reste monumentet. Avsaknaden av mänskliga
kvarlever har troligtvis att göra med den plundringsgrop och stora omrörelse som skedde i
monumentet.
7

2.7 L1964:4671, Snäckebäckskistan
RAÄ nummer: L1965:4671
Län: Västergötland
Socken: Starrkärr
Namn: Snäckebäckskistan
Utformning: 12 x 9 meter i diameter och 0,5 meter hög.
Höjd över nuvarande havsnivå: 78,36 meter över havet.
Datering: Senneolitikum
Tillgänglighet: Öppen
Fynd: I hällkistan förekom endast en flintsåg och en skivskrapa.
Figur 5. Fotografi av hällkistan L1965:4671, Ur Jansson 1938

Snäckebäcks hällkistan (Fig. 5), L1965:4671 är belägen i Starrkärs socken vid östra sidan av
Göta älv i Västra Götaland. Kistan har en ganska typisk form när det kommer till västsvensk
tradition hos flerrummiga kistor. Snäckebäcks hällkista är uppdelad i två rum med en
kammare och en lite mindre förstuga som har sin öppning mot söder. Kistan hittades näst
intill oförändrad och i princip helt nedsänkt i marken och den var inte täckt av någon
omkringliggande hög. Det som gick att urskilja var topparna av de stenar som begränsar den
sydliga öppningen (Jansson 1938: 322). Graven var fylld av en finkornig gul sand och
framstår nästan som orörd vilket är ovanligt. Att sanden är orörd sedan gravens konstruktion
är dock osannolikt då det enda som påträffades i graven var en skivskrapa samt en såg av
flinta. Snäckebäcks hällkista gravplan kan däremot säga mer än vad de få fynden kan då den
har en unik anslutning mellan de två kammarrummen. Förstugan begränsas av två stora
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portstenar som är högre än kistans väggar och framför dessa står två ytterligare hällar som är
vridna vinkelrätt mot portstenarna (Jansson 1938: 323). I skiljeväggen som separerar
förstugan och kammaren påträffas ett uthugget gavelhål i väggens bägge hällar. Fogarna
mellan hällarna har i detta fallet inte tätats med kallmurning utan istället har lerklining
använts som fogmassa.
Gavelhål i hällkistor påträffas framför allt i Västra Götaland samt Bohuslän och denna
öppning visar att graven har varit relativt öppen för de samtida människorna som troligen
fortsatt bruka gravplatsen efter den första gravläggningen. Hålet visar att det funnits ett behov
av att ha tillgång till den/de döda och flytta gåvor utan större fysiska ansträngningar.
Konstruktionsdetaljen verkar dock redan vara känd redan innan hällkisttid (senneolitikum), då
två hällar står ställda mot varandra med uthuggna ingångsöppningar förekommer i stor
utsträckning i Bohuslänska dösar (Jansson 1938: 337). Likheterna i konstruktionerna bär för
många likheter för att inte jämföras. Senneolitiska hällkistor över lag har ett ”dösliknande”
utseende till en viss gräns och det verkar som en del konstruktionsdetaljer har förts vidare,
speciellt när det kommer till hällkistor som Snäckebäckskistan.

2.8 L1964:5746, Ingmarstorps hällkista
RAÄ nummer: L1964:5746
Län: Västergötland
Socken: Härene
Namn: Ingmarstorps hällkistan
Utformning: 8x2 meter och 1,2 meter hög.
Höjd över nuvarande havsnivå: 94,47 meter.
Datering: Senneolitikum
Tillgänglighet: Stängd
Fynd: Bland annat brända ben, flintdolkar, pilspetsar, spjutspetsar, skifferhängen, skrapor och
flintavslag.
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Figur 6. Fotografi av hällkistan L1964:5746,
Figur 6. Fotografi av hällkistan L1964:5746, foto från Wikimedia (Hämtad 19.05.2019)

Inmarstorps hällkista (Fig. 6), L1964:5746 ligger 500 meter sydväst om Ingmarstorp i Västra
Götaland och undersöktes år 1950 av amanuensen Per Lundström. Över monumentet låg en
grusås som täckte kistan och när den togs bort skadades kistan i den västra sektionen. Skadan
gjorde att hela kistan var grustäckt. Hällkistan var 8,2 meter lång och var som bredast i norra
änden där den kunde mätas till 2 meter. Kistan smalnade av mot syd och vid sin sydligaste
sida var den endast 1,35 meter bred (Oldeberg, 1954). Norra gaveln var sluten av en stor häll
som var cirka 2 meter hög och 0,4 meter bred. Den västra sidan av monumentet bestod av 8
hällar som mätte mellan 0,8 till 2,10 meter i höjd. Den östra sidan var skadad och bestod av 6
hällar och de flesta av dem stod centrerade mot den norra sektionen av kistan. Den största av
dessa mätte cirka 1,7 meter i höjd. Den södra delen av kistan var inte sluten av några stenar
men en flat stenhäll som mätte 0,8–0,9 meter i diameter påträffas vid denna öppning och har
troligtvis varit en portsten eller en taksten. Stenen låg i linje med den lägsta kanten på de två
sydliga stenarna och låg inuti kistan. Det är därför troligt att den har stått rest där och fallit
inåt vilket skulle kunna indikera en portsten (Oldeberg 1954). Tre stora klumpstenar låg även
i linje med den östra långsidan och dessa mätte 0,25–0,4 meter i bredd. Cirka 20 centimeter
ifrån dessa låg ytterligare en stenrad med liknande mått men här påträffades endast ett tiotal
stenar. Kistan är väldigt stor för sin typ då den mäter över 8 meter i längd men när det
kommer till konstruktionsdetaljer så är den ganska typisk för de hällkistor som påträffas i
Västra Götaland. Omkring hällkistan har det under järnåldern konstruerats ett gravfält
(L1964:5153) vilket hällkistan L1964:5746 är integrerat i.

2.8.1 Påträffade fynd i L1964:5746
Precis under den norra sektionen påträffades en grop med en stor samling brända ben. Benen
mätte upp till 30 liter och runt benen låg skörbrända stenar. I södra delen påträffades det tegel
och senneolitisk keramik samt även en ugn från mer modern tid. Ett flintdolksblad samt
flintskärvor påträffades på samma plats. Den flesta mängden fynd som påträffades hittades i
ett matjordslager i en mer central sektion av hällkistan men lagret bredde ut sig mot den
nordliga delen av kistan. Lagret var omrört vilket troligtvis hänt under forntiden, troligtvis
under brons- eller järnålder. I matjordslagret hittade även obrända ben samt en hel del
neolitiska keramikskärvor. I lagret återfanns utöver tidigare nämna fynd även flintdolkar,
pilspetsar, spjutspetsar, skifferhängen, skrapor och en hel del flintspån på växlande nivåer
(Oldeberg 1954).

2.9 L1996:1877, Söndrums hällkista
RAÄ nummer: L1996:1877
Län: Halland
Socken: Söndrum
Namn: Söndrums hällkistan
Utformning: 23 meter i diameter.
Höjd över nuvarande havsnivå: 20,89 meter
Datering: Senneolitikum
Tillgänglighet: Stängd
Fynd: Strax sydväst om Halmstad ute på en udde vid ett stenbrott låg den så kallade ”sprithögen”
och i denna hög påträffades vid dess utgrävning en hällkista (Fig. 7 & 8). Högen mätte 23
meter i diameter och var 2.07 meter hög. Kistan bestod av ett antal större gnejshällar som
bildade en kista. Kistan var 280 centimeter lång och 125 centimeter bred där den var som
störst mellan långsidans ytterväggar. Kistan bestod av tre hällar på vardera långsidan och en
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stor tvärhäll på varje kortsida. Ett större rundat block kunde påträffas invid den sydöstra
kortsidan (Arne, 1907: 139). Kistans hällar var nedgrävda på ett djup som varierade mellan
20–55 cm. Stenarnas tjocklek var ungefär 16 cm breda och hela kistan täcktes av en stor
”taksten” och två mindre takstenar som verkar ha uppkommit genom att den stora takstenen
spruckit. Den stora takstenen var cirka 15 cm bred.

Figur 7. Fotografi av hällkistan L1996:1877, foto från Arne 1970

Figur 8. Ritning av hällkistan L1996:1877, från Arne 1970

2.9.1 Påträffade fynd i L1996:1877
I denna grav påträffades det ett antal ben och flintföremål. Benen var för den mesta delen
brända och dessa bestod av tänder, överarmsben, skenben, en halskota och även ett fingerben.
Alla ben hittades i den norra sektionen av kistan (Arne 1907: 140f). Benen verkar ha tillhört
en individ som legat på sin sida med uppdragna knän och böjda armar. Även ben från en fisk
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påträffades i kistan. En fläck med kol inuti påträffades även i kistan vid tre små krukskärvor i
södra sektionen, skärvorna saknade ornament. I norra delen där även ben påträffades hittades
en lerkärlskärva som har rödare färg än de ovannämnda. I det sydöstra hörnet påträffades en
flintdolk och 28 flintstycket är utspridda över hela kistans insida. Flintdolken härstammar från
slutet av senneolitikum. Nära benmaterialet påträffades även ett hängsmycke av skiffer och
musselskal. Graven verkar ha karaktäristiska drag från både senneolitikum och bronsålder då
kistan och fynden inuti verkar indikera senneolitikum men själva högen som omgärdar den är
från bronsålder (Arne 1907 s 144). De brända benen är även karaktäristiskt för bronsåldern
och skulle därför kunna indikera olika ålder på kistans konstruktion och den omgärdande
högen.

2.10 L1968:75, Röset i Lyse

Figur 9. Foto av röset 1968:75, från Munkenberg et al. 2008

RAÄ nummer: L1968:75
Län: Bohuslän
Socken: Humlekärr
Namn: Utformning: 14,5x9 meter och 1 meter högt.
Höjd över nuvarande havsnivå: 25 meter
Datering: Bronsålder
Tillgänglighet: Öppet
Fynd: En liten flintskrapa samt fyra flintavslag
Röset L1968:75 (Fig. 9) är ett av de större bronsåldersrösen som påträffats på halvön Lysekil
i Humlekärr socken. Röset är lokaliserat 25 meter över havet och ligger på en ljungbeväxt
hällmark. Röset ligger på ett berg och cirka 5 meter sydöst från röset stupar berget brant ner.
Röset mäter 14,5x9 meter i diameter och är 1 meter högt, det omges delvis av ett
matjordslager. Stenmaterialet som var byggmaterial till röset varierar i storlek mellan 0,1 samt
0,9 meter i diameter (Munkenberg 2008: 23). I sydöstra delen av röset påträffades en hällkista
som mäter 2,7 meter i diameter och 0,9 meter höjd. Kistan består av ett tiotal kantställda
stenar som är cirka en meter långa och en halvmeter höga. I den nordvästra sektionen av röset
påträffades en antydan till kallmurning som bestod av två skift. Ytan på denna är cirka 2,5
meter lång och 0,3 meter hög och bestod av ungefär ett tiotal stenblock. I rösets sydvästra
sektion påträffades också en kallmurning som bestod av 3–4 skift som var 2 meter lång och
0,8 meter hög (Munkenberg 2008 s 24). Denna sektion verkar dock ha störts och skadats
under senare tid. Stenar verkar ha rasat från fornlämningar och vissa ser ut att ha flyttats på.
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Stenblock påträffas dock runt hela monumentet och dessa block varierar i storlek och form.
Stenblocken bestod av hällar, rundslipade och kantiga stenar som mätte 0,8x0,2 meter. De
omkringliggande stenarna låg dock främst i botten av röset mot sydöst och verkar vara rasade.
De rasade material stoppas av en större sten som mäter 1,5 meter i diameter som låg mot
bergskanten. Väster om monumentet låg ett tiotal större stenblock som dock troligtvis är
brutna från berget men kan eventuellt också härstamma från röset. Även nedanför bergets stup
påträffades en ansamling stenblock som har samma karaktär som det materialet i röset, det
kommer alltså troligtvis från gravhögen. De fynd som påträffades kring röset var en liten
flintskrapa samt fyra flintavslag. En provgrop visade även ett kraftigt kollager vilket påvisar
mänsklig aktivitet på platsen.

2.11 L1960:1611, Arendalsröset
RAÄ nummer: L1960:1611
Län: Västergötland
Socken: Lundby
Namn: Arendalsröset
Utformning: 17x14 meter och 2 meter högt.
Höjd över nuvarande havsnivå: 39,9 meter
Datering: Bronsålder
Tillgänglighet: Öppet
Fynd: Keramik, ben, bearbetad flinta och flintavslag.

Figur 10. Foto av röset L1960:1611, från Ragnesten 2004

Arendalsröset (Fig. 10) ligger på en bergssluttning på ön Hisingen i Göteborg och gravhögen
är noga utgrävd. Röset mätte 17x14 meter i diameter i bred och var oval till formen samt att
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det var cirka 2 meter högt. Stenarna som röset bestod av var ungefär stora som ett mänskligt
huvud och hela monumentet var mer eller mindre jordfritt. Parallella bergsskrevor var fyllda
med småsten och en av dessa som påträffades i östra delen av monumentet hade formen av en
båge som svängde upp mot stensättningen. I den centrala delen av högen påträffades två
mindre gropar och den ena av dessa var delvis kallmurad. Groparna var ungefär en meter
djupa och mätte 2 x 1 meter. Några halvmeter höga stenar skiljde groparna från varandra och i
gropen utan kallmur påträffades ett större stenblock (Ragnesten 2004: 46). Röset saknar
kantkedja men en cirkelrundad kallmur som bestod av 3–4 lager påträffades kring röset. Den
inre delen av kallmuren var så pass hög att den mätte en meter i höjd. I den västra delen av
röset påträffades en flat häll som mätte 1,5 x 0,7 meter i diameter. Själva röset bestod av 13
768 stenar av olika storlek och de flesta av dessa vägde cirka 16 kg styck. Fem stenar var
däremot betydligt större och har utan tvekan placerats i högen av särskilda skäl, troligtvis för
att utgöra en hällkista (Ragnesten 2004 s 35). Tre stycken gravplatser påträffades i röset och
samtliga återfanns uppepå berget i botten av röset. En plundringsgrop påträffades även vid det
två förstnämnda gravarna vilket även är platsen för hällkistan. Plundringen har troligen skett
medvetet då de mest värdefulla fynden borde ha gravlagts inuti hällkistan. Dateringarna visar
att det åtminstone har skett fyra begravningar vid olika tillfällen varav två begravningar har
skett på den första gravplatsen. Samtliga begravningar har alltså med stor sannolikhet utförts
mellan 1620–830 f. Kr. Det finns dock en möjlighet att benen från de olika gravplatserna kan
tillhöra en och samma individ då det inte har gått att helt fastställa att allt skelettmaterial
kommer från olika individer. På platsen precis invid röset påträffades även andra
anläggningar. En av dessa anläggningarna bestod av en stor häll som låg i västra delen av
röset. Hällen var platt på ovansidan och mätte 1,25 x 0,9 meter och var omgiven av en flack
stenpackning. Invid rösets södra del påträffades en separat härd som mätte 0,6 x 0,2 meter.
Kolfläckar påträffades i härden men inga brända ben förekom och dess funktion är således
oklar (Ragnesten 2004: 46f). En separat småstenspackning mellan kantkedjorna gick även att
påträffa i nordvästra delen av röset.
Röset L1960:1611 är inte unikt i jämförelse med andra undersökta rösen i Göteborg eller
andra platser i Sverige vad beträffar, konstruktionsformer, fynd eller intilliggande
anläggningar. Det som är ovanligt med Arendalsröset och det som i särskild grad tillfört ny
kunskap om bronsålderns gravskick är att röset byggts med konstruktionsdetaljer från ett äldre
långröse. Den inre kallmur som påträffas i röset har sannolikt ingått i det långröset. Ett ﬂertal
14C-analyser har konstaterat att röset använts under en lång tid av bronsåldern. Med 68,2 %
sannolikhet har röset vart i bruk mellan år 1680–830 f. Kr. Det påträffas tidiga
brandbegravningar i såväl röset som den intilliggande stensättningen och man har nedlagt
klockgentiana som gravgåva i en av gravarna i röset.

2.11.1 Påträffade fynd i L1960:1611
I den innersta graven fanns en rund bergstenssvacka som var täckt av småsten och i den
påträffades brända ben, flintavslag och små keramikskärvor. Benen daterades till 1410–1260
f. Kr. Den andra graven påträffades i en av det tidigare nämnda groparna och i den hittades
bearbetat flinta och ett diafys-fragment från människa som daterats till 1530–1390 f. Kr. Den
tredje graven som låg invid den yttre kantkedjan innehöll brända människoben som daterats
till 1620–1460 f. Kr, även här hittades flintavslag. En stor del av benen i denna grav antas
tillhöra en äldre man (Ragnesten 2004 s 45).
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2.12 L1967:3378, Gravfältet vid Edlunds backe
RAÄ nummer: L1967:3378
Län: Bohuslän
Socken: Tanum
Namn: Utformning:
Höjd över nuvarande havsnivå: 45 - 35 meter
Datering: Bronsålder
Tillgänglighet: Öppet
Fynd: Bland annat mänskliga ben, flintföremål och keramik
Gravfältet vid Edlunds
backe
(Fig.
11),
L1967:3378,
är
ett
bronsåldersgravfält
som
påträffas
i
Tanum.
Fornlämningen ligger i en
sluttning som börjar cirka
45 meter över havet och
sträcker sig till cirka 35
meter över havet. Området
består av föremål från
mesolitikum till äldre
14
järnålder
men
C
dateringar sträcker sig
främst från äldre till yngre
bronsålder.
Området
innehåller fem stycken
gravar som är säkerställda
att vara gravar, av olika
storlek
och
typ. Figur 11. Foto av grav A11 med den inre kistan. Fotografi från Gerdin
Anläggningen som fått & Munkeberg 2005
namnet A6 var en rund
stensättning med skärvsten och gravgömma som mätte nio meter i diameter och var 0,6 meter
hög. Här hittades utöver skärvsten även keramik, brända ben och degelfragment (Gerdin &
Munkenberg 2005: 82). Anläggning A11 var en skadad stensättning där en hällkista med
kantkista påträffades. Kistan mätte 1,3 x 0,8 meter i yttermått. I kistan påträffades brända ben,
flinta samt definierade eldslagningsflinta. I kistans botten fanns en vällagd stenpackning och
under denna fanns en mörkfärgning. A12 var en skelettgrav i en stensättning på 4 meter i
diameter där ett lerkärl och en mörkfärgad rand påträffades. Denna mörkfärgning visar att det
troligtvis har funnits någon form av träkonstruktion där en individ eller individer har legat. I
anläggning A16 påträffades brända ben och denna anläggning överlagrades med ytterligare
anläggning A17. A17 var den absolut största stensättningen då den mätte 20 meter i diameter
och hade en välbevarad kantkedja. Två gravar fanns i detta monument, den ena var en
brandgrav med keramik och den andra en skelettgrav med ett bronsålderssvärd från period II
(Gerdin 1994; 54) samt en flintskära. A17 benämns som en stensättning trots att det absolut
kan mäta sig med rösen både i sin storlek och sitt unika svärdfynd. Trots platsens långa
användning är de dateringar från gravarna daterade till bronsåldern. När det kommer till de
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typologiska dateringarna från mellanneolitikum har dessa fynd troligen att göra med ett
separat boplatsområde som legat där innan gravarna anläggs.

2.13 L1996:1183, Sannarps gravfält
RAÄ nummer: L1996:1183
Län: Halland
Socken: Årstad
Namn: Sannarps gravfält
Utformning: 2,5 km i diameter.
Höjd över nuvarande havsnivå: 45,87
Datering: Yngre bronsålder till äldre järnåldern.
Tillgänglighet: Öppna
Fynd: Bland annat keramik och osteologiskt material.
Gravfältet vid Sannarp i Halland ligger beläget på en moränås i ett naturlandskap som består
både av kustslätter och skogsmarker. Gravfältet L1996:1183 är en undersökt
fornlämningsmiljö som består av ett gravfält och en boplats. Gravfältet består av 16 stycken
olika lämningar från bronsåldern samt äldre järnålder. Lämningarna var placerade på en platå
och bestod av tre högar, två ovala samt sju runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, en
klump sten samt även två lämningar som liknar blockgravar (Strömberg 2005 :145).
Gravfältet är 85 meter långt och 15–45 meter brett med en area som ungefär består av 2000
kvadratmeter. På gravfältets högsta punkt påträffas de tre högarna och dessa syns väl i
landskapet. Högarna bestod av decimeterstora rundande stenar och två av högarna låg precis
intill varandra. Högarnas konstruktion såg liknande ut och bestod av ett kärnröse med
omgivande brätten som överlappade varandra. Inne i dessa kärnrösen fanns en inre stenkrets
som innehöll hällkistor. I en av dessa kistor påträffades en urna och i den andra kistan fanns
brända ben. Den tredje högen hade en stenpackning men ingen hällkista. I den tredje graven
påträffades det dock brända ben inuti stenpackningen (Strömberg 2005: 145). Mellan de två
högarna och den ensamma högen påträffades två stensättningar, en rund och en kvadratisk.
Dessa stenhögar var delvis sammanbyggda och bestod av täta stenpackningar med decimeter
stora stenar, den runda stensättningens stenpackning hade tre olika lager. I den kvadratiska
påträffades en fyllning med drygt 60kg bränd kvarts. På gravfältets norra del påträffades två
stycken jämnstora stensättningar med olika konstruktionsdetaljer. Den ena bestod av packning
med två lager medan den nordligaste hade en packning som bestod av fyra lager med ett
meterstort jordfast mittblock. Den förstnämnda anläggningens mitt bestod av en stenpackning
med en hällkista. Längst mot syd fanns en rundstensättning med en meterstor häll i mitten.
När hällen undersöktes var det tydligt att den inte hade deponerats några fynd under den
(Strömberg 2005: 147). Östra delen av gravfältet bestod av tre stensättningar och två av dessa
hade en oval form och i dessa hittades en hel del keramik. Bredvid dessa påträffas den tredje
stensättningen som hade en mer rund form. Här påträffas även ett brandlager och en större
klumpsten. I västra delen av fältet påträffas ännu en rund stensättning samt en rund
stenpackning, dessa överlappade varandra. I sydöstra delen av fältet hittas två gravar som
troligtvis är två blockgravar med stenblock som mätte 1–1,5 meter stora och runt dessa fanns
ytterligare en stenpackning i den hittade keramikskärvor.
Kronologin är intressant här då de äldsta gravarna, vilket är de större rösen, anlades under
äldre bronsålder medan de yngsta monumenten byggdes under romersk järnålder och en av
kistorna som påträffas här konstruerades under den sistnämnda period (Strömberg 2005: 198).
Nio olika gravskick med olika kronologisk ordning gick även att påträffa på platsen, och dessa
olika gravskick vilka är: brandlager, brandgrop, urnebrandgrav, benlager, bengrop, urnegrop,
urnegrav, brända ben i kista och spridda/enstaka ben. De tre förstnämnda är brandgravar där
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det går att se att det eldats på plats.
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3 Analys

De i kapitel 4 upptagna gravskicksexempel kommer vidare att diskuteras i relation till
varandra och i relation till de teoretiska perspektiven; Minnesforskning, Longue durée och
Interkontextuell arkeologi. Syftet med uppsatsen är att genom hällkistan få en djupare
förståelse av den forntida begravningsritualen och dess förändring över tid. Således ämnar
följande diskussion att ge en bild av hällkistan som gravrum, tyda vilka influenser och
betydelse den har haft på senare gravmonument och hur transformationen från ett öppet till ett
slutet gravrum har sett ut. Inledningsvis kommer jag att ge en överblick av var hällkistan har
sitt ursprung och således börjar kapitlet med en ingående undersökning av gravskiktens
konstruktioner, för att sedan fortsätta med en djupare analys av hällkistor, deras lokalisering
och en sammanställning av deras gravrum.

3.1 Konstruktion
I uppsatsen används dösen från Tossene socken, som ett typexempel av samtliga av
Västergötlands dösar även om dess utseende är typiskt för just Bohusläns dösar. Dösen är ett
intressant exempel i undersökningen kring relationer mellan dösar och hällkistor då
fornlämningens vinklade kantstenar formar en typ av springa. Springan har med flit huggits ut
i stenen, troligen för att ge ingången till dösen rätt utseende. Utseendet med det formade hålet
påminner mycket om gavelhål som förekommer på vissa hällkistor, till exempel den i
uppsatsen undersökta hällkistan Snäckebäckskistan. Jansson (1939) menar att denna typ av
utformning på dösar tveklöst har stora likheter till hällkistornas gavelhål och att gavelhålens
utseende med stor sannolikhet har inspirerats av utseendet på dösarna i Bohuslän. Dösen i
Tossene socken är även konstruerat med ett förrum bakom den uthuggna springan, förrummet
förkommer även i Snäckebäckskistan vilket stärker likheterna mellan de två gravskikten.
Dösen i Tossene socken har ett särpräglat Bohuslänskt utseende då hällarna i fornlämningen
är tunnarare och klyvda i jämförelse med dösar från andra områden. Dösen (1967:7103) har
även en påträffad portsten även om det ursprungligen troligtvis varit två portstenar då två
portstenar förekommer vid många andra dösar i Bohuslän.
Till skillnad från den typiska Bohuslänska dösen, är megaliten i Falbygden inte lik de övriga
megaliterna i området. Megaliten är svårdefinierad men har troligen ursprungligen varit en
gånggrift men med en bortodlad kammargång. Utseendet på Falbygds-megaliten påminner om
den tidigare nämnda dösen från Tossene socken då gånggriften har portstenar, femkantig och
oval form vilket skapas av tunnare stenar vilket liknar dösens utseende. Övriga gånggrifter i
Falbygden har tjockare stenar och megaliten från mina exempel särskiljer sig således från det
typiska gravskiktet. Formen av gånggriften har kallats för hällkistlik och användningen av
avsmalnade stenar gör likheterna till hällkistan tydligare. Gånggriften är även nedsänkt i
marken och har en avsmalnande kammargång vilket skapar ytterligare likheter till hällkistorna.
Skillnaden mellan de typiska hällkistorna och gånggriften i Falköping är dock att hällkistorna
generellt är fyrsidiga och inte femkantiga som gånggriftens utformning. När det kommer till
den gånggrift från Lysekil är den relativt traditionell i sin utformning för att vara en gånggrift.
Den är dock väldigt ”bohuslänsk” i sin form då den har en rund/oval kammare istället för en
rektangulär. Denna sort av gånggrifter anses stå dösarna nära och det går att se likheter i de
båda föregående megalitgravsexempel, framför allt då i dessa runda form. Om man utgår
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enbart utifrån utformningen på monumenten skulle troligtvis megaliten från Falbygden, om
den hade haft sin kammargång kvar varit ganska lik. Gånggriften i Falbygden skiljer sig dock
på andra sätt genom sina tunna stenar och femkantiga form vilket gör den mer döslik.
Gånggriften i Lysekil är även omgärdad av en större stenpackning vilket mer eller mindre slöt
hela monumentet vilket är en intressant detalj.
Hällkistorna är generellt slutna rektangulära stenkistor vilket Söndrumhällkistan
(1996:1877) är ett typexempel av. Det förekommer dock mer tillgängliga varianter av
hällkistor så som Snäckebäckskistan med både flera kammare samt gavelhål. Den mer öppna
hällkisttypen har näst intill enbart påträffats i Västra Götaland (Jansson 1938: 337) och
utsträckningen av denna typ av hällkista är därför väldigt begränsad. De förekommer på få
platser lite här och var i Bohuslän men dem förknippas dock med Västra Götaland. Den
öppnare Snäckebäckskistan visar en annan tillgänglighet än den slutna Söndrumhällkistan.
Utöver Snäckebäckskistans gavelhål förekommer även förkammare vilket innebär att
hällkistan har två rum till skillnad från majoriteten av andra hällkistor. De mer tillgängliga
öppna hällkistorna från Västergötland är dock väsentliga för min analys av Västergötlands
gravskick över tid då de är mer öppna och har mer likheter med de tidigare gravformerna,
dösar och gånggrifter. De öppna hällkistorna skapar ett tydligare övergångsteg mellan
gravtyperna.
Vid bronsålderns början övergick gravskicket från att konstruera endast hällkistor till att
övergå till att implementera andra typer av fornlämningar runt hällkistorna. Den vanligaste
förkommande hällkistan under brons- och järnåldern återfinns inuti rösen. Utformningen av
kistan förblir dock liknande under dessa perioder även om den yttre konstruktionen av
fornlämningen eller monumentet ter sig annorlunda.
När kistorna under bronsåldern börjar omgärdas av stora mängder sten och omformas till
rösen sker det inte mycket förändring när det kommer till konstruktion av själva kistan. Det är
just det att den omgärdas av en väldigt stor stenhög och stenhögen har i sin tur i många fall
andra gravgåvor inuti monumentet. Jämför man Söndrums hällkista med röset i Lyse är
skillnaderna liknande i sin konstruktion. Både röset i Lyse och hällkistan i Söndrum innehåller
en kista som mäter ungefär 3 meter i längd samt en meter i bredd vilket skulle kunna kallas
manslång. Skillnad finns också i kistornas kantstenar då Lyses kista består av ett tiotal
kantstenar medan Söndrum består av sex stycken större stenblock men skillnaden är ändå inte
så stor mellan de två. Arendalsrösets kista är det svårare att bestämma konstruktionen på då
den är trasig och en stor del av kistan består av en plundringsgrop. Trots detta så påträffas två
separata gravar i denna kistan. Arendalsrösets kista verkar dock ha varit av den mindre
varianten. Studeras det omgärdande röset kring kistorna varierar de i storlek. Söndrum mäter
23 meter i diameter, Lyse 14 meter och Arendal 17 meter i diameter. Höjden av de tre rösena
varier också då den skiljer sig mellan 1–3 meter. Just variationen av storlek på högarna kan ha
olika anledningar men den främsta anledningen har troligtvis med prestige eller återbegravning
att göra. Att de senneolitiska hällkistorna omgärdas av högar i olika former är inte ovanligt
under perioden men de stora stenhögarna som ett röse består av är ofta karaktäriserat och
daterat till bronsålder. Det finns även exempel där bronsåldersben har begravts i den hög som
omgärdar den senneolitiska hällkistan, till exempel i Söndrums kistan. Trots detta är Söndrums
kista klassad som senneolitisk trots de stora liknelser med t. ex Lyse 14 och det röse som
omgärdar den. Söndrum kan lika väl ha tillkommit senare. Även Ingmarstorps kistan omgärdas
av sten men detta var snarare än grusås en ett stort stenröse. Vilket endast har att göra med de
fynd som påträffas i monumentet och röset som omgärdar det. Det är således tydligt att trotts
de varierande dateringarna på hällkistorna och dess omkringliggande högar och rösen finns det
fortfarande konstruktionsdetaljer som återanvänds över flera sekel.
Kistan återanvänds och kan i flera fall vara en viktig faktor i rösen även om rösen bör ses
som mer än en omgivande hög för en hällkista. Det är viktigt att studera framkomsten av inre
konstruktionsdetaljer så som inre stenkretsar, kantkedjor och kallmurar för att förstå det rituella
rummet. Det rum som kan ses som en mötesplats mellan de levande och de döda i samband
med begravningsritualen (Thedéen 2004: 89). Arkitekturen i rösena är väldigt vanlig under
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bronsåldern och har diskuterats av ett flertal forskare. De forskarna har ofta associerat rösena
med motiv inom hällristningarnas ornamentik och bildvärld på bronsåldersföremål
(Hyenstrand 1968b: & Thedéen 2004). Kantkedjan i gravarna har även tolkats som en gräns
mellan de döda och de levande. Den traditionella bilden av själva begravningen kring rösen är
att den döda har gravsatts innan själva uppförandet av kantkedjan och sedan monumentet.
Susanne Thedéen (2004) vill istället vända på ordningsföljden och hon menar att det rituella
gravrummet har byggts först för då kunde begravningarna ske på flera olika platser inom det
rituella rummet (Thedéen 2004). Detta menar hon går att se i stenpackningarna och
bengömmor i den inre stenkretsen samt även rummet mellan/invid den inre stenkretsen när
röset byggdes. Detta synsätt kan förklara varför det saknas så kallade centralgravar i rösen då
gravarna oftast inte påträffas i mitten. Oavsett verkar det som att kantkedjorna, kallmurar och inre
stenkretsar ha byggts i det syfte att skapa ett avgränsat rituellt rum som användes i samband med
begravningsriten. Det möjliggör en tolkning där fokus inte behöver ligga på den centrala platsen i röset
utan i stället på de fyndplatser där bendepositioner hittas i kanterna av stenkretsarna, vilket är vanligare
bland mina exempel av kistor i rösen.

Thedéen (2004) menar även att de stenkretsar som inte är hela i vissa fall kan förstås som
portar i form av ingångar till det rituella rummet och att de inte enbart ska tolkas som förstörda.
Avsaknaden av kallmurar kan även tolkas som att berget istället ska ses som en naturlig
begränsning (Thedéen 2004). Dragbyröset i Uppland kan användas som exempel där det går att
se minst tre inre stenkretsar som omgärdar en hällkista. På flera platser i denna stenkrets
påträffas även flera möjliga portar som en stor sten i sydvästra änden som kan ha markerat
ingången till monumentet (Thedéen 2004 :94). Stenkretsar och kallmurar tyder på att rösen har
byggts till och byggts om vilket motsätter sig teorin om röset har konstruerat i samband med
gravläggningen eller om det har tillkommit vid senare tillfällen. Rösenas ombyggnationer kan
mycket väl ha att göra med nya gravsättningar vilket i sin tur kan tyda på att storleken på
gravmonumentet. Storleken av ett röse kan indikera olika social status men ett mer troligt
scenario är att det brukats ett flertal gånger och således ska ses som flerpersonsgravar.
Storleken verkar även vara beroende av hur många inre konstruktioner såsom kallmur och inre
stenkretsar monumentet innehar (Thedéen 2004).
Arendalsröset och röset i Lyse är i sin tur monumentala både i storlek och placering i
landskapet. Båda monumenten innehar en kista men det är svårt att kalla kistan för centralplats
i respektive monument. I åtminstone Lyseröset då kistan påträffas i den sydöstra änden. I
Arendals röset är dock kistkonstruktionen central i monumentet då den befinner sig mer eller
mindre i mitten av de två gropgravar. Utgår vi ifrån att själva gravrummet byggdes först verkar
kistan var så pass central det kan bli i ett röse då den även ligger innanför den inre kallmuren.
Detta behöver dock inte betyda att kistan är den äldsta graven i monumentet då den äldsta
dateringen i det här fallet, är i den tredje gravgropen, där inte kistan är. Kistan är dock
omgärdad av en plundringsgrop vilket samtidigt försvårar dateringen. Den inre kallmuren är
troligtvis den äldsta konstruktion då muren ingått i det äldre långröset. Även detta är dock
problematiskt att säkerställa då den äldsta dateringen 1620–1450 f. Kr. påträffades i grav tre
vilket låg i kanten till den yttre kantkedjan. Oavsett vilken sektion som konstruerats först har
monumentet använts i cirka 800. När det kommer till Lyseröset är det svårare att göra en
tolkning på vad som är den äldsta sektionen i röset då den inte är utgrävd men det går ändå att
göra en tolkning baserat på konstruktionsdetaljerna. Utgår vi återigen från att själva
gravkammarrummet har byggts först får vi här utgå ifrån de kallmurningar som påträffades.
Två av dessa påträffades på två olika platser, nordvästra och sydvästra sektionen. Om de två
tillhör samma större yttre kallmurning eller är två separata gravrum är svårt att säga. Oavsett
kan de inte här direkt kopplas till kistan i monumentet då den påträffas separat i det sydöstra
hörnet. Hur många gravar som finns i monumentet går inte att säga då det inte är utgrävt men
den enda synliga grav (kistan) ligger i utkanten och det är svårt att tolka den som en
”centralgrav”.
När man talar om konstruktion angående gravfält är det i detta fall mer lämpligt att tala om
gravfält som koncept med det går dock att se en utvecklingsprocess i åtminstone Sannarp. Här
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går att se en mer monumental framtoning i dem gravar som bygges under äldre/mellersta
bronsåldern. Under äldre järnålder byggts den ena av de tre större högarna som har namnet
A86 och här påträffas tre separata begravningar med olika datering, varav två ligger belägna i
två olika kistor. Under mellersta bronsåldern verkar de två andra storhögarna tillkomma och i
den ena av dessa (A80) påträffas en kista med en locksten och täckhäll. I den andra större
stenhögen påträffas dock ingen kista. Dessa tre högar ligger belägna på gravfältets högsta höjd
och dem har konstruktionsdetaljer som stämmer överens med bronsålderns karaktäristiska
monumentala framtoning (Strömberg 2005 :196). Även en rest sten på platsen härrör från
mellersta bronsåldern vilket går att se genom dess fynd. Under yngsta bronsåldern/äldre
järnålder tillkommer majoriteten av gravarna på plats i form av stensättningar och
sekundärgravar i bronsåldershögarna och en stor del av dessa konstrueras på gravfältets södra
sida. Det kanske intressantaste fyndet för studien som påträffas i järnåldern behandlar de sista
gravar som byggdes under förromersk järnålder. Först och främst anläggs två urnegrops gravar
som sekundärgravar i bronsåldershögarna men det är främst de två nya runda stensättningar
som byggs under Förromerskt/romerskjärnålder som är intressant för studien. I en av dessa
stensättningar påträffas det nämligen en kista med urnegrav placerad inuti, keramiken är
förromerskt. Stensättningen är även den daterad till romersk järnålder (Strömberg 2005: 198).
När det kommer till gravfältet i Edlunds backe är det svårt att se en kontinuitet och utvecklig
på samma sätt som Sannarp. Själva gravarna är troligtvis alla från yngre bronsålder och kanske
intressant för studien är anläggning A11 samt A12. Gravarna är absolut inte störst på plats och
de har heller inte den största fynd eller välbevarade konstruktionsdetaljer. Dem har dock dem
intressantaste konstruktionsdetaljerna för studien och börjar vi med A11 påträffas här en
hällkista med kantkedja. Kistan är av den mindre sorten då den möter 1,3 x 0,8 meter i
yttermått och i denna hittades brända ben, flinta och eldslagningsflinta (Gerdin & Munkenberg
2005: 74). I grav A12 påträffades är det den mörkfärgning som är det intressant då det med stor
sannolikhet här har legat någon form av träkonstruktion där en individ/individer har legat.
Denna grav kan mycket väl ha varit en träkista, oavsett formen på konstruktionen så är det ett
väldigt intressant gravrum.

3.2 Innehåll
Den senneolitiska hällkistans roll som gemensam begravningsplats och viloplats för en
familj/släkt i ett samhälle utan någon större institutionaliserad makt eller som en grav för
utvalda personer i ett segmenterat samhälle har under senare år diskuterats (Thedéen 2004:
167). Diskussionen har fått nytt ljus då det nu utgås från de samhället som byggt och brukat
kistorna. Ett antal forskare anser att det osteologiska materialet påvisar att både kvinnor,
ungdomar, barn och äldre individer har begravits i dessa kistor vilket visar en viss
samhällsform utan större sociala skillnader (Thedéen 2004). Andra menar dock att alla inte
hade privilegiet att få begravas i dessa monument och att flintdolkarna som ofta kopplas till
kistorna påvisar en viss prestige. De borde således ha tillhört en maktelit eller en
krigaridentitet (Apel 2001, Lekberg 2002). Att då barn blivit begravda här visar att makten
varit ärftlig. Oavsett saknas det däremot spädbarn och dem gamla i samhället i det
osteologiska materialet.
Intressant nog verkar även benmaterialet i vissa hällkistor vara sorterat samt organiserat
efter benslag. I tillexempel kistan i Dragbyröset som påträffades nära Uppsala hade kranierna
lagts tillsammans och rörbenen sorterats ihop vilket i sin tur kan visa att det inte enbart
gravrummet var gemensamt för en familj/släkt utan att själva kroppen var gemensam och inte
en individ i döden (Thedéen 2004). Det verkar även som de individer som befinner sig i kistan
har, under sin levnadstid, suttit på huk och fått förslitningsskador. Inget av detta går att se i de
ovanstående exemplen i uppsatsen förutom att en individ i Söndrums hällkista låg med
uppdragna knän och korsade armar. Detta säger dock inte så mycket. Intressant nog kan detta
beteende på sorterat skelett vara en indikation på skeletterring vilket har varit betydelsefullt
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tidigare under mellanneolitikum (Gill 2003: 129, Larsson 2003: 153).
Flintdolkar är ofta förknippade med de senneolitiska hällkistorna men det är långt ifrån alla
hällkistor som innehåller dessa. Eva Weiler (1994) undersöker i sin avhandling 40 stycken
totalundersökta hällkistor från Västra Götaland och av dessa hade 27 stycken flintdolkar och
13 innehöll ingen flintdolk (Weiler 1994 & Thedéen 2004). Av dessa 27 flintdolkar är endast
15 stycken av den dolktyp som kallas typ IV dolkar (Lombold dolk) medan de andra är
omhuggna IV dolkar eller andra typer av dolkar. Det finns alltså ganska få flintdolkar
åtminstone i Västra Götaland som kan ha varit ett prestigeföremål (Vankilde 2000: 36). Det är
samtidigt inte klarlagt om dolkarna är knutna till en individ eller ett biologiskt kön.
Flintdolkarna är dock betydelsefulla föremål under senneolitikum och fortsätter att vara detta
under bronsålders brandgravskick genom att då bli eldslagningstenar. Flintdolkarna ett flertal
gånger slagits om för att starta en eld vilket i sin tur har lett till att dem förvandlats till det vi
kallar eldslagnings stenar (Thedéen 2004: 169). Flintdolkarna förblir alltså viktiga under
begravningarna under en ny roll som eldslagningstenar och kan ha haft en betydelsefull roll vid
kremeringsritualen. När det kommer till uppsatsens utvalda senneolitiska exempel påträffas
flintdolkar i två av gravarna vilket är Ingmarstorp hällkista samt Söndrums hällkista. Att hitta
flinta i gravsammanhang är inget nytt, men däremot är kvalitén på hantverket som uppstår
under senneolitikum väldigt unikt på till och med global skala.
Flintdolkar förekommer även relativt ofta i megalitgravar tillsammans med andra flint och
stenverktyg som tillexempel yxor samt pilspetsar. Andra kännetecknade fynd (förutom
begravda individer) som ofta påträffas i och omkring megalitgravar är bärnstenspärlor, djurben
och keramik. Flintspån/avslag är även vanligt att påträffa, framför allt utanför monumenten.
Fynden fortsätter att ha en viktig innebörd när individer begravs i de senneolitiska hällkistorna.
Detta visar även uppsatsens exempel. I dösen från Tossene påträffas bärnstenspärlor, flintpilar,
bearbetad flinta, obrända djurben och bensmycken. Detsamma kan sägas om megaliten i
Falbygden samt gånggriften i Lysekil, i den förstnämnda är dock materialet väldigt omrört.
Endast i Lysekils gånggrift påträffas keramik från både mellanneolitikum och senneolitikum. I
Ingmarstorp hällkista påträffas liknande fynd som flintdolkar, flintspån samt keramik. Även ett
skifferhalsband påträffades i monumentet. Benmaterialet som påträffas inuti består till viss del
av djurben i både bränd form samt obränd. Dom brända benen skiljer sig från megalitgravarna.
Värt att nämna är att det är svårt att säga när just dessa ben har bränts då gravens innehåll, som
sagt, är väldigt omrört (Oldeberg 1954). I Söndrums hällkista ser det liknande ut då det även
här hittas mycket flinta i form av små stycken (samt den ovannämnda dolken) och brända ben,
här är dock de brända benen till stor del mänskliga. Djurben representeras i form av fiskben.
Senneolitisk keramik påträffas även samt ett skiffersmycke. Fynden är alltså lika de som finns i
Ingmarstorps monument och även till stor del de megalitiska exemplen med undantag för
bärnsten. Snäckebäckskistan är fyndfattig då det enda som påträffats inuti den är en flintskrapa.
Smycken, keramik, flinthantverken och formen av begravning skiljer sig givetvis mellan
megalitgravar och senneolitiska hällkistor men sorten av fynd är ändå så pass lika under flera
sekel. Oavsett följer många traditioner gällande begravningsriter med från mellanneolitikum
till senneolitikum vilket är ett spann på flera hundra år. Begravningsriterna skiftar återigen
under bronsålder då fynden varierar mellan perioderna. Trots förändringarna i materialet går
det fortfarande att göra liknelser i gravgåvorna. I Arendalröset påträffas tre olika gravar och två
av dessa ligger parallellt med kistan inuti andra skikt. I dessa gravar påträffas brända ben,
flinta, flintavslag, keramik skärvor samt fragment från obränt ben. Av flintan är 27 delar från
redskap såsom knackstenar och mejselliknande redskap (Ragnesten 2004: 53). Röset i Lyse är
inte utgrävt vilket innebär att rösets innehåll är omöjligt att jämföra mot de helt utgräva rösena
men förundersökningen visade ändock en liten flintskrapa och fyra flintavslag.
Den stora variationen i gravskicket/gravformer vilket inte är alltför ovanligt gällande olika
gravfält gör det svårare att prata om karaktäristiska fynd. Variationer mellan olika gravfält då
egna gravfältstraditioner påträffas på olika gravfält gör även detta svårare (Thedéen 2004 :
171). En aspekt som är genomgående är dock brandgravar eller snarare bränt benmaterial. De
flesta av dessa bendepositioner är dock ”rena” brända ben som ofta är krossade och i stort sett
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påträffas nästan aldrig hela kroppen. Brandlager är ovanliga och det är troligt att kroppen
bränts på annan plats i ett flertal fall (Thedéen 2008: 171). Detta gäller både yngre
bronsåldersgravfält till viss utsträckning och äldre järnåldersgravfält. När det kommer till
mängden bendeponering i de anlagda gravarna verkar dem större gravmonument med mer
äldre drag såsom stenkrets ha större mängd bendepåer. Den absoluta majoriteten av dessa
härrör troligtvis från bronsåldern. Att det finns större mängd bendepåer i större anläggningar är
absolut inte en främmande tanke, anledningen kan vara rent praktisk men troligtvis har det att
göra med kronologiska aspekter där det går att se en anspelning från rösetraditionen. När det
kommer till Sannarp gravfältet finns det en klar annan anledning till detta. De tre äldsta större
högarna som byggdes under äldre/mellersta bronsåldern har återanvänts under yngre
bronsålder och äldre järnålder vilket kan förklara den större mängden material som påträffades
här. När det kommer till Sannarp över lag är det väldigt fyndrikt och i åtta av de sexton
gravarna påträffas mänskliga ben. Näst intill alla gravar har på ett eller annat sett kunnat
dateras, genom kolprover från brandgravar, dateringar på benmaterial, träprover och
keramiktyper med mera Sannarp består av nio olika gravskick vilka är:
-Brandlager
-Brandgrop
-Urnebrandgrav
-Benlager
-Bengrop
-Urnegrop
-Urnegrav
-Brända ben i kista
-Spridda/enstaka ben
Av dessa är den absolut vanligaste typen urnegropsgravar (16 stycken), följt av urnegrav där
fyra av de fem urnegravarna påträffas i hällkistor. Värt att nämna är att sex av de 34 gravarna
som påträffas i Sannarp är med brända ben med sot och kol (brandlager, brandgrop &
urnebrandgrop (Strömberg 2005: 150). I alla dessa nio olika gravskick går det att följa en
kronologisk utveckling från 1700f. Kr till 100 e.Kr, dvs bronsålder till förromersk järnålder.
När det kommer till gravfältet i Edlunds backe påträffas det bränt benmaterial i alla fem
gravar. Bara en av dessa var en brandgrav och den låg i det största monumentet A17. Denna
grav hade flest fynd och var även den enda grav med två begravningar av olika slag som har
skett i olika skeden, vilket i sin tur kanske kan förklara dess storlek. I tre av dem fem gravarna
påträffades keramik. Alla fynd på denna plats kan dock dateras till yngre bronsålder.

3.3 Monumentalitet & tillgänglighet
Megalitgraven i dess båda former är menade att synas i landskapet då de vanligtvis påträffas
på en hög höjd i landskapet och nära till vatten. Det går att se deras distinkta placering på ett
flertal sätt. Bland mina exempel ligger både gånggriften i Lysekil och dösen från Tossene på
en höjd och nära vattnet. Lysekils gånggriften ligger på en halvö och dösen från Tossene
socken ligger vid en havsvik. Gånggriften i Falbygden har inte någon direkt koppling till
vattnet, men den ligger i en bergssluttning vilket gör att den syns väl på avstånd. Lysekils
gånggrift är även monumental när det kommer till dess storlek samt att den omgärdas av en
stor hög. Senneolitiska hällkistor utmärker sig däremot genom sin egentliga brist på
monumentalitet om de jämförs med sina föregångare megalitgravarna och då främst
gånggrifter. Kistorna har ofta små låga högar och saknar omgivande konstruktion, samt att de
ofta är nedgrävda i marken. Medan megalitgravarna ska synas i det topografiska läget är de
senneolitiska kistorna mer anonyma och de påträffas ofta i sidolägen på slutningar eller kullar
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(Sjögren 2003: 89). Som nämnt ovan är den traditionella senneolitiska hällkistan mer blygsam
i sitt uttryck i landskapet än vad rösen och megalitgravar är. Detta påstående är svårt att
bevisa med de exempel som blev utvalda i uppsatsen. Alla utvalda exempel på senneolitiska
hällkistor visade sig vara relativt monumentala då Söndrumkistan omgärdas av ett
bronsåldersröse som har en större diameter än de utvalda rösena. Dock har nog detta inte varit
fallet initialt. Ingmarstorps hällkista är i sin utformning inte speciell, men dess stora storlek
för att vara en hällkista är väldigt unik och det är svårt att tänka sig att detta monument inte
skulle synas markant i landskapet. Snäckebäckskistan är inte utmärkande i sin storlek, men
den är ändock annorlunda i sin konstruktion och form då den är betydligt mer megalitisk och
innehar både flera rum och en ingång. Monumentet har troligtvis använts aktivt och varit väl
synligt i det omkringliggande landskapet. De utvalda senneolitiska hällkistorna har alltså varit
utmärkande i landskapet, däremot har de varit mer lika de mer traditionella kistorna i sin
tillgänglighet, bortsett från Snäckebäckskistan som är en annan sorts hällkista.
När det kommer till de i uppsatsen utvalda rösena är de precis som de flesta rösen, alltså
byggda för att synas då båda påträffas på en viss höjd och i närhet till vatten. Hisingen är en ö
och Lysekil en halvö och båda monument ligger således nära havet. Storleken är också en
faktor, trots att båda dessa rösen inte sticker ut när det kommer till rösestorlek så är rösena
stora och synliga monument. De flesta forskare ansluter sig till teorin att rösena ska betraktas
som territoriella revirmarkeringar i landskapet. Tolkningarna har dock sin grund i synsättet att
individer med hög maktposition har begravts där. Prestigeföremål såsom svärd i högarna har
lett till tolkningen att ledande individer i krigarsamhällen såsom hövdingar är de som begravts i
högarna (Kristiansen 1987, 1991, 1998; Larsson 1986; 1993; 2002 Thedéen 2004). Oavsett
deras roll är rösena imponerande monument som har en väldigt lång livstid.
Om man närmar sig gravfält i ett landskapssyfte är det ofta skillnad på monumentalitet
jämfört med de tidigare ensamma rösen, trots att rösen påträffas på gravfält. Gravfälten med
några undantag är inte placerade på markanta höjder som kännetecknar dem föregående
ensamliggande rösen. Gravfälten ligger istället på lägre liggande moränhöjder, långs
åssträckningar istället för högre bergshöjder. Gravfält är långt ifrån monumentala i sitt utryck
då det är stora fält med många gravar och ofta ett antal stora gravar. Kollar man på Sannarp
gravfältet täcker det en yta på 2000 kvadratmeter. De äldsta gravarna som tillexempel de tre
stora gravrösen på gravfältet i Sannarp ser man en initial karaktäristisk monumental
framtoning. Dessa rösen var menade att synas på distans då de har en monumental storlek och
dem ligger dessutom på gravfältets högsta höjd. Gravfältet ligger på en bergsplatå som är
avgivet av kustslätter så dessa tre högar syntes mycket väl i landskapet. Gravarna blir dock mer
anonyma med tiden med dem är fortfarande absolut synliga i landskapet. När det kommer till
de gravar som påträffas i Edlunds backe i Tanum är alla monumentala i viss utsträckning då
det flesta gravar där är stora. Detta gäller främst monumentet A17 som mäter 20 meter i
diameter. Däremot är ingen av dessa unika när det kommer till sin höjd. Synliga borde
monumenten dock absolut varit, främst för sin storlek samt att gravfältet ligger på en
bergssluttning. Trots att gravfälten inte ligger på samma höjd och närhet till vatten skulle jag
ändå påstå att de är monumentala och synliga i landskapet.

Tillgänglighet
Megalitgravarna i båda dess former kan ses som väldigt tillgängliga monument då det har
funnits en öppning med portsten som har kunnat flyttats när nya begravningar har behövts.
Slagen flinta och krossad keramik kring monumentet och dess öppning kan även visa på aktiva
ceremonier kring monumenten. När megalitgravstraditionen övergår till de senneolitiska
hällkistorna får monumenten en mer sluten form och har som gravrum använts under en mer
begränsad tid (Heiman 2005: 127). Detta gäller majoriteten av alla svenska hällkistor med
undantag från de som begränsat påträffas i Västra Götaland, de med gavelhål. Det är just dessa
stora arkitektoniska skillnader med stor tillgänglighet samt slutenhet som skiljer den neolitiska
hällkistan från de flesta andra förhistoriska gravformer. Denna skillnad avspeglar olika syn på
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platsens funktion och innebörd då de slutna mer vanliga kistorna har en mer passiv roll i
produktionen av samhällets kollektiva minne (Heiman 2005: 128). Medan de mer tillgängliga
med gavelhål, flera rum och portstenar som markerar ingångar avspeglar en mer aktiv roll för
det kollektiva minnet genom sina aktiva ritualer. Förfadersriter är mer lika megalitgravarna i
sin utövning. Det är dock svårt att dra slutsatser om en aktiv hantering av skelettmaterial i
rituella sammanhang när det kommer till undersökta hällkistor i Sverige då få komplexa kistor
med bevarat skelettmaterial har undersökts (Heiman 2005: 128). Det går att se en
tillgänglighetskillnad på de ovan diskuterade exemplen. Den senneolitiska hällkistan i
Ingmarstorp är förutom sin storlek väldigt typisk i sin design och konstruktion för de
Västsvenska kistorna. Monumentet är ett väldigt slutet sådant då den var helt täckt av en grusås
samt att hela kistan var sluten. Södra sektionen av kistan har troligtvis varit stängd med hjälp
av en portsten. Både själva monumentet samt högen som omgärdar den gör den väldigt
”instängd”. Detsamma kan sägas om Söndrums kista då den är sluten med en trolig portsten i
södra sektionen och omgärdad av en stor hög. Den stora skillnaden i det här fallet är att själva
högen verkar härstamma från bronsåldern. Vilket gör det svårare att få en förståelse kring om
kistan var sluten av en hög eller inte när den konstruerades. Mycket troligtvis har kistan
omgärdats av en hög vilket nästan alltid är fallet. Högen kan ha byggts på kraftigt under
bronsåldern. Kistan verkar ha sitt ursprung precis i övergången mellan senneolitikum och
bronsålder då dolken som hittats inuti härstammar från slutet av senneolitikum (Arne 1907).
Snäckebäckskistan är däremot av den mer öppna tillgängligare varianten och mer ”megalitisk”
i sin typ då den har öppning som är slående lik de som påträffats på de bohuslänska dösarna.
Likheterna finns även i flertalet kammarrum samt en förstuga till monumenten.
Snäckebäckskistan var inte täckt av någon hög och verkar inte ha varit det tidigare heller, den
var dock nedsänkt i marken. Ett gavelhål finns i den vägg som skiljer förstugan från kammaren
och således har en klar ingångsport påträffats.
Megalitgravarna visar inte enbart aktivitet under konstruktionsperioden under
mellanneolitikum utan begravningen i kammarna kan beläggas ända fram till senneolitisk tid,
därefter avtar fyndfrekvensen. Sekundärbegravningar i högarna är dock vanliga under
bronsålder och järnålder. När det kommer till sekundärbegravningar i Västsverige påträffas en
regional skillnad då begravningar under bronsåldern är vanligast i Bohuslän och Halland
medan Järnålderns sekundärbegravningar dominerar i Västra Götaland. Mynningsfynden i
gravarna är som vanligast under mellanneolitikum men det påträffas som enstaka föremål
under senneolitikum. Det verkar som mynningsområdet förlorar sin betydelse under slutet av
mellanneolitikum när det kommer till ceremonier kring gravarna (Sjögren 2003 108). I ett
flertal fall täcks sedan detta mynningsområde över med ett så kallat mynningsröse som sluter
monumentet. Att säga när detta sker är svårt men utgår vi från fynd tyder det på att det i alla
fall inte har skett före senneolitisk tid. Detta innebär dock inte att begravningarna i
megalitgravarna avslutas utan det tar snarare en annan form. Det går att se i fynden då det inte
är alltför ovanligt att hälften av fynden som påträffas i dessa megalitgravar är senneolitiska
(Sjögren 2003: 109). Det verkar istället vara så att de senneolitiska begravningarna i
megalitgravarna har fungerat ungefär som i hällkistorna. Det är ett intressant samband att
studera igenläggningar av mynningarna och sekundärbegravningar i högarna utifrån den
medvetna igenläggningen av kamrarna. Det är en frestande tanke att se detta förändrade
gravskick som en omvandling av gånggrifterna till hällkistor eller högar. Just detta fenomen
går att se på det exemplet från gånggriften i Lysekil. Här är de flesta fynd som påträffas
senneolitiska, ingången eller mynningen är täckt av själva högen vilket i sin tur dolde en
portsten. Att de flesta fynd är senneolitiska kanske kan förklaras av den plundringsgrop som
finns i kammaren. Senneolitiska fynd påträffas även i själva stenhögen kring monumentet.
Fenomen syns inte i de två andra megalitgravarnas exempel men det är båda delvis förstörda.
Oavsett verkar det inte som mynningen har täckts över i dessa exempel. Begravningstypen
förändras och den senneolitiska hällkistan används aktivt under en lång tid. De efterföljande
monumentala bronsåldersrösen tar ”över” den neolitiska hällkistan men det finns en lucka i
begravningsförhållanden under bronsålderns period II. Denna tidsperiod är näst intill osynlig i
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det arkeologiska materialet i Mellansverige då de skelettbegravningar i ekstamskistor som
påträffas i södra Sverige inte förefaller vara allmängiltigt i det mellansvenska
bronsåldersamhället. Traditionen av att anlägga stora rösen i större utsträckning tycks snarare
påbörjas under period III. I åtminstone Mellansveriges fall finns det indikationer på att vi
åtminstone delvis fortfarande aktivt använt de senneolitiska hällkistorna under äldsta
bronsåldern samt även in i bronsålderns period II. C14 dateringar från undersökta hällkistor i
Mälardalen visar i ett flertal fall att dessa hällkistor hade en användningsperiod långt in i
bronsåldern (Fagerlund & Hamilton 1995). Antalet utgrävda och daterade hällkistor är
fortfarande för få för att ge en generell bild över detta men att vi begravts i senneolitiska
hällkistor under bronsåldern är känt. Det har även påträffats ett flertal exempel på hällkistor
som innehållit bronsåldersföremål som brukats under äldre bronsålder. I både Västsverige och
Mälardalen påträffas däremot inte vapen från tiden i de senneolitiska kistorna vilket det gör i
Skåne och Småland. I Skåne under period III verkar dock kopplingarna mellan senneolitiska
hällkistorna och bronsåldershögarna stå varandra närmare då cirka 20% av högarna var byggda
över senneolitiska hällkistor, dock innehöll enbart 8% efterbegravningar. Det går nästan att
säga att dessa kistor är parallella begravningsplatser med de skånska högarna. I resterande
landet är sifforna inte så höga som här men det går samtidigt inte att förneka att hällkistan har
använts som ett aktivt begravningsskit bra tag in i bronsåldern i stora delar av landet.
De ”ersätts” dock eventuellt av rösen där kistan fortfarande är en viktig faktor men rösen är
mycket mer än bara en kista som är övertäckt av stenar. En kista är inte en nödvändig faktor
när det kommer till rösen då långt ifrån alla rösen innehar en. Vid första anblick är det lätt att
se ett röse som ett instängt monument men som nämnts ovan är dess gravrum motsatsen.
Rösen är väldigt aktiva gravmonument där återbegravningar och riter pågår över lång tid vilket
kan vara anledningen till att de växer över tid. Det är svårt att visa tillgängligheten när det
kommer till röset i Lyse då det inte är utgrävt men två separata kallmurar och en kista har ändå
påträffats. Rösets kallmurar kan mycket väl vara två separata gravrum där en grav/gravar kan
hittas. När det kommer till Arendalröset går det mycket väl att se att monumentet använts ett
flertal gånger över lång tid. Tre separata gravar på olika nivåer med olika dateringar har
påträffats här och monumentet har troligtvis använts aktivt i 800 år. Två kallmurar har även
påträffats varav en av dem är en inre sådan som påminner om ett separat gravrum, två av
gravarna påträffas här tillsammans med en kista. Det går dock att argumentera för att de
separata gravkammarna som försluts som kistor även ska ses som slutna. Kanske ännu
viktigare är att försöka förstå när rösen började omgärdas av sten då monumenten enbart i
tidigare skede kanske bestod av inre konstruktionsdetaljerna och det då var tillgängliga
monument. Då kanske det var så att gravrummet var ett aktivt sådant för att sedan långt senare
förslutas och bli ett instängt sådant. Oavsett så påträffas det ofta fynd i stenpackningen och runt
om så det är fortfarande ett monument som man återkommit till och haft riter och
begravningar. Jag påstår ändå att bronsåldersrösen vara levande monument.
Gällande gravfältens tillgänglighet behövs inte alltför mycket sägas då själva gravfälten i
sig och som koncept är väldigt tillgängliga och öppna. Själva gravarna på fältet kan
argumenteras för att vara väldigt slutna monument men när man diskutera gravfält som en
plats så är de absolut tillgängliga platser där man flera gånger under väldigt lång tid återvänder
och utför begravningar. Detta långa perspektiv går kanske främst att se i studien på Sannarp
gravfält då det är en plats där gravskicket eventuellt ändras men platsen i sig fortsätter
användas och kist konstuktionen lever vidare
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4 Diskussion och slutsats

När man diskuterar likheter och förändringar på de olika gravmonumenten, vilket det har
gjorts ovan är det viktigt att ha i åtanke det långa tidsspann. Det är förändringar i
samhällsideologin som förändras över ett tidsspann på drygt 4000 år. Arkeologiskt kan detta
exemplifieras genom att studera övergångarna i gravkoncepten för att få ut en
mentalitetsförändring angående samhällssyn, religion och begravningsriter. Jag vill i studien
visa att det grova kammarkonceptet vilket är hällkistan, börjar redan under mellanneolitikum
och att konceptet fortfarande har en stark närvaro in äldre järnålder. Megalitgravarna som
koncept är en gravkammare som är omgiven av större stenar samt en omgivande hög. En
övergång sker redan här i de två gravskick som påträffas under mellanneolitikum då
döstraditionen övergår till gånggrifter. Kammaren förvandlas till flera kammare och en sorts
passage, vilket är den byggda kammargången utvecklas. Däremot är begravningsriterna i sig
mer eller mindre samma om man utgår från de fynd som påträffas kring och i gravarna, samt
att dösar fortsätter byggas parallellt med gånggrifter, dock i mindre utsträckning. Gravtyperna
ändras alltså sakta under ett tidslopp på drygt 600 år men begravningsriten och
samhällideologin kring monumenten förändras knappt. Som nämnt ovan är dösen fortfarande
relevant i stor utsträckning, begravningen fortsätter i båda typer på samma sätt då de döda
placeras på liknande sätt i kamrarna. Portstenen är densamma vilket visar att även
tillgängligheten är den samma då stenen är där för att separera de levande och de döda. Det är
dock en avgränsning som kan öppnas när nya begravningar sker. Dessa gravar fortsätter
användas i senneolitikum men här verkar samhälsideologi förändras. Just denna öppning
verkar förlora sin betydelse då fynd på dessa platser avtar samt att det som nämn ovan på ett
flertal platser täcks för i mynningen. Det är just denna övertäckning som visar en större
samhällsförändring då det gör monumentet till mindre ”levande”. Jag vill även påstå att denna
förvandling skedde under senneolitikum då fyndfrekvensen i dessa öppningar börjar avta då,
samt att ideologin påminner om den vi kan se på hällkistorna. Ett starkt exempel på detta är
den gånggriften i Lysekil som behandlas i studien. Här går att se att monumentet har plundrats
och omslutits, samt att den domineras av senneolitiska fynd. Senare fynd än senneolitikum
påträffades inte, men det behöver inte betyda att det aldrig funnits. Angående den här idén
skulle jag argumentera för att megalitgravar är en minnesplats vid denna tidpunkt men det
finns bara ett distansminne till platsen. Samhället har en stark knytning till platsen men inget
direkt minne vilket leder till att de anpassar platsen och skapar en ny historia kring platsen.
Det är alltså här megalitgravar och då främst gånggrifter ”förvandlas” till hällkistor. Hällkistor
är till stor del lika sin föregångare då det är stora kammargravar för flera personer, dem är
dock slutna sådana. Det är även här förfädersdyrkan till stor del tappar sin betydelse då jag
vill argumentera för att mer levande förfadersriter övergår till begravningsriter. Detta varierar
dock lokalt då det finns de hällkistor, och då främst i Västra Götaland som är betydligt mer
tillgängliga och ”levande”. Dessa kistor är dock ett undantag på en mindre lokal plats när det
kommer till hällkistan som fenomenet. Hällkistans uppförande är resultatet av små
förändringar över lång tid då det börjar med resultatet att ”porten” in till de döda sakta
förlorar betydelse och försluts på ett flertal platser för att sen övergå till egna byggda gravar
som följer samma princip.
Själva fenomenet med övertäckning eller försegling är en tradition som fortsätter vara
relevant under väldigt lång tid, och hällkistan fortsätter att vara relevant in i bronsåldern. Vid
det här laget har dock samhällsideologin och begravning riterna förändrats markant. När man
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under period II i bronsåldern börjar resa rösen är hällkistan dock fortfarande ytterst relevant
som koncept. Under bronsåldern återanvänds både megalitgravar och hällkistor genom
återbegravning och dessa monument är vid det här laget minnesplatser. Här finns en väldigt
svag del av minne kvar på platsen men det är även ett minne som objektifierar platsen. Det
handlar alltså mer om historia än minnen men precis som ovan har ett distansminne skapats
här. Deras egna resta gravar skiljer sig dock till stor del från sin föregångare. Gravrum som
koncept är fortfarande starkt i rösen då kallmurar inuti rösen avgränsar ”rum” där ofta någon
form av begravning påträffas i monumenten. Det varierar mellan rösen men ett röse kan bestå
av flera gravrum och konceptet kring en centralgrav har förlorat stor betydelse. Rösen skiljer
sig på de flesta sett från sina föregångare, vilket det har diskuterats ovan. Det intressantaste är
dock fenomenet med att man fortfarande begravs i stenkistor i sina nya resta gravar. Idén lever
alltså kvar efter flera hundra år och den egentliga mest markanta skillnaden på själva kistan är
dess storlek och placering i högen. Kistorna blir mer individuella och mindre centrala. Det
slutar påträffas folk i alla åldrar i kistorna och i dessa nya kistor är mer vuxna individer hittade
samt att de är anpassade för en/två individer. En hällkista såsom Ingmarstorps hällkista skiljer
sig betydligt ifrån den som hittas i Lysekilsröset, själva kistan i sig fortsätter vara sluten men
rösen över lag kan ses som tillgängliga monument. Det är dock svårt att säga när rösen blev
omgärdade utav sten och blev de stora högar som vi ser idag. Bronsåldern är en lång period
med flera olika samhällsförändringar och gravskick, och det kan lika gärna vara så att rösen
började som mindre gravkammarum som omgärdades av kallmurar och en mindre
stenpackning. Kistorna påträffas ofta i dessa rum och de är även starkt kopplade till föregående
monument, så kistorna är troligtvis ofta en av dem äldsta gravarna som placerades i rösen.
Oavsett när rösen började omslutas av dess stora stenpackningar borde det hänt samtidigt som
flera gamla hällkistor började omgärdas utav bronsåldershögar såsom det går att se på
Söndrums hällkista, vilket i sin tur visar att dessa gamla monument fortfarande var viktiga för
bronsåldersmänniskan och deras ideologi. Trots förslutningen med den stora stenpackningen
vill jag ändå påstå att rösen är levande monument då det som nämn ovan är aktiva
gravmonument där begravningar och riter pågår över lång tid och ofta finns begravningar i
”högre” lager i själva stenpackningarna vilket kan ha fyllt på dess storlek. Personligen tror jag
att stenpackningen, har anlagts i samband med resterande röset men i vilket storleks
utsträckning är svårt att svara på. I och med att de äldre hällkistorna fick samma
”uppgradering” borde det logiskt sätt inte skett för långt bort i tiden, utan snarare inte långt
efter hällkistan var den dominanta begravningsseden. Även här skulle jag säga att det går att se
en långsam utveckling trots att bronsåldersrösen skiljer sig ganska markant ifrån hällkistan i
sin yttre utformning. Trots detta ligger det gamla kvar i minnet och kistkonstruktionen
fortsätter vara dominant. Trots att fynden i kistan är starkt förändrat samt röset som omgärdat
kistan så har människorna som reste rösen haft en stark koppling till tidigare historia. Att ha
begreppet om sin historia och det förflutna ligger starkt integrerat med gamla ting och
återanvändandet i landskapet.
När de ensamliggande monumentala bronsålderrösena övergår till gravfält i slutet av
bronsåldern ser vi återigen en väldigt stor skillnad på gravkoncept och samhällsideologi.
Initialt skiljer sig inte själva gravarna sig något större då rösen fortfarande påträffas, men det
förändras ganska snart, och speciellt då under äldre järnålder då mindre stensättningar börjar
omgärda fältet. Rösena finns fortfarande kvar och är fortfarande en viktig del utav gravfältet i
sin helhet. Gravfält är väldigt tillgängliga gravar och ett ganska bekant koncept, man
återvänder till denna plats då det behövs utföras en ny begravning. Återanvändning är
fortfarande ett vanligt fenomen även in i järnålder som bland annat Sannarpgravfältet visar.
Vid det här laget är hällkistorna inte mer än en gammal historisk minnesplats, trots detta finns
påträffas det ibland återbegravningar i äldre monument som megalitgravar under järnåldern.
kistkonstruktionen lever dock vidare som relevant begravningskoncept ända in i tidig järnålder.
Kistorna ser dock väldigt annorlunda ut då dom är väldigt små vid det har laget och ofta
innehåller urnegravar med brända ben. Själva stenkistan i sin utformning är sig dock väldigt lik
drygt 3000 år senare och är en fortsättning på dem gravar som påträffas i bronsåldersrösen,
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vilket i sin tur är en fortsättning på hällkistan osv.
Min slutsats är således att de fyra olika gravskick som studien behandlar är samma
monument som ändras sakta men säkert under ett tidsspann på drygt 4000 år genom
långsamma mindre processer. Trots den stora skillnad mellan en dös och en
järnåldersstensättning på ett gravfält så har själva gravrummet sakta utvecklats från de
megalitiska kammarna till den lilla kista som påträffas i järnåldershögar. Oavsett hur en kulturs
samhälle ser ut så bygger inte enbart människan sin värld genom nutiden utan också genom
medvetandet om det förflutna.
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5 Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka de olika gravskicken från mellanneolitikum
fram till äldre järnåldern för att få en djupare förståelse av den forntida begravningsritualen och
dess förändring över tid. I uppsatsen har det studerats tio olika gravar från tre olika landskap
(Bohuslän, Halland och Västra Götaland) i Västsverige. Gravskicken som har undersökts är de
två olika typerna av megalitgravar; dösar och gånggrifter, hällkistor, bronsåldersrösen och
gravfält från yngre bronsålder och/eller äldre järnålder. De olika typerna av gravskick har
jämförts i sin konstruktion, till sitt innehåll, och utifrån sin monumentalitet och tillgänglighet.
Mina tio utvalda gravexempel har studerats utifrån ett långtidsperspektiv där gravrummet har
varit fokus och ständigt är det primära i min undersökning.
Jag har undersökt de långsamma små förändringar i gravarna genom det teoretiska synsättet
Longue durée. Genom att utgå från detta teoretiska perspektiv är det möjligt att analysera
handlingar, förlopp och händelser i olika tidsskalor. Studien behandlar fyra olika tidsperioder,
mellan- och senneolitikum, bronsålderns och äldre järnåldern, men här ses de som en enda
enhetlig tidskala. Longue durée framhäver även att det i alla samhällens utvecklingar och
förändringar finns tecken av olika tidigare historiska förändringar av olika tidsperioder. Det
innebär att samtiden förenar element av händelser från dess nutid och bakåt från det forna
förflutna. Detta kombineras då med undersökningen kring återanvändning och Pierre Nora´s
(Nora 1989) forskning kring minnesplatser/minnesmiljöer. Även interkontextuell arkeologi har
använts i en viss utsträckning då fokuset i studien har varit att studera förändring och
överföringar av materiella lämningar som kan kopplas till sociala intuitioner genom tid och
rum. Sociala förvandlingsprocesser är viktiga i detta synsätt och i det här fallet är den
materiella lämningen gravrummet.
Genom att utgå från dessa teoretiska perspektiv baseras uppsatsen på följande
målsättningar:


Hur har de olika gravmonumenten influerats av föregående gravskicken?



Hur varierar gravskicken mellan öppna och slutna gravmonument?



Hur förändras gravarna som samhällsymbol?

De äldsta gravarna, megalitgravarna har jämförts med de efterkommande hällkistorna som i sin
tur har jämförts med rösen som har jämförts med gravfält. En lång kontinuerlig linje kring
gravrummet har försökt följas utifrån frågeställningarna och dess jämförelser. Övergången
mellan gravtyper och dess kammarförändring har varit huvudfokus. Genom att studera
förändringar som behandlar monumentalitet, konstruktion, innehåll och tillgänglighet går det
att, enligt mig, se att megalitgraven sakta övergår till hällkistan under tidigt senneolitikum.
Megalitgravarnas öppning börjar förslutas/överges på flera platser och själva porten in till de
döda börjar förlora sin betydelse vilket vi även återfinner i hällkistan. När det väl börjar resas
hällkistor fortsätter ideologin kring förslutna monument. Gravrummet i sig är dock väldigt lik
men samhällsideologin är förändrad. Jag menar även att det är här förfädersdyrkan sakta tappar
sin betydelse. När hällkistan sakta övergår till bronsåldersrösen är konceptet gravrum
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fortfarande relevant. Konceptet lever vidare då utformningen och gravrummet är väldigt lik,
även om innehållet och storleken varierar. De gamla hällkistorna är fortfarande relevanta till
viss utsträckning då det påträffas hällkistor som har ”uppgraderats” med rösehögar som
förknippas med bronsåldern. Detta visar att hällkistan fortfarande har en stark religiös
betydelse en lång tid in i bronsåldern, den frekventa återanvändningen stärker detta. När rösen
börjar placeras på gravfält och omges av järnåldersgravar, har mycket förändrats men även här
lever kistan som gravkoncept vidare. Under äldre järnålder fortsätter man alltså bygga och
begrava sina döda i kistor. När det kommer till gravrummet är det återigen sig likt, men det är
nu betydligt mindre och innehåller ofta urnegravar. Det är således, åter igen, främst storlek och
innehåll som förändras över tid. Trots att både gravfält och rösen i min åsikt är levande
monument är kistan som placeras ett slutet sådant. Kistorna slutar även bli centralgravar under
de senare gravskikten och är istället endast en av flera gravtyper.
Mitt resultat i studien är således att jag anser att de fyra olika gravtyperna; megaliter,
hällkistor, rösen och gravfält kan ses som samma gravkammare, som genom långa små
processer har utvecklats och förändrats utifrån mina tre teoretiska utgångspunkter. Över ett
spann på 4 000 år är samma gravkammarkonceptet fortfarande där, men däremot förändras
dess omgivning och innebörd. Jag har även genom uppsatsen sammanställt fyra gravskick i
Västra Götaland.
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7 Illustrationsförteckning

Omslagsbild. Bilden visar en typ bild av en fristående hällkista. Avmålad av hällkistan vid
Skottened
i
Södra
Ryds
socken,
Västergötland.
Bild
hämtat
från:
https://www.wikidata.org/wiki/Q1917072 (Hämtad 2019.05.24), Titelsida.
Figur 1 Visar en översiktskarta över mina utvalda gravar. Sida 15
Figur 2 Fotografi av dösen L1967:7103, Ur rapport Nordqvist, UV1985:3. Sida 17
Figur 3 Ritning av megalitgraven 1960:1567, Använd från Cullberg, 1961. Sida 18
Figur 4 Fotografi av gånggriften L1969:9325, Ur Jonsäter 1975. Sida 20
Figur 5 Fotografi av hällkistan L1965:4671, Ur Jansson 1938. Sida 22
Figur
6
Fotografi
av
hällkistan
L1964:5746,
foto
från
Wikimedia:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lundskullen,_den_22_juli_2006,_bild_3.JPG
(Hämtad 19.05.2019). Sida 23
Figur 7 Fotografi av hällkistan L1996:1877, foto från Arne 1970. Sida 25
Figur 8 Ritning av hällkistan L1996:1877, från Arne 1970. Sida 25
Figur 9 Foto av röset 1968:75, från Munkenberg et al. 2008. Sida 26
Figur 10 Foto av röset L1960:1611, från Ragnesten 2004. Sida 27
Figur 11 Foto av grav A11 med den inre kistan. Fotografi från Gerdin & Munkeberg 2005.
Sida 29
Tabell 1 är en översikt av de olika utvalda gravarna. Sida 16
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