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Omslagsbild: Illustration från Hans Hildebrands artikel om ”Runda rösen” (Månadsblad 1873:33). Den 

är hämtad från Olof Hermelins antikvariska beskrivning av Toresunds socken i Södermanland. 
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Figur 1. Utbredningen av rösegravar i Sverige per topografiskt kartblad (efter Jensen & Larsson 1994). 
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Inledning 
 

Sedvänjan att begrava sina döda i jordfria stenrösen har funnits under större delen av vår 

forntid, i Sverige som i många andra delar av Norden. Mer än 15.000 rösegravar är kända i 

Sverige. De allra flesta byggdes under bronsåldern, dvs. 1700-500 före vår tideräknings början. 

Rösena är oftast runda till formen, med en välvd, kupolliknande profil, men det förekommer 

även ovala, kvadratiska och skeppsformiga rösen, samt långrösen, som i extremfallen kan vara 

upp till 60-70 meter långa. Den vanligaste storleken på runda rösen är 5 till 20 meter i diameter 

och en höjd på 0,5-1,5 meter. Rösena ligger ofta ensamma eller i små grupper, 3-5 rösen 

tillsammans. Den skeppsformiga varianten är ovanlig längs norrlandskusten.  

En snarlik fornlämningskategori är stensättningen, som, liksom röset, är uppbyggd av stenar, 

men som saknar rösets välvda form. I vissa fall är det svårt att bedöma om det rör sig om ett 

röse eller en stensättning. Stensättningar kan också vara runda, ovala, kvadratiska, avlånga 

och skeppsformiga och påträffas tillsammans med rösen. 

Många rösen har en centralt placerad stenkista som består av större, flata stenhällar, som 

bildar själva gravkammaren i vilken den eller de döda lagts till vila, tillsammans med några 

personliga tillhörigheter. I långrösena är det vanligt att man hittar flera stenkistor, som ligger 

på rad i rösets längdriktning.  

Rösena från bronsåldern är ofta uppförda på höjdlägen i terrängen – på åsryggar eller 

bergshöjder – vilket ger gravarna en monumental karaktär. Vissa arkeologer har också hävdad 

att rösenas placering på höga platser i terrängen kan hänga samman med en tro på att de 

dödas själar därigenom hade det lättare att stiga upp och förenas med de gudomliga makterna 

i himlen.  

I de södra och mellersta delarna av Sverige återfinns gravrösen både i inlandet och längs 

kusterna, samt på Öland och Gotland (fig. 1). De allra största koncentrationerna i söder 

återfinns i norra Bohuslän, Västergötland, centrala Småland och längs norra smålandskusten 

– områden där den naturliga tillgången på sten är särskilt god – medan fullåkersbygderna i 

Skåne och västra Östergötland nästan helt saknar rösegravar.  

I Sverige norr om Uppland, Västmanland och Värmland är situationen helt annorlunda. Här 

saknas rösen helt i inlandet och återfinns endast i ett mycket smalt stråk längs 

norrlandskusten. Dessa kustnära norrlandsrösen är i övrigt byggda på samma sätt, eller efter 

samma ritning, som de sydliga, med ett identiskt formspråk (runda, ovala, avlånga), stenkistor 

av flata hällar och placerade i monumentala höjdlägen i landskapet.  

Inom arkeologin har man sedan länge funderat kring rösenas speciella utbredning i Norrland 

och varför det bara är längs kusten som de uppförs. En förklaring kan vara att rösegravskicket 

är knutet till en kustnära, jordbrukande och boskapsskötande befolkning, liksom i de södra 

och mellersta delarna av landet, medan Norrlands inland under bronsåldern befolkades av 

mer mobila grupper av jägare och fiskare, vars gravskick var annorlunda och som för oss idag 

är tämligen okänt. 
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En kort artikel av Hans Hildebrand från 1873 (i Vitterhetsakademins Månadsblad) behandlar 

fornlämningskategorin ”runda rösen”. I äldre litteratur förekommer även orden rör och 

kummel, som alternativ till röse. Hildebrand skriver:  
”En ganska vigtig plats bland våra fasta fornlemningar intaga de af stenar hoplagda kullriga rören 

eller rösena eller kumlen. Namnet kummel torde böra undvikas, alldenstund vi från medeltidens 

början hafva i behåll runstenar, hvilka uti inskriften betecknas som kummel; ordet skulle således 

komma att beteckna två olika slag af fornlemningar, hvilket icke kan anses vara lämpligt” 

(Hildebrand 1873:33). 

 

Han fortsätter med att diskutera rösenas geografiska utbredning och kronologi: 
”Rösena tillhöra icke någon viss del af Sverige. De äro de mest spridda af våra fasta fornlemningar; 

de förekomma i Skåne och upphöra icke förr än i trakten af Piteå. De tillhöra icke något visst skede 

inom hedna tiden, utan dennas samtliga perioder. Jag har undersökt ett röse från stenåldern, andra 

höra bevisligen till bronsåldern, ännu andra lika otvetydigt till jernåldern. De allra flesta rösena 

innesluta en graf. Man finner i dem både brända och obrända lik. I de flesta fall finner man vid liket 

eller bland askan något föremål, af hvilket man kan sluta till begrafningens och således till rösets 

tid” (Hildebrand 1873:34 f.). 

 

Idag, drygt 140 år efter det att Hildebrandt publicerade sin uppsats om rösena, kan man, 

utifrån ett norrländskt perspektiv, konstatera att senare undersökningar har visat att man 

bara i enstaka fall hittar tidsbestämbara föremål i gravarna (Baudou 1992).  
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Bronsåldersgravar i mellersta Västerbotten – detaljstudie 1 
 

 

 
Figur 2. Översikt över de sex områden som detaljstuderas i detta kapitel. 

 

 

Följande kapitel behandlar bronsåldersgravarnas (rösen och röseliknande stensättningar) 

geografiska utbredning i det kustlandskap som existerade för ca 3000 år sedan, dvs. omkring 

år 1000 f. Kr. De gröna färgtonerna på detaljkartorna markerar 35, 40 resp. 45 meter över 

havet. Sex bronsålderstida kustavsnitt i Västerbotten (fig. 2) har studerats med avseende på 

gravarnas belägenhet i landskapet. 
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Figur 3. Område 1. Utbredningen av rösen och stensättningar vid Sikeå i Västerbotten i relation till 
havsnivån ca 1000 f. Kr (35 m ö h). Prickarna markerar runda rösen/stensättningar och den spets-
ovala markerar ett långröse. 
 

 

Det första kartutsnittet visar gravarnas placering vid Sikeå i Robertsfors kommun (fig. 3). 

Tydligt är att samtliga uppfördes på den rad av små öar som låg några hundra meter öster om 

själva fastlandet. På fastlandssidan däremot finns inga rösen eller stensättningar. En markant 

koncentration hittar vi på den nordligaste av öarna. Det verkar ha varit ett centrum för 

gravbyggandet i detta område under bronsåldern och man kan fråga sig om de samtida 

boplatserna också ska sökas ute på öarna. Inga boplatser från den aktuella tidsperioden är i 

dagsläget kända i området.  

 

Det kan också vara så att boplatserna låg på fastlandssidan och att öarna enbart fungerade 

som gravöar – kanske de dödas territorium.  

 

De havsvikar på fastlandet, som syns i kartans NV-hörn är intressanta ur boplatssynpunkt. 

Härifrån kunde man se över sundet till de döda anförvanternas gravmonument ute på öarna, 
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samtidigt som de befann sig på ”behörigt avstånd” från de levandes bosättningar. Gravarna 

har sin exponering in mot land och inte ut mot det öppna havet, utom de tre som ligger på 

Sikeåbergets topp, som sannolikt varit synliga från havet. 
 

 

Märkliga är också de två gravar (längst i NÖ), som är belägna på det som 1000 f. Kr. bara var 

en kal liten kobbe en bra bit ut från land. Här har man knappast fått plats med annat än två 

gravar. En annan möjlighet är att dessa gravar är av något senare datum, då havsnivån var 

lägre och därigenom ön något större. Ytterligare ett fall där det måste röra sig om en begrav- 

ning av något yngre datum, är den som ligger ”i vattnet” mellan de två nordligaste öarna. 

 

 

 
Figur 4.  Några av rösegravarna i Sikeå. Foto: Lennart Norberg.  

 

 

 

Omkring 10 km norr om gravgruppen vid Sikeå hittar vi en ny koncentration av 

bronsåldersgravar (fig. 5). Den ligger strax V om samhället Ånäset och här är bilden något 

annorlunda vid jämförelse med Sikeå. Här ligger nästan alla gravar på en lång rad på den yttre 

delen av den västra sidan av en lång fjärd som går i nord-sydlig riktning. Längre in i fjärden 

finns bara några enstaka gravar. Som i Sikeå, så är det på små öar som de flesta gravar har 

byggts. Gravarna exponerar ut mot fjärden. Mellan gravöarna och fastlandet fanns en smal 

segelbar passage, men från denna kunde man inte se gravarna. Boplatserna 

kanske är att hitta kring denna smala passage? I dagsläget är dock inga boplatser från 

bronsåldern kända i området. 
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Figur 5. Område 2. Utbredningen av rösen och stensättningar vid Ånäset i Västerbotten i relation till 
havsnivån ca 1000 f. Kr (35 m ö h). 

 

 

 

Om man fortsätter norrut längs den smala vattenleden som syns på kartan i figur 5, så kommer 

man upp till Fäbodliden och Vebomark (fig. 6) – ett område med flera gravar från bronsåldern 

som ligger ganska långt från den dåtida yttersta kusten, men som via djupt inskurna vikar ändå 

hade havskontakt. 
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Figur 6. Område 3. Bronsåldersgravarna kring Vebomark i relation till havsnivån ca 1000 f. Kr. Stora 
prickar markerar gravar >10 meter i diameter och de små <10 m.  
 

 

Vid Fäbodliden är gravarna uppförda nära vattenleden som leder ner till Ånäsetgruppen, men 

några kilometer norrut vid Vebomark är situationen helt annorlunda.  

 

Här hittar vi gravarna på 40-45 m höjd över havet och samtidigt relativt långt borta från 

havsviken. Rösena vid Klibbeliden ligger en dryg kilometer ifrån det innersta partiet av 

havsviken, vilket generellt sett är ovanligt långt när det gäller bronsålderns gravar i Norrland.  

Det är möjligt att dessa gravbyggnationer är äldre än de flesta andra och istället ska ses i 

relation till havsnivån ca 1700-1500 f. Kr., dvs. 40-45 m ö h. Vid den tiden hade gravarna en 

mycket nära kontakt med havsviken. Om det resonemanget stämmer så har vi en äldre fas av 

gravbyggande i Vebomarksområdet under tidig bronsålder (Bergvall & Salander 1996).  
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Naturligtvis är det också möjligt att gravarna uppfördes när vattnet stod 35 m högre än idag, 

dvs. ca 1000 f. Kr., men att man i det här området av olika anledningar begravde sina döda på 

ett längre avstånd från havet och dess vikar.  

 

 

I området mellan Skäran och Lövsele är rösena och stensättningarna från bronsåldern, till 

skillnad från Vebomarksområdet, lokaliserade till det yttre kustpartiet (fig. 7). Gravarna är 

placerade på uddar, bergshöjder och små öar, som i de flesta fall exponerade ut mot det öppna 

havet. Här är det inte de indragna, skyddade lägena kring grunda vikar som prioriterats.  

 

 
Figur 7. Område 4. Bronsåldersgravarnas utbredning i kustavsnittet mellan Skäran och Lövsele. 
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En arkeologisk undersökning av tre rösen (Lövånger, RAÄ 13:1) genomfördes år 1943 av Gustaf 

Hallström (Hallström 1942: 310 ff; 1949: 48 ff.). En bronsnål var det enda fyndet. 

 

Hallström skriver: ”Undersökningen utfördes 1943, delvis med frivillig arbetskraft, bl. a. fem 

av de aktiva deltagarna i den nyss avslutade hembygdskursen i Lövånger. Endast en dag stod 

till förfogande. Röse nr 3, som såg mest orört och lovande ut, utsågs till första 

undersökningsobjekt.” ”I toppen lågo stenarna helt lösa mot varandra med tomma hål 

emellan, särskilt var detta fallet intill det stora blocket. Redan detta förhållande gav en 

bestämd antydan om att en plundring av röset troligen ägt rum. Vi följde denna ”anvisning” 

och nådde snart ned till en kista…” (Hallström 1942:313). I kistan påträffades det enda fyndet, 

en bronsnål. ”Vid undersökningen av den lösa bottenbeläggningen var det på grund av det 

trånga utrymmet nödvändigt att då och då med spade borttaga materialet allt efter som det 

genomknivats. Därvid tog spaden en gång litet för djupt och nålen följde med.” (Hallström 

1942:314). 

 

 

 
Figur 8. Område 5. Rösegravfältet vid Broträsk (stor prick) som delvis undersöktes av G. Hallström 1943 
och några ensamliggande rösegravar. Mörkblått vatten markerar havsviken (35 m ö h) och det ljusblå 
markerar sjöar. 

 

 
Figur 9. Översiktsplan över rösegravfältet i Broträsk (Hallström 1942:310), där anläggningarna nr. 1, 3 
och 4 var till föremål för Hallströms undersökningar. En bronsnål i röse nr. 3 var det enda fyndet.  
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Figur 10. Nålen från röset i Broträsk, Lövånger, som undersöktes av Hallström 1943. Katalogkort från 
SHM. 
 
 
 

 
Figur 11. Flygfoto över gravmiljön vid Broträsk. Foto: Lennart Norberg. 
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Den nordligaste av de utvalda rösemiljöerna i mellersta Västerbotten hittar vi norr om byn 
Hökmark i Lövånger socken. Vid bronsålderns mitt, ca. 1000 f. Kr., låg de flesta rösena på en 
liten ö, som idag är toppen på Missentjärnberget (fig. 12). På fastlandet hittar vi bara två 
rösegravar. Intressant i detta fall är att samtliga gravar på ön är lagda så att de bara var synliga 
från fastlandet (fig. 13) och från vattnet söder om ön, men inte från öppna havet, medan 
fastlandsrösena var byggda så att de skulle kunna ses från havet i öster.  
 

 

 
Figur 12. Område 6. Gravmiljön på Missentjärnberget, norr om Hökmark. Pilarna anger gravarnas 
exponeringsriktning.  
 

 

 
Figur 13. Datorsimulerad bild av gravön på Missentjärnberget. Rösena är inte byggda på åskrönet, 

utan något neddragna, så att de bara är synliga från fastlandet. 
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Bronsåldersgravar i södra Västerbotten – detaljstudie 2 

 
I sydligaste Västerbotten finns rösen längs hela kustlinjen. I den här detaljstudien beskrivs två 

miljöer utifrån rösenas form, storlek och den dåtida topografin. Sydväst om Fisksjön och norr 

om Mjölefjärden ligger rösen av olika storlek (fig. 14). 

 

  
Figur 14. Översikt där de två bronsåldersmiljöerna vid Fisksjön och Mjölefjärden i södra Västerbottens 
kustlandskap är markerade.  

 

Längst i norr på Röseberget, intill Fisksjön, är två rösen 8 och 9 meter i diameter, direkt på 

berget och enstaka stensättningar. Båda rösena är kraftigt omplockade och en kista som 

tidigare var synlig är bortriven. I området finns dessutom stensättningar. 

Det är förhållandet även med ett långröse och ett runt röse längre mot söder. Långröset är 14 

meter långt. Centralt ligger en kista, 2,5 meter lång, som är uppbyggd av kantställda stenar. I 

botten av kistan är en flat häll. Det runda röset är 6 meter i diameter.  

200 meter söder därom är ett 5 meter stort runt röse med brätte som är restaurerat. Det är 

beläget på krönet av en berghäll. Brättet är delvis skadat och i övrigt anlagt vid en restaurering 

före 1982. Längre söderut är 6 rösen samlade i ett gravfält på krönet av en moränrygg (fig. 15).  
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Figur 15. Miljön vid det sydligaste gravfältet söder om Fisksjön med de tre största rösena väl synliga på 
en moränrygg. I röset längst ner i bild syns en hällkista. Den myrlänta dalgången, det som under 
bronsålder var en havsvik, är synlig i bildens övre hörn. Foto: Lennart Norberg. 

 

De största ligger på rad och är 10 till 13 meter i diameter och 1,3 till 2,5 meter höga. Samtliga 

har gropar i mitten där det i en av dem finns en tydlig kista. Kistan är 1,3 meter lång och består 

av kantställda block med den flata sidan inåt. Direkt intill finns, vad man kan förmoda, 

ytterligare en kista, 1,7 meter lång. Det mittersta röset har den delvis synlig kantkedja. De 

mindre rösena är mellan 4 och 6 meter i diameter. Två av dessa ligger i direkt anslutning till 

de större. Intill det största röset finns en 5 meter stor stensamling som kan tolkas som en 

raserad grav. 

Samtliga rösen är belägna på mellan 35 och 40 meter över nuvarande havsnivå på en 

dåvarande långsmal ö och flera mindre öar i det yttre kustbandet. Idag utgörs området väster 

om rösemiljön av en långsträckt och myrlänt dalgång där Norrmjöleån rinner ut i havet.  

Rösena var synliga från både det öppna havet i öster och från fastlandet i väster (fig.16). På 

övriga öar söder och väster om de ovan beskrivna låg fler rösen.  
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Figur 16. Översikt över de i texten beskrivna rösenas placering (markerade med rött). Området ligger 
norr om nuvarande kustlinje vid Mjölefjärden.  Rösena ligger på nivåer mellan 35 och 40 meter över 
nuvarande havsnivå. Rösena ligger på den långsmala ön sydväst om Fisksjön och på flera dåtida öar 
söder därom. Rösena nordost om Mjölefjärden, vid Åheden söder om Sunnansjömyran, markerade i 
rött på ömse sidor om en mycket smal dåvarande vik, syns i bildens nedre hörn. 

 

Norr om Mjölefjärden och söder om Sunnansjömyran är en koncentration av rösen på ömse 

sidor om en dåtida smal vik (fig. 16). Om inte alla, så i alla fall de sydligaste, torde ha varit 

synliga från havet. De 9 gravarna, runda och långrösen, är relativt stora, och ligger på nivåer 

mellan 35 och 40 meter över nuvarande havsnivå. 

På den östra sidan av viken finns fyra runda rösen. Det största är 16 meter i diameter och 2 

meter högt och övriga mellan 6 och 10 meter i diameter. Direkt norr om dessa är ett 15 meter 

långt långröse med fyra gropar och rester efter en kista. Samtliga är belägna på hällmark och 

var synliga mot väster mot rösen på den andra sidan den smala viken.  

Där ligger tre rösen på rad, mellan 8 och 10 meter i diameter. Den ena har en möjlig rest av 

en kista.  Längre mot norr är ett 15 meter långt långröse. Den har rester efter en kista med en 

takhäll in situ. Rösena ligger i skogbevuxen moränmark. 

Samtliga rösen i denna miljö kunde ses från ömse sidor av den trånga viken, men även från 

havet i söder och öster. Möjligtvis begränsade en mindre ö sikten i söder. 
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Bronsåldersgravar i Ångermanland – detaljstudie 3 
 

I Ångermanland finns ett stort antal rösen i olika miljöer. De är belägna längs en relativt rak 

dåtida kustlinje, utan nämnvärd arkipelag, men några större fjärdar bildar avbrott i topografin. 

Dit hör Havsfjärden, Norrfjärden i Ullångersfjärden och Älandsbrofjärden norr om Härnösand. 

Mellan fastlandet och de högst belägna öarna finns sund som till exempel Södra sundet söder 

om Härnösand. I denna detaljstudie beskrivs gravarna i ovanstående miljöer. Tre bronsålders-

miljöer i Ångermanlands kustland beskriver bronsåldersgravar utifrån deras form, storlek och 

den miljö de ligger i (fig. 17).  

 

 
Figur 17. Översikt med de tre bronsåldersmiljöerna i Ångermanland markerade. Längst i norr är 
Killingsnäs, söder därom ligger Sund vid Norrfjärden samt Vägnön och Södra sundet längst i söder. 
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Ett flertal av rösena i Ångermanland är undersökta genom Evert Baudous undersökningar 

under 1950- och 1960 talen (Baudou 1968). Undersökningarna gav bland annat unikt underlag 

för sammanställningar av former, både för plan och profil samt hällkistors planer och profiler. 

Baudou definierar bronsåldersgravarna som runda, ovala, ramformiga och rektangulära rösen, 

långrösen, samt runda och skeppsformiga röseliknande stensättningar (1968:29). Tidigare 

under 1900-talet inventerade och undersökte Eskil Olsson ett flertal rösen (1914). 

Sammantaget innebär det att bronsåldersgravarna är väl dokumenterade i Ångermanland.  

De undersökta gravarna beskrivs i detalj i Baudou 1968 och 1977. Här ges en översikt av 

miljöerna i Killingsnäs och Sund. I Killingsnäs finns två grupper med totalt 11 bronsålders-

gravar i ett låglänt bergsparti, ursprungligen vända mot havet i sydöst. De är belägna på nivåer 

mellan 34 och 40 meter över havet (Baudou 1968: 184)  (fig. 18).  

 

Figur 18. Översikt över de i texten beskrivna rösenas placering (markerade med rött) i relation till den 
nutida kustlinjen (blåmarkerad) i Killingsnäs.  
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Ett av de längre långrösena i Norrland, 35 meter långt och 6 meter brett, med 2 synliga kistor 
dominerar. Här finns även en skeppsformig stensättning (fig. 19). Skeppsformiga 
stensättningar är relativt ovanliga i Norrland. Den i Killingsnäs är 6,5 meter lång och 3,5 
meter bred och har resta hällar med något rundade ändar. Vid undersökningen tillvaratogs 
brända människoben i ett lager av grovt grus och småsten (Baudou 1968:50, 164). Baudou 
menar att fyndlagret från början måste ha varit täckt av en stenkonstruktion.  

 

 
Figur 19. Den undersökta och restaurerade skeppsformiga röseliknande stensättningen i Killingsnäs. 
Vid undersökningen 1962 tillvaratogs brända människoben (Baudou 1968:164). Foto: Lennart Norberg. 

 

På båda sidor om ett smalt dåtida sund, in till nuvarande Norrfjärden, mellan fastlandet och 

Fanön i Sund ligger ett flertal rösen. Dessutom är stensättningar registrerade, både på gravfält 

och som ensamliggande. Miljön karakteriseras av glest trädbevuxna branta bergskanter av 

rapakivigranit och skogsbeklädd moränmark. Rösena ligger på båda sidor om sundet på nivåer 

mellan 31 och 42 meter över havet (Baudou 1968: 186) (fig. 20). Utanför ligger Mjältön som 

med sina 236 meter över havet är Sveriges högsta ö. Antingen gravarna ligger på norra eller 

södra sidan om det dåtida sundet, Mjältösundet, var de vända mor mot det dåtida sundet och 

belägna direkt vid den dåtida stranden, ofta direkt på berghällen. I Fanöns nordvästra del finns 

ett röse som är vänt in mot Norrfjärden.  
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Figur 20. Översikt över de i texten beskrivna rösenas placering (markerade med rött) i relation till den 
nutida kustlinjen (blåmarkerad) vid Sund. De två gravfälten norr om det dåtida smala sundet är 
markerade med oregelbundna röda markeringar.  

 

En av de större bronsåldersgravarna är den röseliknande stensättningen på Fanön (fig. 21). 

Den är 20,5 meter i diameter och endast 1 meter hög, med en upp till 8 varv kallmurning, med 

en kista i mitten. Vid undersökningen låg kistans 5 takhällar synliga (Baudou 1968:175). Intill 



22 
 

stensättningen finns ett ovalt röse med kista med flera takhällar. Vid undersökningen 1961 

tillvaratogs ett 7,5 centimeter långt bronsblad i kistan (Baudou 1968:176) (fig. 20). 

 

 
Figur 21. Den undersökta och restaurerade runda röseliknande stensättningen på Fanön. I mitten är 
en kista med stenhällar som tak. Höger därom ligger det undersökta och restaurerade ovala röset. I 
mitten finns en kista med takhällar som var synliga vid undersökningen. I kistan tillvaratogs ett blad av 
brons (Baudou 1968:175). En teckning av bronsbladet syns till höger. Foto: Lennart Norberg. 

 

I nordsluttningen på Fanön ligger ett närmast ett rektangulärt röse med kallmurad kant (fig. 

22). Vid undersökningen iakttogs två kistor med takhällar (Baudou 1968:177). I samma 

sluttning ligger ett gravfält med 12 mindre rösen och uppallade stenar. På Fanön är flera 

stensättningar registrerade. 

 
Figur 22. Det ovala, närmast rektangulära undersökta och restaurerade röset som innehöll två kistor. 
Foto: Lennart Norberg. 
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På norra sidan av det dåtida sundet och inloppet till den större fjärden, ligger två gravfält 

belägna direkt i bergsbranten mot den dåtida stranden. Gravarna är vända mot söder och 

sydväst. Ingen av de undersökta rösena innehöll gravgåvor. Gravfältet som benämns 

Harphagsfältet består av 9 rösen och stensättningar. Nordväst om detta gravfält ligger 

ytterligare ett gravfält med 6 rösen och stensättningar.  

Längre mot nordöst ligger ytterligare tre rösen. Ett av dem är ett långröse med två kistor och 

närmare 13 meter långt och 5 meter brett på mitten. Kistorna, med några takhällar på plats, 

är sammanbyggda. Vid undersökningen framkom två byggnadsstadier, där den ursprungliga 

kistan omgavs av ett ovalt röse. När den andra kistan byggdes förlängdes röset i båda ändarna 

(Baudou 1968:45). 

Under bronsåldern utgjorde samtliga rösen vid Sund tydliga markeringar i miljön. Med 

undantag av rösena som var vända mot norr, in mot det som idag är Norrfjärden, var de övriga 

väl synliga från det dåtida sundet mot Mjältön och inte synliga från havet.  

I ett större perspektiv ligger rösena vid Sund i en intressant miljö. De ligger vid den södra sidan 

om det dåtida sundet mellan fastlandet och Mjältön (Mjältösundet). Vid sundets norra ände 

är två gravfält med rösen registrerade på fastlandssidan. Det är en stor variation av 

röseformer: runda, skeppsformiga, kvadratiska, rektangulära och ovala, men även uppallade 

stenar. Vid registreringen 1989 noterades att några är stensättningsliknande. I öster fanns 

Ulvön och mindre öar som ”skydd” mot havet.  

Mitt i sundet ligger ett gravfält på fastlandssidan, mitt för Mjältön, alltså inte synligt från havet. 

Där registrerades runda och skeppsformiga rösen samt stensättningar och en uppallad sten. 

Längs hela fastlandet från norr till söder är dessutom ensamliggande rösen registrerade. 

Strandlinjen runt Mjältön var mycket brant redan på bronsåldern och inga rösen är 

registrerade på ön.  

En undersökt boplats vid Edånger har daterats till omkring 900 före Kristus (Baudou 1977:48f). 

Boplatsen låg längst inne i en dåtida djup och smal vik väster om nuvarande Ullångersfjärden. 

Avståndet mellan boplatsen och rösena i Sund var ungefär 10 kilometer fågelvägen. 

Vid Älandsfjärden norr om Härnösand finns ett flertal gravfält med rösen och stensättningar 

samt ensamliggande rösen. De flesta är vända mot söder mot det dåtida havet eller längs 

stranden i den öppna fjärden. Vid Vägnön och Finsvik är en rösemiljö med gravar på fastlandet 

som är vända mot söder och gravar som är belägna mot norr på den dåtida ön (fig. 23). 

Gravarna ligger på båda sidor om ett dåtida sund på nivåer mellan 30 och 40 meter över havet. 

Under bronsålder var de synliga inomskärs, innanför både nuvarande Hemsön och Vägnön. 

Den här delen av Ångermanland har inte någon utpräglad arkipelag, varken nu eller under 

bronsålder, där det dåtida sundet mellan Vägnön och Finsvik var relativt brett.   
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Figur 23. Översikt över de i texten beskrivna rösenas placering (markerade med rött) i relation till den 
nutida kustlinjen (svartmarkerad) vid Finsvik och Vägnön.  

 

På fastlandet norr om det dåtida sundet finns ett gravfält med 3 mindre runda rösen, ett 

långröse och en rund stensättning. Rösena är upp mot 10 meter i diameter och stensättningen 

är 4 meter i diameter. Långröset är 10 meter långt och 4 meter brett. Runt gravfältet är 

ytterligare 3 runda och ett ovalt röse. Det största röset är 15 meter i diameter. Samtliga gravar 

är belägna mot söder på ett hygge i en bergssluttning med ställvis med moränmark. På 

bronsåldern var de synliga från det dåtida sundet.  

På den södra sidan om sundet är ett gravfält med rösen och runda stensättningar samt 

ytterligare 3 ensamliggande rösen och en stensättning. Samtliga är vända mot norr i lä för den 

dåtida ön (idag Vägnön) och inte synliga från havet.  

Gravfältet består av ett 12 meter runt röse, ett 8 meter långt och 3 meter brett långröse samt 

tre runda stensättningar. Röset har en delvis synlig kantkedja. Stensättningarna är mellan 3 

och 4 meter i diameter.  
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Sydväst om gravfältet är ett större röse, 18 meter i diameter och 2 meter högt (fig. 24), samt 

en stensättning som är 5 meter i diameter. I mitten av röset finns spår av en kista i form av 

enstaka hällar. Stenarna i röset är utplockade, det har sannolikt hänt i samband med en 

tidigare undersökning. Röset är omnämnt av Karl Sidenbladh och Eskil Olsson.   

 

Figur 24. Det 18 meter breda röset på Vägnön som omnämns av Sidenbladh och Olsson. Foto: 
Lennart Norberg.  

 

Längre mot nordost på Vägnön är ytterligare ett ensamliggande röse. Det är 7 meter i diameter 

och har en kantkedja som är tydligast i östra delen. I mitten finns rester efter en cirka 2 meter 

lång kantkedja i form av en fördjupning.  

På fastlandet, längre mot nordöst från Finsvik, är ytterligare gravar belägna. En av dem 

undersöktes av Eskil Olsson 1911 (George 2010: 23ff). Under bronsålder var även de synliga 

inomskärs i det dåtida smala sundet med Hemsön direkt i öster. Gravarna är ensamliggande 

eller samlade i ett gravfält med tre runda rösen, två långrösen och en stensättning. Inga rösen 

är registrerade på Hemsön. Även mot väster, mot nuvarande Älandsfjärden och norr om 

denna, ligger flera bronsåldergravar.  

På sydvästra sidan om sundet in till Älandsfjärden, på direkt motsatta sidan till Vägnön, är 

ytterligare bronsåldersgravar registrerade, bland annat ett gravfält med 5 rösen och en rund 

stensättning. Rösena var vända österut, mot havet. 
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På ömse sidor om Södra sundet i Härnösand som skiljer nuvarande ön Härnön från fastlandet 

är ett flertal bronsåldersgravar koncentrerade. De är belägna mellan 30 och 35 meter över 

havet, men det finns förekomst ända upp mot 50 meter över havet.  

Under bronsålder var sundet som mest upp mot 2 kilometer brett. I dess mitt var mindre öar, 

och formade delvis det som idag är Fällön. Topografin på Härnön var varierande under 

bronsåldern, med höjder upp mot 200 meter över havet. Gravarna i området runt sundet var 

vända in mot fastlandet eller den dåvarande ön och kunde inte ses från havet i öster (fig. 25).  

 

Figur 25. Översikt över de i texten beskrivna rösenas placering (markerade med rött) i relation till den 

nutida kustlinjen (svartmarkerad) runt Södra sundet söder om Härnösand.  
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Gravarna på Härnön är runda och mellan 6 och 18 meter i diameter. De är vända mot väster 

och ligger på avsatser i berg i dagen. De är ensamliggande eller i grupp om två gravar. I ett av 

fallen ligger ett röse i nära anslutning till en mindre stensättning.  

På fastlandet och öarna som idag delvis utgör Fällön varierar antalet och formerna, endast i 

enstaka fall är gravarna ensamliggande. I södra delen är ett skeppsformat röse registrerat, 16 

meter långt och 5 meter brett. En kallmurad kantkedja och flata stenar efter en hällkista 

observerades vid senaste registreringen. 

Övriga rösen ligger i grupper om två rösen eller ett röse och en stensättning. På den tidigare 

ön mitt i sundet är rösena relativt stora, mellan 9 och 13 meter i diameter och upp till 2 meter 

höga. De är samtliga belägna på bergskrön och vänder sig mot väster.   

På det dåtida fastlandet är grupper om två eller fler gravar. Det nordligaste av dessa består av 

ett långröse, 15 meter långt och 5 meter brett. Enstaka hällblock var synliga vid senaste 

registreringen. Direkt intill långröset är ytterligare två runda rösen. Det ena är 5 meter och det 

andra 10 meter i diameter. I direkt anslutning är dessutom en stensättning. Gravarna är 

belägna i en relativt brant bergssluttning vända mot öster.  

Längre söderut, i branta bergssluttningar, och på berghällar ligger ytterligare grupper med 

rösen och stensättningar. Rösena är relativt stora, mellan 9 och 13 meter i diameter. 

Stensättningarna är 2 meter i diameter.  

Där det dåtida sundet mynnade i havet i söder finns ytterligare ett långröse, 15 meter långt 

och 7 meter brett. Det är beläget längst inne i ett smalt sund utan kontakt med det större 

sundet eller havet utanför.   

Inga boplatser är kända i området. 

 

 

Bronsåldersgravar i Hälsingland – detaljstudie 4 
 

I denna detaljstudie beskrivs gravar i tre bronsåldersmiljöer längs hälsingekusten (fig. 26). 

Gravarna beskrivs till form och storlek. Kustlinjen varierar från norr till söder och 

beskrivningarna av miljöerna är valda utifrån gravarnas varierande läge i topografin.  

Längst i norr är kustlinjen rak, utan en utpräglad arkipelag, vilket även var förhållandet under 

bronsålder.  Förekomsterna av rösena är således mer långsträckt. Vid Mellanfjärden ligger 

Vålmyrknallen med en koncentration av rösen som låg direkt vid den dåtida strandlinjen på 

mellan 30 och 40 meter över nuvarande havsytan. De var väl synliga från havet och präglade 

hela området. Idag karakteriseras området av kala bergsryggar, bevuxna med enstaka tallar, 

omgivna av stora klapperstensfält (fig. 28)  



28 
 

Figur 26. Översikt där de tre bronsåldersmiljöerna i Hälsingland är markerade. Längst i norr är 
Mellanfjärden och Vålmyrknallen, söder därom Rogsta och sjön Talgen och längst i söder Svartvik vid 
Norrala . 
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Figur 27. Översikt över de i texten beskrivna rösenas placering (markerade med rött) i relation till den 
nutida kustlinjen (svartmarkerad) vid Vålmyrknallen vid Mellanfjärden. Den vita markeringen utgör 
en del av det nutida klapperstensfältet. 

 

 
Figur 28. Miljön vid Vålmyrknallen karakteriseras av gles skog på kala berg omgivna av stora 
klapperstensfält. De två största rösena är synliga mitt i fotots nedre del. Foto: Lennart Norberg.  
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Rösena är av olika storlek och form. De två största är framträdande och ligger mitt i ett väl 

samlat gravfält om 5 rösen. De är 16 respektive 18 meter i diameter och 3 meter respektive 

2,2 meter höga. Båda har ställvis väl bevarade kallmurade kanter upp mot 1,2 meter högt i 

intill 9 varv (fig. 29). Ett av rösena har ett upp mot 1 meter högt brätte.  

 

 
Figur 29. En av de väl synliga kallmurade kanterna för ett av de större rösena vid Vålmyrknallen. Foto: 
Lennart Norberg.  

 

Intill dessa två rösen är ett mindre, 10 meter i diameter och 1,5 meter högt, med en hällkista 

i mitten. Kistan är 2 meter lång och 0,5 meter bred med upp mot 5 varv kallmurade kanter 

(fig. 30). Där finns även 3 täckhällar som står på kant. Ett mindre röse mellan 7 och 8 meter i 

diameter och 1,2 meter högt ligger längst i väster. I mitten iakttogs ett större block som vid 

registreringen 1982 tolkades som rest efter en takhäll till en kista.  

Det femte röset är ovalt, 6x4 meter stort och 0,8 meter högt och ligger i sydvästra delen av 

gravfältet. Den 2 meter långa och 0,5 meter breda hällkistan har en synlig kallmurad vägg. En 

ställvis kallmurad kantkedja med upp mot 4 varv stenar ger tillsammans med storleken och 

hällkistan röset ett jämförelsevis gracilt uttryck (fig. 29).   
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Figur 30. Det ovala röset vid gravfältet på Vålmyrknallen med en tydlig kallmurad vägg i kistan. Foto: 
Lennart Norberg.  

 

Nordväst om gravfältet finns ett ensamliggande runt röse, 14 meter i diameter och 2,5 meter 

högt, med en kallmurad kant. 500 meter mot nordöst om gravfältet finns ett ensamliggande 

långröse. Det är 15 meter långt och 5 meter brett med upp till 10 varv kantkedja och med en 

hällkista i mittpartiet. Kistan är 3 meter lång och 0,6 meter bred med en ursprunglig takhäll 

och 3 andra spridda på röset. Kistan har en kallmurad kant.  

Mot väster i ett klapperstensfält finns ytterligare ett långröse. Det är 16 meter långt och 7 

meter brett med rester efter en kallmurad kant i 6 varv. Röset har rester efter en kista. Direkt 

sydöst om långröset ligger två mindre rösen. Det större är 6 meter i diameter och 1 meter 

högt. Det har en kallmurad kant i 7 varv. Det mindre är 4,5 meter i diameter med en hällkista. 

Kistan är 2 meter bred, 0,5 meter bred, med kallmurade kanter och takhällar i ursprungligt 

läge över gavlarna.  

Nordöst om Hudiksvall i Rogsta socken finns flera bronsåldersmiljöer med gravfält och 

ensamliggande rösen. Området utgjordes av en jämförelsevis rik arkipelag under bronsåldern 

där rösegravarna låg på det dåvarande fastlandet såväl som på öar, antingen vända mot väster 

eller öster. 

Här beskrivs en miljö där 8 runda rösen ligger på ömse sidor av ett dåtida sund mellan 

fastlandet och en större ö på nivåer mellan 30 och 35 meter över havet (fig. 31). Miljön ligger 

i den dåtida arkipelagen norr om nuvarande Hudiksvallsfjärden. Hornslandet i SO, som var en 

ö under bronsålder, var arkipelagens östra begränsning ut mot havet. 5 av rösena ligger i en 

västsluttning precis på kanten av ett berg ner till Drevisfjärden och sjön Talgen. Under 

bronsålder var de belägna på en udde av den större ön.  
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Figur 31. Översikt över de i texten beskrivna rösenas placering (markerade med rött) vid sjöarna 
Talgen och Drevisfjärden. Området ligger på avstånd från nuvarande kustlinjen.  

 

Vid två av de större rösena är utsikten direkt mot Talgen. Helhetsintrycket för det största är 

att det är välbevarat, 16 meter i diameter och upp till 1,8 meter högt. En kantkedja finns i 

södra och östra delen och en förmodad kallmurning mot öster.  Två runda stensättningar finns 

SV om röset. De är 3,5 meter i diameter. Direkt mot N ligger ytterligare ett större röse. Det är 

13 meter i diameter och 1,3 meter högt. Ett brätte är synligt i södra delen.  

Mot S ligger 3 mindre runda rösen mellan 5 och 7 meter i diameter och mellan 0,5 och 0,8 

meter höga.  Precis som de två tidigare rösena ligger de direkt på den västra bergskanten och 

ser ut att kunna rasa utför densamma. De ligger mitt emot 2 rösen på sundets dåtida östra 

strand (fig. 32).  Rösena är 14 och 9 meter i diameter. I det största finns en 1,8 meter lång och 

0,45 meter bred kallmurad hällkista synlig. Den består av lagda stenhällar i 3 varv med ett tak 

av 4 hällar. På krönet av den dåtida ön ligger det sjätte röset. Det är 6 meter i diameter och är 

det enda röset i denna miljö som var synlig från havet i öster.  
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Figur 32. Ett av de sydligare liggande rösena vid sjön Talgen är ett av tre rösen som ligger direkt på 
bergskanten. Foto: Lennart Norberg.  

 

Längre mot norr och nordost finns ytterligare ett antal gravfält, grupper av rösen och 

ensamliggande rösen där det dåtida sundet öppnar sig mot havet i öster. Inga boplatser är 

kända i Hälsingland. 

På bronsåldern utgjordes området norr om Söderhamn av en bred fjärd, ända in mot 

nuvarande Kungsgården, med det öppna havet rakt österut. Utanför vikens mynning låg 

mindre öar. Liksom längs hela kusten dominerar fortfarande de runda ensamliggande rösena, 

men de samlas även i gravfält. Här finns även enstaka stensättningar registrerade. 

Vid Svartvik i Norrala har långrösen registrerats på ett krön av ett lågt berg i en västsluttning 

fig. 33). De ligger i en grupp om 3 rösen på 30 meter över nuvarande havsnivån. Det största är 

43 meter långt och 6 meter brett (fig. 34). I röset finns 8 gropar som kan karakteriseras som 

plundringsgropar eller rester efter hällkistor. Detta är tillsammans med ett två andra i södra 

och mellersta Hälsingland de längsta registrerade långrösena längs norrlandskusten. (De 

övriga är 44 och 45 meter långa).  

Det andra är betydligt kortare, 16 meter långt och 6 meter brett. Här finns två gropar, en med 

hällkista. Den ligger i NÖ-SV riktning. I anslutning till långrösena finns ett runt röse som är 6 

meter i diameter med en mittgrop.  
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Figur 33. Översikt över de i texten beskrivna långrösenas rösenas placering (markerade med rött) vid 
Svartvik i Norrala. Långrösena ligger tillsammans med ytterligare ett runt röse på västra sidan av en 
dåvarande ö direkt i kustbandet. Nuvarande kustlinje ligger längre mot öster. 

 

 

 
Figur 34. Ett av de längsta långrösena i Norrland ligger vid Svartvik i Norrala. Det är 43 meter långt. 
Höger om röset syns en mindre del av det andra långröset. Foto: Lennart Norberg.  
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Rösena ligger i NO-SV riktning på en dåtida mindre ö, de vetter in mot fastlandet, från havet. 

Rösena nämns i Hälsinglands fornminnessällskap 1868 och i Ekdahls Norrlandsresa 1827-30.  

I samma område finns ett gravfält med sex rösen, samtliga runda mellan 5 och 9 meter i 

diameter, på ett bergskrön. Flera har ställvis kantkedja. Ett av rösena har kallmurad kant. 

Rösena är vända mot SO mot öppningen från den långsträckta fjärden.  
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