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Hällkistan från Bjurhovda i Västerås 

Av Hil le J a a n u s s o n 

Gravkamrar av senneolitisk hällkisttyp är en sällsynthet i Mälarom-
rådet. Dragbykistan i Uppland (Stenberger 1961, Jaanusson & Sil ven 
1962) var den första av sitt slag i detta område. 1965 påträffades den 
enda hittills kända hällkistan av denna typ i Södermanland, vid Sö
derby i Salems sn (utgrävt av L. Thålin) . Upptäckten av en hällkista 
i södra Västmanland tyder på, att denna typ av hällkistor har en större 
utbredning inom Mälarområdet än man tidigare hade trott. 

Vid Bjurhovda gård i Badelunda församling, Västerås stad, under
söktes under några sommarmånader 1968 i Riksantikvarieämbetets 
regi ett större gravfält, betecknat med nr 459 i fornlämningsregistret. 
Det låg på en väl markerad moränbacke i öppet landskap, omgivet av 
låga lerslätter. Gravfältet bestod av ett 70-tal anläggningar, de flesta 
små stereotypa stensättningar med brandgravar från sen vikingatid. 
De var rikt utrustade med praktfulla vapen och smycken. Dessa fynd 
skall redovisas senare i ett annat sammanhang. Denna uppsats be
handlar endast en anläggning, A 1, som skiljer sig från de övriga. 

Vid gravfältets nordligaste och högst belägna del låg en rund, unge
fär meterhög gravhög, fig. 1. Redan före avtorvningen visade den 
starka skador, särskilt i norr och nordöst, där en mindre grustäkt hade 
bitit av en del av högfyllningen och dels blottat berg i dagen. På 
grund av skador och nedrasat material var det svårt att fastställa hö-
gens storlek och begränsning. Diametern uppskattades till ca 10 m. 
Man kan inte heller säga om höjden var den ursprungliga eller om 
en del stenar hade avlägsnats vid senare tillfällen. 

Fyllningens övre lager bestod av oregelbundet lagda stenar av varie
rande storlek (0,3-1 m) med sandblandad mylla och småsten emellan. 
Därunder vidtog ett lager av mera jämnstora stenar och sandblandad 
mylla. I denna och vid kanten av den lilla grusgropen framträdde 
några kraftiga, kantställda hällar. Snart avtecknade sig även en tvär
ställd häll i norr och några hällar i väster. Högen hade dolt en häll
kista av senneolitisk typ. 
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Fig. 1. Bjurhovdagravtältets nordligaste del med gravhög A 1 före undersökningen. 
Från S. Foto L. Eriksson. — Northern part o£ the gravefield at Bjurhovda and the 
mound before the exeavation. 

Fig. 2. Fotoplan av kistan. 
Skala 1 : 50. — Photographie 
plan of the gallery grave. 
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Fig. 3. Hällkistan med det fyndförande lagret kvar. T. v. del av den inre stenkretsen. 
Frän SSO. Foto förf. — Gallery grave with part of the stone circle. 

Kistans byggnad 

Kistan var orienterad i riktningen NNV-SSÖ. Den var anlagd i en 
klyfta strax nedanför den lilla bergknallen på vilken högen delvis var 
uppförd, fig. 2. Kistan var 4 m lång och 1,25 m bred. Den var om
given av en högfyllning som nådde till hällarnas övre kant. Hällarna 
var nedgrävda i gruset och tätt sammanfogade. Där deras form så 
fordrade, fanns det mindre stenar inkilade i fogarna. Hällarna var 
placerade med den släta sidan inåt. Kistans långsidor bestod av tre 
över meterlånga hällar med en mindre häll resp. klumpsten i södra 
hörnen. Hällarnas höjd varierade mellan 0,6-0,8 m. 

Kistan var fylld med stenar och delvis grusblandad mylla. I nord
västra hörnet låg enstaka mindre stenar samt några större flisor. I 
kistans södra del fanns ett flertal stenar av samma slag som i den om
givande fyllningen, tillsammans med några mindre hällar. Dessa hade 
sannolikt använts som takhällar. Ingen av dessa var dock tillräckligt 
stor för att täcka kistan helt. Ett par större hällar mätte ca 0,6 x 0,8 m. 

Kistans sidor var skadade såtillvida, att den mittersta hällen i väster 
saknades. Denna återfanns emellertid senare inne i kistan, liggande 
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i kistans längdaxel med den släta sidan nedåt. Hällen, som egentligen 
var ett kluvet block, passade exakt in mellan de stående hällarna. 

Under fyllnadsmaterialet i kistan låg fläckvis ett tunt skikt fin 
mjäla, innehållande något kolsplitter. Under detta vidtog ett ca 0,2 m 
tjockt lager hårdare packad grusblandad mylla med enstaka småsten 
i. Detta lager innehöll något kol och där återfanns samtliga fynd 
i kistan. Under det fyndförande lagret och strax ovanpå det sterila 
bottengruset fanns träkol (kol VII), vilket dels fläckvis, dels i strimlor 
låg på kistans botten, men återfanns inte under sidohällarna och inte 
heller utanför kistan. Kolet var rent, utan sot och den omgivande jor
den var inte påfallande mörk. 

Kistan tillhör typen enrummig hällkista, öppen i södra gaveländen, 
fig. 3. I stället lör gavelhällen på kortsidan var den tillsluten med 
sten- och jordpackning. Strax innanför ingången, invid sidohällarna 
påträffades två gropar (stolphål) med en diameter av ca 0,3 m, fig. 4. 
Dessa var ca 0,1 m djupa och innehöll träkol samt små röda kalkstens
flisor och bränd lera (F 117). I sydost stod strax utanför gropen en 
kanstställd, delvis nedgrävd flat skiva av röd kalksten (F 105), ca 
0,3 x 0,18 x 0,03 m stor. Av allt att döma har skivan haft en funktion 
vid ingångsöppningen som »dörrpost». Omedelbart utanför den SV 
gropen fanns cn koncentration av bränd lera och kol. Utanför kistans 
södra ände låg en något inåt lutande flat sten, vilken kan ha fungerat 
som »tröskelsten». Den kan dock likaväl vara en nedrasad häll. 

Ga 1,5 m väster om kistan fanns delar av en inre stenkrets, upp
byggd av resta, ca 0,6-0,7 m höga block. Dessa var placerade tätt intill 
varandra och stod direkt på berget resp. gruset eller var uppstötta av 
mindre klumpstenar. Sannolikt hade en dylik stenkrets även funnits 
i heigens östra del eller eventuellt omgivit kistan, men på grund av 
skadorna kan inte detta bevisas. Fyllningen mellan kistan och den inre 
stenkretsen var ca 0,3 m tjock och bestod av grus och mindre stenar. 
Under fyllnadsmaterialet vidtog sterilt grus av fastare konsistens än 
detta. 

Beskrivning av fynden 

I det fyndförande lagret påträffades i kistans nordöstra hörn en 
mindre koncentration av brända ben tillsammans med träkol (F 70), 
fig. 4. I samma koncentration läg ett skifferhänge (F 78) och ett flint
avslag (F 69). Hänget är 6 cm långt, flat och försett med ett genom
borrat hål i ena änden och en mejselformad egg i den andra, fig. 5. 



Fig. 4. Fyndplan. Renritn. D. 
Sjöholm. — Plan of the gallery 
grave and the finds. 
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Ytan är slät, bortsett några små avflagnade flisor på ena sidan. Det 
lilla avslaget har retusch och synes uppvisa användningsspär på ena 
kanten. Ingetdera av föremålen har varit med på bålet. Benresterna 
tillhör minst tvä individer i ungefär 40-50 års ålder, varav en kunde 
bestämmas till mankön.1 Bland ca 80 skall taksfragment påträffades 
3 överkäksfragment, varav 2 frän höger sida. Påfallande är, att just 
benen från ansiktregionen dominerar. En C 14-analys på träko! gav en 
åldersbestämning till 346o± 100 B.P. (1510 f. Kr.).2 Bengömman låg 
i det fyndförande lagret och nådde nästan ned till kistans botten. Ko
let härrör med stor sannolikhet frän likbålet. 

Strax intill dessa ben, på ungefär samma nivå i kistans nordvästra 
hörn, låg en klump sammanvällda, obrända benrester (F 114). Dessa 
var så dåligt bevarade, att någon närmare bestämning inte är möjlig. 
En osteologisk besiktning pä platsen avslöjade dock, att det knappast 

1 Osteologiska bestämningar av benmaterialet har utförts dels av Dr. H.-P. Schultze, 
Göttingen, dels av antikvarie Rolf Jonsson, Stockholm. 
2 C 14-analyser på träkol har utförts av Laboratoriet för radioaktiv datering, Stockholm, 
analysnumret St 2841-St 2845. 
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Fig. 5. Skafthålsyxa, tlintav-
slag, flintkniv och två hängen, 
alla påträffade i hällkistan. 
Flintdolken låg utanför kistan 
i högfyllningen. — Stone axe, 
flint waste, flintknifc and two 
stone pendants from the gal
lery grave and flint dagger 
from the mound around the 
grave. — Foto S. Hallgren, 
ATA. 

kunde röra sig om människoben, utan snarare ett större djur: ko eller 
oxe, eventuellt häst. Bland benen låg även träkoisbitar. C 14-analys 
av kolet gav en ålder av 3425 ±100 B.P. (1475 f. Kr.). Under ben
klumpen låg en liten, enkel skaflhålsyxa (F 98) gjord av grön diabas, 
8,9 x 5.9 x 4.3 c m s to r> m e d skafthålets diameter 2,1 x 2,0 cm, fig. 6. I 
förhållande till yxkroppen är eggpartiet kort och insvängt och egg
bredden är relativt liten. På eggpartiet är bultmärkena, där de inte 
försvunnit vid slipningen, grövre än på yxkroppen i övrigt. Allt detta 
antyder, att yxans egg blivit omhuggen och omslipad en eller flera 
gånger. 

En liten koncentration av brända ben (F 84) och kol påträffades 
en halv meter söder om de ovannämnda fynden. Inga föremål fanns 
i bengömman. 

Enstaka brända ben (F 104) låg i kistans mitt. Även dessa tillhör 
människa. Benmängden var dock så liten, att en närmare analys icke 
är möjlig. På ömse sidor av bengömman påträffades ett hänge av tälj-
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Fig. ti. Skafthålsyxan Iran hällkistan. Längd 8,9 cm. — Stone axe from the galler) 
grace-. Length 8.0 em. — Foio N. Lagergren, ATA. 

sten (F 99) samt en flintkniv (F 77). Hänget har kvadratiskt tvärsnitt 
och mejselformad egg. Den andra änden, där det sannolikt funnits ett 
genomborrat hål, är avbruten. Kniven är gjord av gråbeige flinta, ca 
6 cm lång och försedd med retusch på bägge långsidorna. Den kan 
sekundärt ha använts som eldslagningssten. Användningsspåren på 
knivspetsen antyder detta.8 

Alla föremålsfynden låg på ungefär samma nivå och tillsammans 
eller i nära anslutning till brända ben i det fyndförande lagret i kis
tan. 

Kistans södra del saknade fynd. Några små ljusa fläckar var så dif
fusa, att det inte var möjligt att avgöra om de var spär efter obrända 
ben eller mjäla. 

Kolresterna (kol VII) från kistans botten gav en C 14-datering till 
3 5 i o ± i o o B.P. (1560 f. Kr.). Träslaget var ek, al och björk med stor 
dominans för eken.4 

Inga krukskärvor fanns vare sig i kistan eller i det undre fyllnings-
3 För detta påpekande tackar jag museichef Lili Kaelas, Göteborg. 
* Träslag för prover F 68 och kol VII har bestämts av ing. E. Äberg, Uppsala. 
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lagret. Däremot påträffades i myllan mellan stenarna i den övre pack
ningen 3 st. rödaktiga krukskärvor, några slaggbitar och pä ett annat 
ställe i högfyllningen ett par krukskärvor och några brända människo
ben. 

Utanför kistan i högens bevarade västra del påträffades mellan 
kistans västra sidohällar och den inre stenkretsen enstaka rester av 
obrända ben (F 93) av samma slag som inne i kistan. 

Ca 1,5 m söder om den inre stenkretsen, mellan stenarna i den 
undre packningen, på en något högre nivå än de övriga fynden, på
träffades en liten flintdolk (F 66), fig. 5. Den är gjord av ljusgrå 
flinta med fläckar i beige och mäter 8,9 x 2,6 x 0,9 cm. Skuldran mellan 
blad och skaft är kraftigt utsvängd. Skaftet är avbrutet i gammal tid 
strax ovanför skuldran. Den kvarvarande delen av skaftet har tunt, 
spetsovalt tvärsnitt. Av tvärsnittet att döma tillhör dolken närmast 
Forssanders typ VI. Även flintdolkens blad kan dock vara omhugget. 

Ungefär en meter NV om dolken, dold av en stenpackning av 
samma slag som det undre fyllningslagret i övrigt, påträffades ett 
bränt skelett (F 68). Skelettet låg i röd-gul sand, omgiven av sot, trä
kol och skörbränd sten. En C 14-analys av träkol gav en åldersbestäm-
ning till 3315+ 100 B.P. (1365 f. Kr.). Träslaget utgjordes av ek. Den 
döde låg i utsträckt läge i nordväst-sydöstlig riktning med kraniet i 
sekler. Av allt att döma läg skelettet i ursprungligt läge. Benen låg 
på en häll, medan fötterna befann sig mellan denna och en mindre 
häll. Skelettets längd var mellan 1,70-1,80 m. Den döda var en ung 
kvinna i åldern mellan 20-25 år. Enligt osteologen, antikvarie R. 
Jonsson är skelettet kraftigt bränt. Det organiska materialet har helt 
försvunnit vid bränningen eller förstörts så att det senare har urlakats. 
Förmodligen har skelettet förbränts tämligen långsamt eftersom det 
inte söndersprängts i någon hög grad. Individen har troligen också 
bränts liggande på rygg eftersom en del kotor finns kvar med ganska 
hela kotkroppar. Ryggraden har legat mot underlaget och förbrän
ningen har här på grund av dålig syretillförsel blivit ofullständig. 

Graven kan tolkas som sekundärbegravning i anslutning till kistan 
och C 14-dateringen tyder på att den är yngre än begravningarna i 
kistan. Det brända skelettets utsträckta läge är ovanligt. En möjlighet 
är, att den unga kvinnan låg i en kista och brändes pä platsen, men 
något bevis för detta finns inte. 

En skadad bronstutulus från period I I / I I I påträffades i en stor, 
flack stensättning strax öster om högen, intill och nedanför den ska-
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Fig 7. Bronstutulus från en stensätt
ning intill högens skadade del. 
— Bronze luliiliis from stone-
sctting near the inoimd. — 
Foto S. Hallgren, ATA. 

dade delen, fig. 7. Stensättningen saknade i övrigt fynd från bronsålder 
och föremålet låg mellan stenarna utan samband med någon ben-
gömma. Den kan ha tillhört en sekundärgrav i högens östra del. 

Några reflexioner och paralleller 

Som bekant förekommer megalitiska hällkistor över hela Götaland, 
men även i Värmland och Närke (Johansson 1961). Söderbykistan i 
Salem sn i Södermanland var 3 x 1 m stor, uppbyggd av kantställda 
hällar och innehöll varken skelettrester eller säkert daterbara fynd 
men kan sannolikt hänföras till senneolitisk tid (Thålin 1969). 

Dragbykistan i Skuttunge sn, Uppland, utgrävd 1960-1961, har läm
nat ett rikligt fyndmaterial (Jaanusson & Silvén 1962). Den innehöll 
obrända skelettdelar av ett tjugotal individer och roset hade använts 
för kontinuerliga begravningar både under brons- och järnålder. Att 
skelettdelarna hade bevarats så väl hade man framförallt de täckande 
kalkstenshällarna att tacka för. Bjurhovdakistan saknade dylika häl
lar och de obrända skelettresterna har möjligen, med undantag av 
de ytterst dåligt bevarade ben fragmen ten i »klumpen» i kistans nord
västra hörn, helt upplösts av det normalt kolsyrerika vattnet. Något 
bevis för att kistan har innehållit obrända människoskelett finns dock 
inte. 

I motsats till Dragbykistan saknade Bjurhovdakistan ett »förrum», 
men det smala området utanför kistans egentliga ingång, söder om 
den lilla röda kalkstensskivan, kan möjligen uppfattas som ett sådant. 
Detta område var begränsat ät sidorna av en klumpsten resp. en 
mindre häll och fyllningen där bestod av jord och småstenar, lätta 
att avlägsna vid behov. De i kisthörnen befintliga groparna har sanno
likt varit platsen för två stolpar som kan ha haft en funktionell be-
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lydelse för ingången. Kistor av denna typ användes för upprepade be
gravningar och då måste öppningen vara lättillgänglig. En lucka av 
trä eller annat organiskt material, lätt att lyfta bort, synes vara den 
enklaste öppningsanordningen för enrummiga hällkistor. 

Man står frågande inför den kantställda kalkstensskivan vid kis
tans södra ände. Både Uppland och Västmanland saknar skiktad kalk
sten i berggrunden. En och annan kalkstensskiva kan landisen ha 
transporterat dit. Hemorten för denna rödaktiga ordoviciska kalksten 
är att söka i Gävlebukten eller på Bottenhavets botten. I Dragby
kistan påträffades en sprucken, röd kalkstenshäll vid ingången. Man 
uteslöt då inte möjligheten att denna eventuellt kunde vara en ned
rasad takhall, fast sådana för övrigt saknades i kistans södra del. När 
man nu återigen står inför en röd kalkstensskiva vid ingången — och 
i detta fall den enda röda kalkstenen på hela gravfältet — vågar man 
kanske anta att den röda färgen här har haft en symbolisk innebörd. 
Motsvarigheter finns både i stridsyxkulturen (Malmer 1962, s. 215) 
och i den kamkcramiska kulturen (Edgren 1966, s. 90 ff.), där den 
röda färgen förekommer i form av rödockra eller annan färgstoff i gra
var. Det skulle således kunna röra sig om ett utslag av samma före
ställningar som legat bakom dessa fenomen, och som levt kvar in i 
senneolitisk tid. I detta sammanhang vill jag hänvisa till ytterligare en 
skc-lettgrav vid Dragby, A 309, skelettgrav nr 1, där mörkfärgad mylla 
var delvis uppblandad med rödaktigt grus. Det kunde dock inte av
göras, om det röda gruset var avsiktligt ditlagt, eller om det kommit 
dit genom normal vittring av söndersprängd röd kalksten, tillhörande 
en annan grav (Damell 1969). 

Bjurhovdakistans konstruktion visar att kistan är av senneolitisk 
typ och detta bestyrks såväl av föremålsfyndens sammansättning som 
av C 14-analyserna. C 14-dateringarna visar mycket enhetliga värden 
( 3 5 i o ± i o o , 34(io±ioo, 3425±100 B.P.). Det är dock svårt att av
göra, om dessa värden även indikerar kistans anläggningstid. Botten
kolet i kistan kan ha kommit dit efter att kistan har färdigbyggts 
eller t. o. m. efter det att den redan har varit använd som begrav
ningsplats under en tid. Visserligen saknades det spår av obrända 
människoskelett i kistan, men möjligheten att skeletten har helt upp
lösts är inte utesluten. 

Kistan har upprepade gånger använts som begravningsplats för kre-
merade lik. C 14-analysen för F 70 indikerar tiden för denna kreme-
ring till omkr. 1500 f. Kr. Fyndsammansättningen är i stort sett samma 
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som brukar förekomma i senneolitiska hällkistor. Ä andra sidan är 
dessa föremål sådana som kan ha använts även något senare. 

Under stenåldern dominerar jordandet runtom i Europa, men spo
radiskt förekommer även likbränning. I Danmark bär sex brandgra
var i Jyllands nordligaste del vittnesbörd om tidig likbränning (Kun-
wald 1954, s. 96). De anses härstamma från ett snävt avgränsat tids
rum, nämligen senneolitisk tid och då ett tidigt avsnitt av denna. 
I Sverige kan ett par brandgravar med tveksamhet tillskrivas strids
yxkulturen, medan den tredje, från Bäckaskog i Skåne, sannolikt är 
en senneolitisk brandgrav (Hansen 1937; Malmer 1962, s. 223 ff. och 
där anförd litteratur). Brända ben har påträffats redan i gånggrifter 
och har av några arkeologer tolkats som människooffer. Något bevis 
för att det rör sig om offer har man dock inte (Kaelas 1967, s. 290). 

De kremerade individerna i Bjurhovdakistan är otvivelaktigt sen
neolitiska. En hällkista av denna typ användes vanligen till upprepade 
begravningar av jordade lik, men i detta fall har det skett med kre
merade lik. Det är möjligt, men kan inte bevisas, att denna kista bygg
des för skelettbegravningar och även använts för detta ändamål innan 
begravningsskicket ändrades. 

Enligt C 14-analyser är Dragbykistan yngre än Bjuihovdakistan 
(C 14-värden för Dragby är 3255 ± 8 0 och 3175 ± 8 0 B.P., varvid det 
äldsta värdet sannolikt indikerar kistans anläggningstid) och den hade 
använts för minst ett 20-tal okremerade begravningar i traditionell 
senneolitisk stil. I kistan påträffades föremål intill de sist begravda 
individerna som indikerar bronsålderns II period. Där hade det sen
neolitiska begravningsskicket sålunda fortsatt ända in i bronsäldern. 
Ungefär samtidigt med Dragbykistan är enligt C 14-analysen det 
brända kvinnoskelettet utanför Bjurhovdakistan. 

Några långtgående slutsatser kan man knappast dra från det nya 
materialet. Det är dock tydligt, att likbränning förekom under yngsta 
stenåldern i åtminstone en del av Mälarområdet och att detta be-
gravningsskick i viss mån kunde kombineras med den traditionellt 
senneolitiska användningen av hällkistan som »gravkapell». 

Summary 
A new gallery grave was excavated by the Central Office of Antiquities in 1968. 
It was found at Bjurhovda in Västerås, province of Västmanland. It is the first 
gallery grave known from this province and one of the very few prehistorical 
monuments of this type in the district of Lake Mälar. 
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T h e general construction of the Bjurhovda gallery grave agrees with that of 

many Late Neolithie graves of this type in Sweden. It was an one-roomecl gallery 

grace-, orientated NNE-SSVV and open at its southern end (figs. 2. ;j). No ante-

room was present. lust inside the entrance a pit in the sterile ground at either 

side of the lateral wall of the grave represented postholes a nel were somehow 

connected with the original closure of the entrance. 

T h e gallery grave contaiiied traces of at least two, probably three separate 

cremation interments which were associated with artefacts of neolithie type. T h e 

assemblage ol artefacts (Fig. 6) agrees with those commonly found in Swedish 

gallery graves. T h r e e C i-j-analyses of charcoal indicate a date of Late Neolithie 

time for lhe- e remations (c. 1500 u.c:.). 

Another cremation burial bad laken place just outside of lhe gallery grave. 

N o artefacts were found, but a Ci i4-analysis of charcoal (¥ 08) suggests a time 

(c. 1365 u.c:.) which may be regarded as transi t ional between the Neolithie 

and Bron/e Age. 

During lhe- Late Neolithie age inhumat ion was the preclominating mode of 

interments anel only a few undoubtecl cremation burials ol thal period are 

known in Seandinavia. Lhe late neolithie t radi t ion of iising gallery graves as 

collective graves for uncremateil burial lasted in parts of Central Sweden well 

into lhe Bron/e Age as witnessed by the Dragby gallery grave in Upp land 

(Jaanusson & Silvcn 19(12). However, in the Bjurhovda gallery grace- lhe tradit ion 

of collective grave bas obviously been associated with cremation. 
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