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Hur gamla är bronsåldersrösena på 
Västkusten? 

Kring ett avsnitt i Fyndrapporter igyi: i. Rapporter över Göteborgs 
Arkeologiska Musei undersökningar. Göteborg Lgyo 

Av Lennart Lundborg 

Sedan 1969 utger Göteborgs arkeologiska 
museum en publikation med namnet 
Fyndrapjwrter, en i offset tryckt skrift, i 
vilken man offentliggör resultaten av de 
omfattande arkeologiska undersökningar, 
som bl. a. förorsakats av stadens snabba ex-
jransion. I boken, som är i A4-format, 
återfinner man rapporter om de utgrävda 
anläggningarna och påträffade fynden 
jämte åtföljande diskussion. Härtill kom
mer ritningar, foto jämte tabeller i rikt 
mått. Även till synes resultatmässigt obe
tydliga undersökningar behandlas, utgräv
ningar som eljest inte brukar komma med 
i museernas årspublikationer, vilka nu
mera följer en allt populärare linje. I sitt 
förord till Fyndrapporter 1970: 1 efterlyser 
Lili Kaelas kollegernas reaktion på pub
likationen. Om tryckta utlåtanden låtit 
vänta pä sig, behöver detta dock inte tol
kas som att man är ointresserad, tvärtom. 
Genom den snabba publicering som nu 
sker har man möjlighet att bättre kunna 
följa med, vad som händer pä utgrävnings-
fronten i Göteborgstrakten. Detta nya pub-
liceringssätt har därför utomordentligt 
många positiva drag. 

En så diger och faktaladdad skrift som 
Fyndrapporter läser man emellertid inte 
rakt igenom pä en gäng. Naturligast är väl, 
att man stannar vid uppsatser, som berör 
tidsepoker och problem, som man för till
fället sysslar med. Eftersom jag själv ägnat 
bronsåldersgravarna i Halland ett ingå

ende studium, skall vi därför här uppmärk
samma ett bronsäldersröse vid Skäggered 
1:2-4 (fornl. 12:159/1) vilket publicerats 
i Fyndrapporter 1970: 1, s. 200-238 av 
Hasse Olsson. Såväl ritningar som fyndbil
der jämte text ger läsaren möjlighet att få 
en klar uppfattning av undersökningen. 
Roset visade sig innehålla nägot så ovanligt 
som flera föremål av guld — en ring, tre 
spiraler jämte fragment av en spiralvriden 
ten. Dessa guldpjäser framkom i en dub-
belrummig hällkista med en längd av 3,3 
m. I denna hade av den osteologiska ana
lysen av de brända benen att döma två 
individer gravlagts. 

I stora drag är jag ense med utgrävarens 
tolkning av rosets konstruktion och till
komst, vilket dock inte utesluter nägra kri
tiska reflexioner. Ett betydelsefullt fynd, 
som Hasse Olsson inte lar uj)j) till behand
ling är en miniatyrflintdolk, F 41, frän den 
norra delen av hällkistan. Dolken är av en 
typ, som sekundärt använts som eldslag
ningssten. Nämnda föremälstyj) är vanlig 
som gravfynd under äldre bronsåldern. 
Den danske forskaren Ebbe Lomborg har 
behandla) dem i uj)j)saisen »Fladehuggede 
flintredskaber i gravfund» Aarbeger for 
nordisk oldkyndighed og historie 1959. 
Skäggeredsdolken tillhör Lomborgs grupp 
C, vilken han placerar i Montelius andra 
och tredje bronsåldersjjerioden Är detta 
riktigt får man en datering till äldre 
bronsåldern pä hällkistan, nägot som även 
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Pig. i. Ovandelen av cn svärdsknopp tillhörande en 
fragmentarisk helgreppsdolk av brons frän ett röse 
viel Grötvik, Sönerrums socken, Halland. Efter H. 
Ottenjann, Die nordischen Vollgriffschwerter der 
älteren und mittleren Bronzezeit, Berlin 1969. 1:1. 
— The upper part ot a pommel belonging to a 
fragmentary solid-hilted dagger ot bronze from a 
cairn at Grötvik, Söndrum parish, Halland. 

själva gravtypen talar för. Kan det vara sä, 
att vi här har att göra med en ännu äldre 
gravsättning och att guldfynden, miniatyr
svärdet samt rakkniven av brons nedlagts 
i en redan befintlig grav? Hasse Olssons 
datering av rosets anläggande till yngre 
bronsåldern, period IV torde uppenbarli
gen vara för sen. 

Förf. till anförda uppsats har även sökt 
ge bronsåldersrösena på Västkusten en se
nare datering än vad man brukar. Han 
tidsfäster dem till jierioderna III-V. Ett 
kuströse i Halmstadtrakten, beläget vid 
Grötvik i Söndrums socken, undersökt 1937 
av Erik Salvén visade sig emellertid inne
hålla en helgrepjisdolk av brons. Knajij^ens 
ovansida hade försetts med spiralornamen-
tik av ett slag som tillhör sen period II 
(fig. i).1 I graven, som utgjordes av en häll
kista utan brända ben (troligen skelett
grav), läg även en miniatyrflintdolk (SHM 
22234) av samma slag som i Skäggeredsrö-
set. Tyvärr har endast få rosen på Väst
kusten blivit föremål för moderna veten-
skajjliga undersökningar, men vad beträf
far högarna rymmer mänga av dessa cen
tralgravar från period II. Man ställer sig 
därför frågan, varför rösena skulle ha an
lagts senare än bronsåldershögarna. Mänga 
högar har uppförts först under yngre 
bronsålder, varför även rösena kan ha en 

mycket varierande anläggningstid.2 Trots 
avsaknaden av tillräckligt undersöknings
material tyder mycket på att dessa går 
långt ner i järnåldern.3 

De brända benen öster om hällkistan, 
däribland hästben, hänför Hasse Olsson till 
rosets anläggande. Vid en osteologisk ge
nomgång av benmaterialet frän 55 sydhal-
ländska bronsäldersgravar har dock inga 
hästben framkommit.4 Jag ställer mig där
för något tveksam till denna tolkning sam
tidigt som man inte kan motbevisa detta. 
I ett förord till Fyndrapjiorter 1970: 1 skri
ver Kjerstin Gullberg: »Om ett röse t. ex. 
anlagts under mitten av bronsåldern och 
man senare bryter upp det, plundrar det 
och nedlägger nya ben och föremål torde 
det med nuvarande undersökningsmetodik 
vara i det närmaste omöjligt att påvisa.»5 

Nämnas skall här för tydlighetens skull, 
att Hågahögens brandgrav från period IV 
helt saknade djurben, något som läsaren 
av den anförda uppsatsen ej får klart fram
ställt. 

1 H. Ottenjann, Die nordischen Vollgriffschwerter 
der älteren und mittleren Bronzezeit, Berlin 1930, 
Taf 22: 15g daterar Görtviksdolken lill per. II lik
som K. Randsborg, Von Periode II zu III, Ada 
Archaeologica, XXXIX, Köpenhamn 1968, Abb. 
59 A. 
2 A. Fredsjö, Kuballe Vette-storbygge och gravfynd 
från bronsäldern, Fynd 1961, s. 21-30 samt »Faxen» 
— En gravhög från bronsåldern i Kareby socken 
— Fynd 1962, s. 9-12 daterar ovannämnda bohus
länska bronsåldersrösen till period III. Se vidare 
E. Lindälv, Om bronsåldershögar och bergresen 
i norra Halland, Varbergs museums årsbok 1963, 
s. 39-50. 
3 L. Lundborg, Klappcrstensgravfältet vid Påarp, 
Trönninge socken, Halland 1966, s. 10 ff., anser, 
att det stora roset »Sänkchög» genom sitt läge 
endast nägra meter över havsytan knappast kan 
tillhöra bronsåldern. 
' I detta fall bygger jag pä ett nyligen utkommet 
arbete med benbestämningar av brandgravsmate-
rial frän bronsåldershögar och bronsäldersgravar 
i södra Halland författat av Rolf Jonsson. Bestäm
ningarna har utförts av N.-G. Gejvall, H. Sellstedt, 
P. Lahtipcrä samt nämnde Jonsson. Uppsatsen 
är publicerad i L. Lundborg, Undersökningar av 
bronsåldershögar och bronsäldersgravar i södra Hal
land, Höks, Tönncrsjö och Halmstads härader under 
åren 1854-1970, Halmstad 1972, s. 131 tf. 
r- Kj. Gullberg, Fyndrapporter 1970: 1, s. 10. 
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How Old are the Bronze Age Cairns on the West Coast? 

The writer of the above artide reviews a 
journal published since 1969 by the Archae
ological Museum at Gothenburg and en
titled "Fyndrapporter". The journal reports 
on the excavations carried out round Go
thenburg as a result, i.a., of the rapid ex
pansion of the town. Seemingly less exten
sive investigations are dealt with, which the 
writer thinks is a positive thing. He finds 
it particularly important that the results of 
the excavations are made available at such 
an early date. 

In one of the jiapers of the journal Hasse 

Olsson gives an account of a Bronze Age 
cairn at Skäggered 1: 2-4 (Fyndrapporter 
1970: 1, pp. 200-238), in connection with 
which he wants to date the Bronze Age 
cairns on the West Coast låter than is nsual. 
In this context the reviewer mentions a 
cairn at Grötvik outside Halmstad, whose 
contents—a bronze dagger with spiral orna
mentation (fig. 1) and a miniature flint 
dagger-date it to the Bronze Age, Period II. 
It would, however, seem probable that 
many cairns on the West Coast were built 
as late as the Iron Age. 

v 
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