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Gånggriften vid Sjöbol, Lyse socken, 
Bohuslän 

Av Mats Jonsäter 

Av Bohusläns 30 gånggrifter har åtskilliga 
blivit föremål för undersökning, huvud
sakligen i början av 1900-talet.' Ingen har 
totalundersökts och som regel har endast 
kammaren, gången och ett mindre område 
utanför gången blivit utgrävda. Vid upp
förandet av OK:s raffinaderi vid Bro
fjorden berördes emellertid en gånggrift 
på Sjöbols ägor i Lyse socken. För första 
gången blev en bohuslänsk gånggrift 
totalundeisökt. Undersökningen utfördes 
av riksantikvarieämbetets uppdragsverk
samhet sommaren 1971.2 Efter undersök
ningen återuppställdes fornlämningen på 
annan plats inom raffinaderiområdet. Här 
nedan ska ges en kort redogörelse för 
undersöknings resultaten. 

Gånggriften. som hade nr 7 i riksanti
kvarieämbetets register över fasta fornläm
ningar i Lyse socken, tillhör den grupp av-
bohuslänska gånggrifter med liten rund 
kammare som typologiskt ansetts stå dösar
na nära (Kaelas 1962-63, s. 17). Den var 
belägen på norra delen av Lysehalvön, ca 
500 m eister om Brofjorden. Den låg på 
svagt sluttande mark mellan några låga 
berg (fig. 1). Nedanför har legal en kvarn
elamm och området bör under gånggrif-
tens tillkomsttid ba varit tämligen sankt. 

Gånggriften var omgiven av en sten
packning, 15 m i diameter. Denna hade 
ingen kantkedja och nådde vid kammaren 
ca 1 ni under takblockets översta punkt. 

1 l neler 1973 skall ytterligare en gånggrill ha på-
nällais i utkanten av ()K:s omräde. Fornl. nr 199. 
Lyse sn, Bohuslän. 
2 Undersökningen leddes av antikvarie Ingegerd 
Särlvik med författaren som förste man. 

Kammaren låg centralt i stenpackningen 
och gången vette mot sydost. Kammaren 
hade varit täckt av cn enda stor takhall. 
Denna hade dock spruckit och ena halvan 
glidit ner på stenpackningen. Gången täck
tes av två takhallar. Kammaren hade sex 
vägghällar, vilka var nedgrävda i markgru
set under stenpackningen. Stenpackning
en var ca 0,7 m djup intill vägghällarna 
och fyllningen mellan stenarna utgjordes 
av något ljusare grus än det naturliga 
markgruset. Mellan vägghällarna fanns 
kallmurning, dock inte särskilt välbyggd. 
Gången bestod av två 2,5 m långa, kraftiga 
hällar som, utan fundament, varit placera-
ele direkt på det naturliga markgruset. I 
vardera änden av den nordliga gänghällen 
stod »dörrposter» bestående av kantställda 
små hällar, den inre något tunnare än den 
yttre. Även vid den sydliga gånghällen ha
de del funnits en »dörrpost», vilken emel
lertid vält och doldes av stenpackningen. 
Den inre dörrposten hade här ersatts med 
två horisontellt lagda (lata hällar. Utanför 
gångens mynning läg en 1 m stor Ilat häll 
som möjligen kan ha använts för atl till
sluta gången (fig. 2). 

1 kammaren, som var omrörd av en 
plundringsgrop, påträffades ungefär 1.5 
m under takhällen rester efter ett golv lagt 
med mycket små stenflisor. Flisgolvet 
sträckte sig även ut i den inre delen av
gången och fanns dessutom på ett litet om
råde utanför gångmynningen (fig. 3). På 
samma nivå som detta fanns tre tröskel
stenar inne i gången. 

Under flisgolvet i kammaren framkom 
en märklig konstruktionsdetalj. Här hade 
man stuckit ner en spetsig häll, ca 0,9 m 
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Fig. 1. Gånggriften i Sjöbol före undersökningen. 
Foto från SV. Foto Ingegerd Särlvik. - Passage tomb 
,H Sjöbol, from sonihwest, before exeavation. 

lång och 0,2 m tjock, i gruset intill den 
vägghäll som stod närmast den sydliga 
gånghällen. Dess övre del låg omedelbart 
under flisgolvet. Vad denna sten använts 
till är osäkert, troligen har den haft någon 
stödjande funktion vid uppförandet av 
gånggriften (fig. 4). 

I stenpackningen 4 m norr om kam
maren stod en kantställd häll i ett 2 m 
stort och 0,1 m tjockt lager med ljus sand. 
Hällens övre del var i nivå med stenpack-
ningens översta lager. 

Under stenpackningen fanns ett kvadra
tiskt, 7 in stort och intill 0,1 m tjockt sot
lager med något oklar begränsning. Kam
marens vägghällar var nedgrävda genom 
detta lager. 

Som tidigare omnämnts fanns det en 
plundringsgrop i kammaren, varför inga 
fynd kunde förväntas ligga i orubbat läge. 
I fyllningen ovan flisgolvet påträffades 
dock en hel del föremål: en hjärtformig 
pilspets, en eldslagningsflinta, ett 20-tal 
flintavslag, en tunn gråbrun krukskärva 
ornerad med små tvärstreck över en hori
sontell linje samt 45 oornerade krukskär
vor. Begravningsrester i form av män
niskoben fanns ej bevarade. Ungefär 1 dm 
ovanför flisgolvet framkom en tresidigt till

huggen spånpilspets utan markerad tånge
avsats, möjligen i ursprungligt läge. I öpp
ningen mellan kammaren och gången 
fanns ett 50-tal oornerade krukskärvor. 

I gångens fyllning, som bestod av mylla 
och medelstora stenar, framkom en halv 
bärnstenspärla, en hjärtformig pilspets, en 
dubbeleggad spånskrapa, ett 30-tal flint-
avslag och 95 oornerade krukskärvor, där
ibland ett 10-tal från ett litet blomkruks-
formigt kärl. 

Liksom i andra gånggrifter framkom 
en hel del fynd i stenpackningen utan
för gången. Nära stenpackningens be
gränsning påträffades en flathuggen spjut
spets av flinta och spritt i området fanns 
en hjärtformig pilspets, en spånskrapa, en 
skivskrapa, ca 200 flintavslag och 75 kruk
skärvor, däribland sju ornerade. 

Även i övriga delar av stenpackningen 
förekom fynd, huvudsakligen koncentre
rade till området söder om kammaren, 
medan området norr om kammaren var så 
gott som fyndtomt. Emellertid fanns här 
intill den ovan omtalade kantställda hällen 
en liten knacksten av bergart. I södra 

Fig. £. Lodfoto över gånggriften efter avtorvningen 
och efter takblexkens borttagande. Foto Mats Jon
säter. - Vertieal photograph ol the tomb after the 
lurt and capslones had been removed. 
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Fig. 3. Rester av det flislagda golvet i övergången 
mellan gång och kammare. Foto Mats Jonsäter. -
Remains of the stone-chip floor between the passage 
and the chamber. 

delen fanns - förutom ett 50-tal spridda 
oornerade krukskärvor och flintavslag — 
även två koncentrationer av keramik, den 
ena med ett 10-tal skärvor och den andra 
med ett 50-tal. 

De senneolitiska dragen är framträ
dande i fynden. Det gäller framförallt 
spjutspetsen, de hjärtformiga pilspetsarna 
(fig. 5), det lilla blomkruksformiga kär
let från gången och troligen också en stor 

Fig. 4. Prejfil gene>m kammaren och den sydliga 
gånghällen. 1 kammaren syns den spetsiga häll som 
var nedstucken i markgruset, förmodligen som ett 
stöd vid uppförandel av gånggriften. - Section 
through the chamber and the southern tomb slab. 
In the chamber is seen the pointed slab that was 
stuck into the ground gravel, probably as a support 
at the erection of the passage tomb. 

del av den oornerade keramiken. Emel
lertid finns det material av omisskännlig 
mellanneolitisk typ, nämligen de sju orne
rade krukskärvorna som hittades utanför 
gången samt den tresidigt tillhuggna spån-
pilspetsen från kammaren. 

De sju ornerade krukskärvorna och 
tillika ett 10-tal oornerade skärvor är av 
typiskt megalitgods, finmagrat och med 
rödbrun eller brun färgton (fig. 6). Fem 
av skärvorna är från bukpartiet på en liten 
bägare. Orneringen består av vertikalt vin-
kelstapelband omgivet av åtminstone fem 
parallella linjer. En dansk bägare från 
Lynt, Starup sogn, Hadersbo, har en lik
nande ornering. Muller hänför denna till 
den »aeldre stil», dvs. äldre delen av mel
lanneolitikum (1913, s. 303 ff.). 

En krukskärva är ornerad med troligen 
horisontellt vinkelband, vilket består av två 
parallella linjer omgivna av vinkellinjer. 
De parallella linjerna är dragna medan 
vinkellinjerna är utförda med linjestick 
(furchenstick). Denna orneringsteknik före
kommer endast på keramik från ytterliga
re två gånggrifter i Bohuslän, nämligen de 
vid Skee prästgård, Skee socken och Berg 
i Bokenäs socken (Bagge 1934, s. 249ff.). 
Kärlet från Skee prästgård, en fotskål, 
dateras av Kaelas till äldre delen av mellan
neolitikum (1953, s. 25 ff.) och till samma 
tid bör även den linjesticksornerade skär
van från Sjöbol höra. 

En liten skärva är korsskrafferad. 
Den ornerade keramiken hör således 

till mellanneolitikums äldre del, omkring 
period II. Denna datering av megalitkera
miken sammanfaller i stort med den äldsta 
keramiken som påträffats i övriga bohus-
ländska gånggrifter, men inte heller i dem 
har man påträffat megalitkeramik från se
nare delen av mellanneolitikum (Kaelas 
1953, s. 27). Att man även under denna 
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tid har använt gånggriften visar emellertid 
fyndet av den tresidigt tillhuggna spån-
pilspetsen från kammarens bottenlager. 
Den är 6,8 cm lång och är bearbetad på 
alla tre sidorna men endast på spetsen och 
tången på undersidan. Tvärsnittet är lik-
sidigt triangulärt (fig. 7). Pilspetsen tillhör 
Beckers typ D, vilka räknas till strids
yxkulturen (1950, s. 192-193).3 Den på
träffades i norra delen av kammaren, ca 
10 cm över flisgolvet och föreföll att ligga i 
orubbat läge. Spånpilspetsar förekommer 
i skånska och västgötska gånggrifter (se 
t. ex. Bagge-Kaelas 1950, s. 70, 144; 
Anderbjörk 1932, s. 36; Cullberg 1963, 
tabell, s. 67), men mig veterligt finns 
ingen av så sen typ som den här omtalade, 
medan de förekommer ganska rikligt i 
danska gånggrifter (Becker 1950, s. 238). 
Någon boplats med redskap från strids
yxkulturen har inte påträffats i det 1971 
-1972 aktuella undersökningsområdet i 
Lyse (liksom inte heller någon med ut
präglad megalitkeramik), men däremot fö
rekommer enstaka krukskärvor från strids-
yxkärl på två gropkeramiska boplatser 
inom området (fornlämning 13 c och d). 
I bägge fallen rör det sig om sena grop
keramiska boplatser med B- och ('.-pilspet
sar och sen keramik. Spånpilspetsar av 
samma typ som den från gånggriften finns 
inte på boplatserna men dateringen bör 

Fig. 5. Senneoliliska pilspetsar och en spjutspets från 
olika delar av gånggriften. Foto Mats Jemsäter. -
Late neolithie arrow-heads and a spear-heael t rom 
different parts of the passage tomb. 

* 

Fig. 6. Ornerad keramik från området utanför 
gången. Längst upp t. v. den linjesticksejinerade 
skärvan. Foto Mats Jonsäter. - Ornamented pottery 
from the area outside lhe passage. Top left, potsherd 
ilee ni,Heel with rows of döts. 

vara ungefär densamma, dvs. senare delen 
av mellanneolitikum eller ungefär period 
IV. 

Sammanfattningsvis har alltså fynden 
givit följande dateringar. De äldsta fynden, 
den ornerade keramiken, är från förra 
delen av mellanneolitikum — spånpilspet-
sen från den senare delen — medan 
merparten av fynden, dvs. spjutspetsen, de 
hjärtformiga pilspetsarna och viss del av 
keramiken, kan dateras till senneolitikum. 
I detta sammanhang kan nämnas en härd 
som påträffades under stenpackningen 
och sotlagret strax söder om kammaren. 
En C14-analys av kolet från den har 
givit värdet 3595 B.C.±155.4 Härden har 
troligtvis inget samband med gånggriften 
utan hör till en äldre boplats (fornlämning 
7 b) över vilken gånggriften senare byggts. 
I ett schakt väster om gånggriften har bo
platsen givit fynd av enstaka tvärpilspetsar. 

Som tidigare omnämnts tillhör gång
griften i Sjöbol en grupp av bohusländska 

å 

3 Enligt Beckers definition av spånpilspetsarna är 
det tvärsnittet och formen som är avgörande för 
bestämningen (ill typ D. Malmer har senare gjort 
en något annorlunda uppdelning av stridsyxkul
lurens spånpilspetsar elär spetsar med total till-
huggning på samtliga sidor räknas till typ D, medan 
spetsar där en del av en siela har lämnats obe
arbetad räknas till typ C (Malmer 1962, s. 539). 
På grund av att den här behandlade spetsen saknar 
maikerael tingeavsats har jag använt mig av Beckers 
definition. 
4 Analysen utförd viel laboratoriet Im radioaktiv 
datering, Stockholm, si tö()7. 
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Fig. 7. Den tresidigt tillhuggna spånpilspetsen från 
kammaren. Foto Mats Jonsäter. - The triangulär, 
carved chip arrow-head from the chamber. 

gånggrifter som står dösarna typologiskt 
nära. Några belägg för att dessa skulle 
vara äldre än de större rektangulära 
gånggrifterna har tidigare utgrävningar 
inte givit (Bagge 1934, s. 234) och inte 
heller undersökningen av gånggriften i 
Sjöbol har givit några fynd som tyder på 
detta. De utmärkande dragen för de bo-
husländska dösarna är liten rund eller 
mångkantig kammare täckt av endast ett 
takblock med en omgivande hög som inte 
når upp till takblocket utan lämnar kam
marens vägghällar synliga. Dessa för dö
sarna utmärkande drag finns hos gånggrif
ten i Sjöbol. Mellan de små runda med ett 
takblock och de större närmast rektangu
lära med flera takblock, t. ex. den vid Berg 
i Bokenäs, finns alla övergångsformer. 
Såhär t. ex. gånggriften vid Fagerfjell, 

Stenkyrka socken, en rund kammare som 
varit täckt med troligtvis fyra takblock 
(Ekhoff 1882, s. 314), medan den rektan
gulära gånggriften i Rixö, Brastad socken, 
är täckt med endast ett takblock (Ekhoff 
1886, s. 450). Till detta kommer även 
andra detaljer, t. ex. gånggriften »Gull-
högen», Höviksnäs i Valla socken, som lik
som dösarna har triangulär ingång till 
kammaren, åstadkommen genom att häl
larna på ömse sidor om öppningen har 
lutats mot varandra. Den saknade dess
utom täckhällar över gången (Enqvist 
1922, s. 89). Det tycks alltså vara svårt 
att urskilja några från varandra klart skilda 
typer av gånggrifter i Bohuslän, då över
gångsformerna tycks vara de domine
rande. 

De bohuslandska ganggntternas likheter 
med de närmast kontinentala, de jyll-
ländska, har påvisats bl. a. på typologiska 
grunder (Enqvist 1922, s. 89-90). Men 
även fynden vittnar om kontakter. I den 
ovan omtalade graven i Lynt, Starup sogn, 
Hadersbo, hittades tillsammans med bä
garen en diskusformad stridsklubba, en 
typ som framförallt är utbredd på Jylland 
(Nordman 1917, s. 251). En hel och en 
fragmentarisk klubba av samma typ har 
hittats i gånggriften »Gullhögen», Valla 
socken, som står Sjöbolgånggriften typo
logiskt nära (Enqvist 1922, s. 81). 

Liksom på Jylland försvinner megalit
kulturen i Bohuslän vid mitten av mellan
neolitikum och detta har för Jyllands del 
satts i samband med stridsyxkullurens 
framträdande (Kaelas 1953, s. 28 ff.). I 
det sammanhanget kan det vara värt att 
notera förekomsten av en spånpilspets av 
stridsyxtyp i Sjöbolgånggriften. 

A Passage Tomb at Sjöbol, Lyse Parish, Bohuslän 

In 1971 the author examined a passage 
tomb in the parish of Lyse in Bohuslän. 
It was surrounded by a stone setting 15 m 
in diameter, and comprised a small cir
cular chamber, about 2 m in diameter, and 
a passage 2.5 m long facing soulheast. 

The finds, mainly in and around the 
passage, were pottery and occasional flint 
objects. Seven decorated potsherds may 
date from the early phase of the middle 
neolithie period, while the other finds 
date from late neolithie times. 
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The exeavation has provided further 
evidence that the Bohuslän passage tombs 
with a small circular chamber, closely 
related typologically to the dolmen, were 
probably eonstrueted during the same 
period as the large rectangular passage 
tombs in the province. The author con

siders it difficult to make a division into 
types on the basis of the shape, for most 
passage tombs are of intermediate shapes. 

The Bohuslän passage tombs are very 
similar to those in Jutland, in respect of 
both finds and technical construction. 
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