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Gånggriften vid Berg i Bokenäs socken, Bohuslän.
Af

Gabriel Gustafson.

Tillägg.
I förra häftet af denna tidskrift beskref jag en gånggrift vid 

Berg och redogjorde för min sommaren 1887 företagna utgräfning 
af densamma. Det hufvudsakliga innehållet af min uppsats är 
återgifvet i Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns forn
minnen, bd IV, sid. 320 o. löij., der dr E. Ekhoff dessutom när
mare beskrifvit och afbildat de anträffade fornsakerna.

Efter undersökningen 1887 igenfyldes grafven och återstäldes 
i sitt förra skick; men det skulle icke dröja länge, innan den ånyo 
öppnades. I juli månad förra året höll Göteborgs och Bohusläns 
Fornminnesförening sitt årsmöte i Uddevalla, och jag erhöll då af 
en bland föreningens styrelsemedlemmar, hr grosshandlaren Rob. 
Thorburn, uppdrag att åter utgräfva minnesmärket, vid hvilket 
besök skulle afläggas under en utfärd en af mötesdagarna.

Sedan utgräfningen skett, beslöt jag att använda några lediga 
timmar till en nödtorftig restauration. Den prydliga murfyllningen 
mellan väggstenarna var på sina ställen skadad; detta gällde isyn
nerhet kammarens vestra gafvel, der man i senare tider brutit sig 
in under takhällen mellan tvänne väggstenar och dervid undan
kastat öfre delarna af den för öfrigt utmärkt väl bevarade mur
fyllningen. Dessa ersattes nu med nya, och gropen utanför ifyldes, 
så att grafhögen nu sluter tätt intill takhällen, såsom ursprungligen 
varit fallet.

I gången voro de flesta murfyllningarna mellan vägghällarna 
upptill försvunna och ifyldes derför med ny mur ända upp till 
hällarnas öfverkant. Arbetet var visserligen ganska enkelt, men
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det medförde dock en viss forntidsstämning; jag och en af mina 
arbetare »murade» af alla krafter och skötte vårt stenåldersgöra 
med omsorgsfull ifver, så att jag smickrar mig nied att vi ej skulle 
blifvit alldeles underkända af gånggriftens ursprunglige bygg
mästare.

Den prydliga rad af tätt satta kantstenar, som omgifvit hela 
kullen, hade i tidernas längd fallit utåt och slutligen alldeles dolts 
af jord och ljung. För att ge en föreställning örn det ursprungliga 
utseendet restes närmare en fjärdedel af kretsen vesterut från gån
gens mynning samt några få stenar på östra sidan närmast ingån
gen. Vid detta arbete hittades under1 en af de nerfallna stenarna 
en flintsåg af den vanliga, halfmånformiga typen. Af läget fram
går som ganska säkert, att den icke kan vara äldre än grafbygg- 
naden, utan nedkommit i jorden antingen vid dess uppförande eller 
senare. Yngre än grafven är tydligen ock en liten flintdolk med 
kort, fyrsidig^ jämnbredt skaft, som fanns på kullens topp vester 
om gången helt nära jordytan. Jorden hade på detta ställe vid 
förra utgräfningen förblifvit orubbad.

De reparationer, som verkstäldes för att låta de besökande få 
en mera ostörd uppfattning af fornlemningen, bibehöllos, då allt 
åter täcktes afjord; det har derför varit min skyldighet att derom 
göra en anteckning för framtiden.

En vy af gånggriften, sådan den under mötets besök framstod, 
finnes återgifven i Ny Illustrerad Tidning 1888, n:o 35.

1 Vid första utgräfningen hade jag för beqvämlighets skuld afgräft jorden 
endast ofvanpå de nästan plant liggande stenarna.


