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Förord

Undersökningarna av röset med skeppssättning 
i Ljungby i Ätradalen strax nordost om Fal

kenberg, stensättningen med de två skeppssätt- 
ningarna i Stenunga vid Nossan i Västergötland 
och utgrävningen av storhögen med det märkliga 
namnet Namnlöse Kulle i den halländska central
bygden kring Grimeton visar på den mångfald som 
präglar de arkeologiska tolkningsmodellerna. Ut
gångspunkten för Ljungbyundersökningen under
stryker behovet av att tidsfästa och förstå grav
skickets utveckling i förhistorien för att i vidare 
mening förstå samhällsutvecklingen. Storhögar 
som Namlöse Kulle i Rolfstorp har i arkeologisk 
forskningstradition primärt uppfattats som ett ut
tryck för makt, hög social status och samhällsad- 
ministration. Gravmonumentet, den stora högen, 
anses under förhistorien ha brukats som en sam
lande symbol av väsentligt värde för upprätthål
landet av den rådande sociala strukturen och orga
nisationens form. Som vi kan se saknas gravar i en 
del av högarna, och den arkeologiska diskussionen 
kring storhögarnas sociala samtidsroll och vad de 
uttrycker är mycket likartad diskussionen kring 
skeppssättningarna, dock med den distinktionen

att skeppssättningarna, främst genom studier av 
religionshistorisk art, tidigt kom att behandlas uti
från frågor kring begravningsritualen. Storhögen 
har snarast behandlats utifrån den processuella ar
keologins strävan att belysa och kategorisera so
ciala organisationsformer. Undersökningen vid 
Stenunga i Hudene belyser i kontrast till forsk
ningstraditionen kring storhögar behovet av för
ståelse av ritualens vikt för att kunna förstå sam
hällsorgan isationen.

De osteologiska analyserna av materialet från 
gravarna i Ljungby och Hudene socknar har ut
förts av Caroline Arcini vid Raä:s kontor i Lund, 
resp. av Leif Jonsson vid Raä:s kontor i Kungs
backa. Metallföremål har konseverats av Inger 
Nyström vid Västsvenska Konservatorsateljén 
i Göteborg. Vedartsbestämningar har gjorts av 
Karin Ullberg-Loh vid Raä i Kungbacka. 14C-ana- 
lyser av träkol har utförts vid Institutet för radio
logisk datering i Trondheim och vid Svedberg- 
laboratoriet i Uppsala. Teckningar och renritning
ar har om inget annat anges utförts av Anders An
dersson. Ansvarig för layout och grafisk form har 
Lena Troedson varit.

Kungsbacka den 15 februari 1994

Tore Artelius, 
Robert Hernek 
och Gisela Ängeby
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Figur 1 Läget för Hudene, Ljungby och Rolfstorp socknar i västra Sverige.
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En skeppssättning dold i rose

Robert Hernek

Högt uppe på ett bergskrön, strax intill en stör
re grustäkt, ligger ett stort röse. På den intill- 

liggande, och nu till största delen bortschaktade, 
bergsåsen har det tidigare funnits ytterligare fem 
rösegravar som undersökts under de senaste tjugo 
åren. Dessa gravar har daterats till bronsålderns 
senare del. Röset på berget är däremot äldre, och i 
dess inre finns en konstruktion som berättar att rö
set byggts under en tid av förändring. Här gömmer 
sig tecken som tyder på att nya religiösa och sym
boliska ideer håller på att få fäste. Graven är också 
ännu ett exempel på att man inom regionen från 
norra Skåne upp till mellersta Halland uppenbar
ligen haft en särskild förkärlek för att begrava sina 
döda i symboliska skepp av sten. Det riksbekanta 
stenskeppet från Lugnaro vid foten av Hallands
åsen har alltså fått ännu en systerfarkost och av ål
dern att döma, denna gång en storasyster.

Röset på berget hade under årens lopp blivit 
kraftigt övertorvat och det var inför undersökning
en våren 1991 dessutom beläget inne i en tät, näs
tan ogenomtränglig, granplantering. Att röset på 
berget skulle tas bort berodde på att man också vil
le utnyttja material från det fasta berget.

Undersökningen av fornlämning 87 i Ljungby 
socken bekostades av grusföretaget Ballast Hal
land AB.

Förhistoriska omgivningar

Ljungby socken ligger en mil nordöst om Falken
berg, inom en zon där det halländska landskapet 
ändrar karaktär. Den flacka kustslätten övergår 
delvis i högre belägen skogsbygd. Den odlade byg

den ligger i de kuperade dalgångarna mellan berg 
och rullstensåsar. Jordmånen är övervägande lätt- 
dränerad sand.

Landskapet i Ljungby karaktäriseras av Vinåns 
dalgång som länge löper parallellt med Ätran. De 
båda dalgångarna avskiljs dock alltmer inåt land. 
Trustorp är beläget intill höjdpartier på östra sidan 
av Vinåns dalgång (fig. 2).

Hela Ätradalen med dess omgivningar har varit 
mycket gynnsam för bosättning under förhistorisk 
tid. Det vittnar en stor mängd fornlämningar och 
fornfynd om. Det är framförallt bronsålderns och 
den tidiga järnålderns gravar som dominerar forn- 
lämningsbeståndet. Vanligen rör det sig om mind
re stensättningar och högar, ibland samlade i små 
gravfält. För Hallands vidkommande finns en kon
centration av järnåldersgravfält just i Ljungby, 
Alfshögs, Årstads och Vinbergs socknar. I sist
nämnda socken har UV Väst under 80-talet bedri
vit en omfattande utgrävningsverksamhet. Föru
tom boplatslämningar har ett stort antal gravar 
alltifrån neolitikum till vikingatid undersökts.

Bronsäldersgravar 
i Ljungby socken

Länsmuseet i Halland har under 1960- och 70- 
talen undersökt ett flertal gravar i Ljungby socken 
och orsaken har i de flesta fall varit utvidgning av 
grustäkter. För att få en samlad bild av dessa un
dersökningar gav länsstyrelsen 1985 ut ett häfte, 
"Fornlämningar undersökta i Ljungby socken".

Genomgången redovisar fyra fornlämningar 
som undersökts för grustaget i Trustorp (fornl. 78,
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En skeppssättning dold i rose

83, 84, 85). Dessutom sägs att flera rösebottnar 
från förstörda gravar förekom mellan de båda 
fornlämningarna 85 och 86 (fig. 2). Det sistnämn
da, ett röse, undersöktes för övrigt av UV Väst 
sommaren 1989. Från samtliga dessa gravar sak
nas daterande föremål av metall men alla, utom 
möjligen fornl. 85 (äldre järnålder) dateras till yng
re bronsålder. Samma datering erhölls från ett un
dersökt brätteröse i Höstena (fornl. 63).

Vid Högared, knappt 5 km väster om Trustorp, 
undersökte UV Väst ytterligare ett röse 1990 (fornl. 
105). Också detta hade uppförts under yngre 
bronsålder (A.-L. Gerdin, muntlig uppgift).

I ett brätteröse vid Gisselstad, 1 km väster om 
Trustorp, påträffades 1963 en centralgrav av o- 
vanligt slag. I botten av det 20 m stora röset fanns 
en rektangulär s.k. ramgrav. Den 2x3 m stora gra
ven begränsades av 23 stycken på högkant stående 
stenhällar. Paralleller från skånskt område visade 
att det sannolikt var fråga om en skelettbegravning 
från period I, äldre bronsålder (Lundborg 1965).

Ett från nordisk bronsålder mycket välkänt och 
ofta avbildat bronsåldersfynd gjordes i slutet av 
1800-talet vid Glassbacka, som ligger 3 km söder 
om Trustorp. Det är en 7 cm hög bronsfigur före
ställande ett stiliserat människoansikte som har en 
rovfågelsliknande näbb i pannan.

Graven på berget

Röset var högt beläget på södra kanten av en lång
sträckt smal bergrygg med Vinåns dalgång i syd 
och i väst. Nedanför berget i öster låg själva grus
taget och bortom detta finns Höstenabjär, återigen 
ett högt bergsparti. Det var dock svårt att få en 
uppfattning om områdets ursprungliga topografi 
eftersom denna genom grustäkten var väsentligt 
förändrad. De bortförda massorna inom täktom- 
rådet har ursprungligen bildat ett högt sadelläge 
mellan Höstenabjär och berget på vilket röset var 
beläget. Från röset hade man en vidsträckt utsikt, 
framförallt söderut mot den tämligen flacka jord

bruksbygden. På andra sidan grustaget, på Höste
nabjär, kunde man skymta ett annat mäktigt röse 
(fornl. 79).

Det undersökta röset var mycket svårtillgäng
ligt. I söder fanns ett stup till den påbörjade bergs- 
täkten och i öster och väster fanns branta slutt
ningar. Det var med stor svårighet som den vid un
dersökningen assisterande grävmaskinen lyckades 
ta sig till platsen.

Vid rekognoscering i området påträffades ock
så en tidigare ej registrerad fornlämning. Det var 
en stensättning, belägen endast 50 meter norr om 
fornlämning 87. Gravanläggningen är kraftigt 
övertorvad och har uppförts omkring ett större 
jordfast stenblock. Den är ca 8 meter i diameter 
och den drygt 2 m stora mittstenen är kluven i två 
delar. I anläggningens sydvästra del finns ytterliga
re en meterstor jordfast sten. Stensättningen har 
sedan erhållit nummer 87 B i fornminnesregistret.

Undersökningen

Trots stora tidsavstånd uppfattas vanligen en för
historisk grav som en plats man inte utan vidare 
kan kränka. Detta kan vara en anledning till att 
man i exploateringssammanhang generellt sett är 
mera restriktiv i tillståndsgivningen jämfört med 
t.ex. en boplats. Det antikvariska skyddet uppfat
tas som större. Om graven ändå måste bort ifråga
sätts heller aldrig värdet, eller nödvändigheten av 
att det görs en arkeologisk dokumentation.

Gravundersökningar har en mycket lång tradi
tion i landet och därför finns det också väl utarbe
tade undersökningsmetoder och en relativt väldefi- 
nierad begreppsbildning kring olika gravtyper. 
Också de flesta förekommande gravgåvorna är 
välkända föremålstyper som mer eller mindre fast 
kan knytas till någon tidsbestämd arkeologisk pe
riod. Delvis mot denna bakgrund är undersökning
ar av gravar en på många sätt okomplicerad his
toria. Undersökningens primära syfte blir att finna 
och datera gravgömmanZ-gömmorna. Detta till
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En skeppssättning dold i rose

skillnad från boplatsundersökningar där målsätt
ning och olika frågeställningar är mer uttalade.

Det kan därför vid gravundersökningar finnas 
risk för att arkeologen har en alltför förutfattad 
bild, kronologiskt såväl som kontextmässigt, av 
det objekt som skall undersökas. Vidare finns en 
risk för att man okritiskt daterar gravar enbart uti
från gravfyndens ställning i kronologiska system.

Gravhögen "Namnlöse Kulle" som beskrivs i 
en annan artikel i boken är t.ex. bara ett exempel 
där den av alla "givna" och förväntade tidstillhö- 
righeten visade sig felaktig. Röset från Trustorp 
skulle då kunna vara ett exempel där en alltför 
slentrianmässigt utförd undersökning mycket lätt 
kunde ha "missat" själva gravkonstruktionen.

Jag ville med denna inledning bara peka på vik
ten av att man inte betraktar gravanläggningar och 
gravtyper som mer eller mindre homogena grupper 
utan att dessa undersöks förutsättningslöst och

också ser till annat än själva graven och gravgåvor
na. Till synes små och obetydliga detaljer kan ha 
varit mycket betydelsefulla inom gravritualen.

För att återvända till det övertorvade röset på 
berget så var det före undersökningen beläget i en 
tät nästan ogenomtränglig, ca tio år gammal, gran
plantering. Från inventeringen 1966 sägs att röset 
var beväxt med ett flertal ekar. Spåren efter dessa 
bestod vid undersökningstillfället av några tämli
gen kraftiga men ruttnande rötter (fig. 3).

Efter avtorvningen, som skedde både manuellt 
och med hjälp av tryckluft, visade sig röset vara 
något större än beräknat. Rösets diameter var 
18 m och hela ytan uppgick till 254 m2.

Avtorvningen visade också att att den grop i rö
sets centrum som förmodades vara en plundrings- 
grop hade anlagts som skyttevärn, antagligen för 
fågeljakt. Därom skvallrade den form som de upp
lagda stenarna bildade samt resterna av ett par ha-

Figur 3 Fornlämning 87 så som den såg ut före avtorvningen. Mot norr. Foto Robert Hernek.
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Figur 4 Röset efter avtorvning och efter avbaning av den omgivande markytan. Utsikt mot sydost med grustaget 
i bakgrunden. Foto Robert Hernek.

gelpatroner. Kanske hade det kopparmynt (präglat 
1866) som påträffades i röset tappats vid ett så
dant jakttillfälle.

Avbaningen utanför röset visade att det i mar
ken fanns rikligt med jordfasta stenar. Om större 
delen av rösets stenmaterial tagits i närheten bör 
den ursprungliga markytan ha varit fullkomligt 
täckt av sten. Röset var uppfört kring en 1,5x2 m 
stor jordfast sten (fig. 5). Sådana konstruktioner är 
annars inte ovanliga men då brukar blocket ligga i 
anläggningens centrum.

Undersökningens ursprungliga strategi, att 
först undersöka den östra halvan av röset, fick 
överges när tanken på en eventuell skeppssättning 
tog form. Detta skedde på ett tidigt stadium i och 
med att toppen på resta stenar och stående hällar 
blottlädes. Fortsättningsvis avlägsnades istället 
stenmaterialet över hela röset, skikt för skikt, var

vid en profil i N-Sdig riktning fortlöpande doku
menterades.

Spridda fynd i röset

I röset förekom en del spridda fynd som inte direkt 
kan relateras till någon grav (fig. 5). Bortsett från 
ett par sentida föremål har dessa säkerligen depo
nerats i röset under anläggningstiden. Det rör sig 
om tio flintföremål, en keramikskärva och ett 
bränt ben. Inga av dessa låg ytligt utan flertalet 
fanns mot bottnen.

Ett bränt ben och en keramikskärva kan troli
gen härledas till rösets centralgrav (Al) som på
träffades inom den skeppsformiga konstruktionen. 
Strax intill denna påträffades också ett retuscherat 
avslag med slipspår (F12). Avslaget som mäter 
40x25 mm har fått några enstaka små retuscher

io



En skeppssättning dold i rose

skyttevärn

®F11 F3 Fe

Figur 5
Schematisk plan över 

röset med skyttevärnet 
och de spridda fynden 

markerade.

längs ena kanten. Fragmentet som är mycket väl
slipat härrör troligen från en yxas nackparti. Ytter
ligare en flinta med slipspår påträffades (F7).

Från centrum av röset härrör ett vitpatinerat 
55x36 mm stort, nästan runtom, retuscherat av
slag (F2). Detta har erhållit både en konkav och en 
konvex retusch och ger intryck av att vara välan- 
vänt.

Gravarna

Centralgraven
Rösets centralgrav var placerad i en skeppsformig 
stenkonstruktion som var belägen intill en stor 
jordfast sten (fig. 6). Att syftet varit att avbilda ett 
skepp kunde bestämmas, dels utifrån olika kon
struktionsdetaljer, dels utifrån spridningen av själ

va gravmaterialet. Skeppet var före undersökning
en helt dolt av sten och har ursprungligen alltså 
inte varit avsett att kunna ses. Det hade en utvän- 
dig längd av 4,7 m och en bredd av ca 1,8 m. Ori
enteringen var VNV-OSO (130-330 gon).

Av de resta hällarna intill den stora stenen kan 
bara fyra beskrivas som upprättstående men det 
fanns ytterligare ett par som troligen hade vält. En 
stående sten i öster och en stående häll i väster ut
gjorde skeppets båda stävstenar.

Utformningen av relingen var gjord utan större 
omsorg och det var ibland svårt att avgöra vilka 
stenar som egentligen ingick. Relingsstenarna 
varierade både till sin storlek och karaktär. I nord
östra delen fanns två större, delvis på varandra 
halvt liggande, hällar vilka underströk skeppets 
spetsovala form. I den norra relingens mitt hade
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En skepp ssättning dold i röse

S N

20 m

Figur 6 Bottenplan över röset samt profil. Resta stenar och hällar har skrafferats. Anläggning 1 är centralgraven, den 
skeppsformiga stensättningen, medan anläggning 2 och 3 är sekundärgravar. Teckenförklaring, profil: 1 = rödbrun, 
grusig sand, 2 = gulbrun steninblandad sand/grus, 3 = berg.
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En skepp ssättning dold i röse

man placerat en 0,8 m lång sten med närmast 
kvadratiskt tvärsnitt.

Stenarna i skeppets östra del tycktes annars ha 
lagts så att skeppet fått en dubbel begränsning (två 
relingar), vilket gav intryck av att ett mindre skepp 
lagts inne i ett större (fig. 7).

I skeppets botten påträffades ett antal liggande 
hällar. Dessa var dock inte placerade med sådan 
omsorg att de bildade någon vällagd och plan 
"durk". Inga stolphål eller andra anläggningar 
fanns i den moiga mineraljorden under.

Det är vanskligt att avgöra om idén om ett för- 
respektive akterparti existerade när man byggde 
skeppet. Om så var fallet bildar den flata stävhäl
len i väster ett naturligt akerparti. Skeppet seglar 
således i OSOdig riktning.

Även inom själva skeppet fanns ett par resta 
hällar. En stod vinkelrätt strax intill den västra 
stävstenen/hällen (fig. 8). En annan stod placerad 
(orienterad i NO-SVdig riktning) intill den norra 
relingen. Dessa båda hällar visade sig markera var 
sin koncentration med keramik och brända ben. 
Av den anledningen utgick vi ifrån att skeppet in
nehöll två gravlagda individer/gravläggningar.

I den västra koncentrationen (F13:l-8) före
kom huvuddelen av de brända benen intill skep
pets stävhäll och den intill stående hällen. Fynd
förande lager var knappt decimetertjockt och före
kom ner till den sterila alven. Inom den ca 0,60x 
0,75 m stora fyndförande ytan påträffades 220 g 
brända ben och 73 g keramik. I fyllningen fanns 
också ett mindre flintavslag samt en centimeterstor

Figur 7 Skeppssättningen med den stora jordfasta stenen, mot väster. Foto Robert Hernek.
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En sheppssättning dold i rose

Figur 8
Plan över skepp ssättningen 
(Al) och den intilliggande 

sekundärgraven (A2).

Teckenförklaring
Plan

X = brända ben 
K = keramik 

Fl = flinta 
H = harts 

Profil
1 = rödbrun grusig sand 

2 = gulbrun steninblandad 
sand/grus 

F = fynd

<81*1.29
bronskniv
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En skeppssättning dold i rose

bit av harts med tresidigt tvärsnitt, sannolikt rest 
från en bottentätning.

De brända och kolinblandade benen visade sig 
ha en större spridning än keramiken och förekom 
i mindre koncentrationer åt söder. Sådana små 
koncentrationer fanns intill södra sidan av den i 
skeppets längdriktning stående hällen (18 g), lik
som mellan och under stenarna i den södra reling
en (40 g). Utanför skeppet i söder förekom ytter
ligare brända ben (20 g). Inom denna " västra kon
centration" påträffades totalt 298 g brända ben, 
alla från människa. Strax utanför relingen i skep
pets NV:ra del och i nivå med de brända benen låg 
fragmentet av en bronskniv, möjligen en rakkniv 
(Fl3:9, fig. 9). Trots den något besynnerliga place
ringen bör sambandet med graven inom skeppet 
knappast betvivlas.

En i det närmaste fyndtom halvmeterstor yta 
skilde den västra från den östra koncentrationen 
(F141:6). Inom en ca 0,8x0,5 m stor yta intill den 
resta hällen påträffades 86 g brända ben, 173 g 
keramik och en liten bit slagen flinta. Ännu lite 
längre österut i skeppet påträffades ytterligare fem 
brända ben, en liten eldpåverkad flinta och en 
drygt centimeterstor hartstätning, också denna 
med ett tresidigt tvärsnitt.

Keramiken från båda fyndkoncentrationerna 
är mycket fragmenterad och huvuddelen dessutom 
spjälkad. Både tjockare och tunnare skärvor före
kommer. I den västra ligger godstjockleken mellan 
4 och 11 mm. De tunnare skärvorna har en något 
glättad yta. Från östra koncentrationen varierar 
godstjockleken mellan 6 och 15 mm. De tunnare 
skärvorna har även här en något glättad yta. Den 
tjockaste och enda riktigt stora skärvan (40 g) har 
en ojämn, eventuellt rabbad, utsida. Keramiken 
ger få hållpunkter för antal kärl och kärlform(er). 
Förutom avvikelsen i godstjockleken finns inga 
påtagliga skillnader mellan de båda koncentratio
nerna.

Samtliga keramikfragment inom skeppet kan 
mycket väl härröra från ett och samma kärl. Detta 
bör i så fall haft ett tunnare glättat halsparti.

Från skeppet finns två stycken 14C-dateringar, 
båda av kol taget i benkoncentrationerna. Kolet 
från västra fyndkoncentrationen gav värdet 3330 
+-75 BP (Ua 5480), medan en något yngre datering 
erhölls från den östra, 2905+-85 BP (Ua 5481), 
okalibrerade värden.

Trots att den osteologiska analysen speciellt in
riktades på att lösa frågan om benen represente
rade två individer, gick inte detta att avgöra. 
Resultatet pekar snarare på att det är fråga om en 
enda individ (se den osteologiska analysen, s. 89). 
Könsindikerande fragment saknades och benen 
kan endast sägas komma från tonåring/vuxen.

Flera begravningar
Två meter rakt öster om centralgravens östra stäv
sten fanns en sekundärgrav (A2). Den avslöjades 
genom en koncentration av sex stycken flata stenar 
som "halvlåg" mot varandra på ett sådant sätt att 
de tycktes dölja en gravgömma. Märkligt nog fanns 
ingenting under dessa stenar men däremot påträf
fades bara en halvmeter längre österut en koncen
tration av keramik, kol och 5 g brända ben av 
människa. Ålder och kön gick ej att bestämma.

Materialet låg utspritt på en drygt 0,3 m2 stor 
yta. Av keramik tillvaratogs sammanlagt 73 frag
ment (248 g). Tolv av de tjockare skärvorna kunde 
sammanfogas, vilket resulterade i ett nästan komp
lett bottenparti. Kärlet/skålen har haft en plan bot
ten med en diameter av 8 cm. Kärlformen är okänd 
men de angränsande skärvorna indikerar en från 
botten utåtriktad profil. Kärlet har haft en slät 
struktur på både in- och utsida. En 5 mm tjock 
mynningsbit finns bland skärvorna.

Ett litet bronsfragment (1 g) var förmodligen 
resterna av en gravgåva (Fl5:6, fig. 9). Föremålet 
är för fragmentariskt för att säkert bestämmas. 
Från kol i fyllningen togs ett 14C-prov. Detta gav 
värdet 3285+-90 BP (Ua-5482), okalibrerat värde.

Mot slutet av undersökningen påträffades yt
terligare en grav - denna var också belägen i rösets 
östra del, inom ett parti där det fanns flera mycket 
stora jordfasta stenar och stenblock. Graven har
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Figur 9 Tappskära från anläggning 3 (Fl 6:3), kniv av 
brons som påträffades strax utanför skeppets nordvästra 
reling (F13:9) och bronsfragment från anläggning 2 
(Fl 5:6). Skala 1:1.

troligen markerats genom den halvt stående och 
den helt upprättstående häll som fanns invid gra
ven. Någon kistkonstruktion kunde dock inte ses.

De brända benen var huvudsakligen koncentre
rade till en 0,5x0,5 m stor yta men förekom också 
spritt inom en kvadratmeterstor yta. Lagret med 
ben var 20 cm djupt. Mängden brända ben upp
gick till 180 g och dessa var mindre fragmentariska 
än i de övriga gravarna. De bedöms komma från 
barn/tonåring.

Endast 5 stycken mycket fragmentariska kera
mikskärvor påträffades. Inom koncentrationen 
fanns också ett fragment av en ryggtappskära. Den 
har en längd av 63 mm och har två kvarstående 
tappar (Fl6:3, fig. 9).

Det 14C-värde som erhållits från kol i graven 
korresponderar dåligt med den arkeologiska date
ringen av gravgåvan. Provet gav efter kalibrering 
en datering till romersk järnålder (okalibrerat vär
de: 1755+-75 BP (Ua-5625). Denna typ av skäror 
tillhör yngre bronsålder och är vanligt förekom
mande inom period IV och V.

Rosets uppbyggnad 
och övriga iakttagelser

Som redan nämnts måste röset ursprungligen ha 
anlagts på en mycket stenrik yta. Detta framgick i

rösets botten som innehöll ett flertal jordfasta ste
nar av skiftande storlekar (fig. 6).

Före avtorvningen kunde man i rösets östra del, 
genom förekomsten av ett antal större ej helt över- 
torvade stenar, ana delar av en inre kantkedja. Fler
talet av dessa stenar visade sig vara jordfasta och 
efter hand som röset frilädes fick tanken på en inre 
kantkedja överges. I samma del av röset, fast något 
djupare, blottades en stenrad av mindre stenar 
men inte heller denna bildade någon inre kantked
ja. Det finns inget i rösets konstruktion som anty
der att det skulle vara uppfört etappvis.

Förutom de som ingick i gravkonstruktioner 
fanns ytterligare några stående hällar/kantställda 
stenar. Det gäller sju stycken stenar, fyra i den 
västra och tre i den östra halvan av röset (fig. 6). 
De fyra "hörnstenarna" närmast rösets kantkedja 
var alla "vända" in mot rösets centrum. Vilket syf
te stenarna har haft och huruvida placeringen är 
slumpmässig eller ej är svårt att bedöma.

Ännu ett par detaljer när det gäller de resta ste
narnas placering bör nämnas. Strax väster om 
skeppet fanns två flata stenar som uppenbarligen 
hade placerats "mot" varandra. Avståndet mellan 
de båda stenarna var 4,70 meter vilket var samma 
som avståndet mellan skeppets stävstenar. Detta 
längdmått återfinns också mellan skeppets östra 
stävsten och den stående hällen invid ena sekun
därgraven (A3). Vad som möjligen talar för att ste
narna medvetet placerats med detta avstånd är det 
faktum att de har sina största ytor vända mot var
andra. Skulle liknande mönster dyka upp på annat 
håll skulle naturligtvis sannolikheten för att det rör 
sig om en medveten placering öka högst betydligt.

Till frågan om skeppssättningens placering in
till en större sten tycks det åtminstone inte bland 
tidigare undersökta finnas något liknande fall. På 
ett gravfält längre norrut i Halland (Högaberg, forn- 
lämning 16 i Grimeton sn) finns en ej undersökt 
19 m lång och 4 m bred skeppsformig övertorvad 
stensättning. Denna har precis som i Trustorp en 
större jordfast sten liggande intill den södra 
relingssidan. Skeppet är orienterat i NO-SV:lig
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riktning och den ligger tillsammans med två andra 
skeppsformiga stensättningar, samt i en miljö med 
runda och kvadratiska stensättningar, rösen, hö
gar, treuddar och resta stenar.

Slutsatser

Röset i Trustorp förväntades utifrån typologiska 
kriterier tillhöra yngre bronsålder, liksom de när
belägna tidigare undersökta anläggningarna. De 
tillgängliga 14C-dateringarna visar dock att röset 
med stor sannolikhet anlagts redan under bronsål
derns period III. Sådana tidiga dateringar har efter 
kalibrering erhållits från kolproverna, tagna inom 
centralgraven, samt från en av sekundärgravarna 
(A2).

Från den andra sekundärgraven (A3) erhölls 
lite märkligt en datering till yngre romersk järnål
der. Graven är dock genom en tappskära arkeolo

giskt daterad till yngre bronsålder. Sannolikt är det 
här sekundärt kol som har daterats.

Kortfattat kan rösets historia sammanfattas så: 
anläggningen är troligen den äldsta graven inom 
täktområdet och man har valt att placera den allra 
högst på bergskrönet. Redan i sitt första skede får 
röset sin yttre kantkedja. En person begravs i en 
skeppsformig stensättning intill en stor jordfast 
sten. Efter inte alltför lång tid begravs ännu en per
son i närheten av skeppet (A2).

Mindre sannolikt, men inte helt uteslutet, be
gravs efter 200-500 år, ytterligare en person i 
skeppet. Antagandet bygger på en viss divergens i 
14C-dateringarna samt det faktum att fynden före
kom i två skilda koncentrationer. Mera säkert är 
dock att den sista graven i röset (A3) anläggs under 
yngre bronsålder. Under denna period tillkommer 
också ett flertal gravar lite längre ner i terrängen 
(fornlämningarna 83-86 samt de omtalade röse- 
bottnarna).
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Figur 10 Gravroset vid Trustorp (fornlämning 87) mot slutet av undersökningen. Den skeppsformiga stensätt- 
ningen ligger framför den stora stenen i bildens mitt. Foto Robert Hernek.

Figur 11 Stenskeppet framrensat. Bronskniven påträffades vid den lilla gula träpinnen, strax utanför skeppet, 
i bildens nedre högra hörn. Foto Robert Hernek.
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Skeppsformiga gravar från äldre bronsålder 
- utbredning, form och utveckling

Robert Hernek

Seden att begrava i skepp och båtar har en lång 
förhistorisk tradition i Norden. Det finns två 

typer av "skeppsgravar", dels skeppssättningar, 
vilka är begravningar i skeppsliknande stenkon
struktioner, dels båtgravar som är begravningar i 
riktiga båtar, det kan gälla allt från enkla stock
båtar till stora vikingaskepp.

Av allt att döma har båtbegravningar ägt rum 
redan under mesolitikum. Det kanske tydligaste 
beviset för detta är från den numera "dränkta" er- 
tebölleboplatsen Møllegabet från Ærø i södra 
Danmark. I en uttjänt stockbåt hade man placerat 
en mansperson. Båten hade sedan virats in i bark 
och förankrats på havsbotten genom två kraftiga 
pålar (Grøn 8c Skaarup 1993).

Från Øgårde på den kända Åmosen på Själland 
finns en liknande men åtskilligt yngre grav. I detta 
fall påträffades ett skelett som sannolikt hade varit 
placerat i fören på en sju meter lång stockbåt. Bå
ten var runt om förankrad med ett flertal hassel
käppar (Troels-Smith 1946). Fyndet har senare 
daterats till tidigneolitikum.

När det gäller skeppssättningar, de symboliska 
skeppen av sten, så har de äldsta daterats till slutet 
av neolitikum och de förekommer, om än mycket 
sparsamt, under äldre bronsålder. Det är först un
der yngre bronsålder som gravtypen, åtminstone 
regionalt, blir en mycket vanlig form. Allra tätast 
förekommer de på Gotland, som har i runda tal 
350 stycken. De s.k. husurnorna påträffas här en
bart i dessa skeppssättningar. På Gotland finns 
också exempel på att skepp sammanbyggts till 
mindre "flottor". De kan då ligga på rad eller re
ling vid reling.

I övrigt förekommer yngre bronsålderns skepps
sättningar i Halland, Skåne och längs Östersjö
kusten ända upp till Västerbotten. På andra sidan 
Östersjön, i Lettland, finns två stycken som har 
daterats till yngre bronsålder. Från danskt om
råde finns bronsålderns skeppsättningar endast på 
Bornholm (Capelle 1986). Enda undantaget är en 
skeppssättning från norra Jylland.

Vanligast förekommer den skeppsformiga gra
ven som stensättning i gravfält, främst av yngre 
järnålderstyp (Hyenstrand 1979, s. 93). Rikaste 
förekomsten på en plats, är det kända danska vi
kingatida gravfältet vid Lindholm Høje på norra 
sidan av Limfjorden.

Det är företrädesvis också under yngre järnål
der som vi möter begravningar i riktiga båtar. Det 
finns dock exempel på båtgravar från äldre järnål
der. Inom ett undersökt gravfält vid Slusegård på 
Bornholm påträffades ett stort antal båtgravar 
från romersk järnålder. De döda hade här begravts 
obrända i en båttyp som kan beskrivas som en stock
båt med påsydd bordläggning. Eftersom denna typ 
av gravsättning kan ha haft rent praktiska orsaker 
är båtens symboliska betydelse i Slusegård mindre 
uttalad (Crumlin-Pedersen 1991). Tydligare är den 
religiösa symboliken i de kända uppländska båt
gravarna från Vendel och Valsgärde. Från vikinga
tid behöver bara de välkända och enastående skepps- 
gravarna från norska Oseberg och Gokstad näm
nas. Från tidigt 900-tal har vi också genom den 
arabiske resenären Ibn Fadlan en autentisk skild
ring av hur en vikingatida skepps begravning gick 
till. Här berättas att den döde brändes tillsammans 
med en båt varefter en hög anlades över bålrester
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na. Att denna typ av gravläggning inte varit ovan
lig bekräftas av flera undersökta brandgravar som 
innehållit båtnitar.

I en relativt ny avhandling har Torsten Capelle 
gjort en sammanställning över samtliga kända 
daterade skeppssättningar (Capelle 1986). Sedan 
denna publicerats har ytterligare några tillkommit.

Mest sensationell är den hela 50 m långa skepps- 
sättningen vars stenfundament framkom 1990 
strax utanför Linköping. Längden gör den till en 
av de största man känner. Den har anlagts under 
yngre järnålder (Elfstrand 1992).

I Halland påträffades två skepp som låg reling 
vid reling i en delvis sönderplöjd gravhög i Skeda- 
la, Snöstorp socken. Omständigheterna var sådana 
att högen av utgrävaren tolkades som sekundärt till
kommen. Den troliga dateringen är yngre brons
ålder (Westergaard 1987).

På ett gravfält från yngre bronsålder/äldre järn
ålder i Österåkers socken norr om Stockholm un
dersöktes två skeppsformiga stensättningar. På 
samma plats undersöktes ett större antal enkla 
stensättningar samt en tarandgrav (Äijä 1991).

Vidare har Riksantikvarieämbetet UV Väst un
der 1992 undersökt skeppsättningar på tre vitt 
skilda platser. Den ena var en 10,5 m lång skepps- 
formig stensättning på östra Orust i Bohuslän vil
ken kunde 14C-dateras till romersk järnålder (Lind
man 1993).

En annan skeppsformig konstruktion påträffa
des i botten av en 23 m i diameter stor gravhög i 
Rolfstorp sn, i norra Halland. Storhögar i Halland 
brukar i allmänhet kunna dateras till bronsålder 
men i det här fallet visade det sig att högen tidigast 
kan ha byggts under förromersk järnålder (Änge- 
by, denna rapport).

Speciellt intressant i det här sammanhanget är 
den tredje undersökta graven, där två skepp fram
kom i en 12 m stor stensättning i Herrljunga i Väs
tergötland (Hudene sn Raä 117:2). Båda skeppen 
var sekundäranläggningar. Det ena låg i anslutning 
till anläggningens kantkedja medan det andra hade 
placerats inne i en rektangulär stenkista, vilken ut

gjorde stensättningens centralgrav. I detta skepp 
som mätte 2,40x0,75 m påträffades en brandgrav 
samt en bronskniv med genombrutet skaft. Före
målet daterar graven till period III (Artelius, denna 
rapport).

Föregångare till bronsålderns 
skeppssättningar ?

I Capelles sammanställning finns två skeppssätt
ningar som har daterats till neolitikum. Den ena är 
en hällkista med skeppsformig grundplan som i 
seklets början påträffades i en gravhög i Skarby, 
Hackva socken i Närke. Någon närmare gransk
ning av undersökningen och bakgrunden till date
ringen har inte gjorts här, men att den fyra meter 
långa stenkistan haft en skeppsform står utom all 
tvivel (Lindqvist 1912, s. 83).

Figur 12 Den av Folke Flansen undersökta graven i 
Lilla Bedinge på den skånska sydkusten. Efter Flansen. 
1934.
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Den andra är grav 47 (nr VII) från stridsyxe- 
gravfältet i Lilla Bedinge på den skånska sydkus
ten. Enligt Malmer hade den i flera stenskikt upp
byggda graven en tydlig båtform. Anläggningen 
skilj de sig också i flera avseenden från gravfältets 
mera typiska stridsyxegravar och den daterades till 
senneolitisk tid (Malmer 1962).

Kanske Malmers tolkning av den, åtminstone 
på planen tveksamma båtformen, var påverkad av 
en tidigare undersökning som gjorts i området. Det 
gäller en flatmarksgrav (nr. 56, Lilla Bedinge) som 
undersöktes i början av 30-talet av Folke Hansen. 
I en vad Hansen kallar båtformig stenram påträf
fades skeletten av fem individer, tre vuxna och två 
barn. De vuxna hade troligen placerats sittande på 
rad i den 4,5 m långa och 2 m breda (NO-SV) sten- 
ramen. Man anar nästan en viss försiktighet hos 
Hansen när han skriver att "det intressanta grav
höljet: en ca 60 cm hög stenram i båtform med 
flata hällar till tak är en hittills okänd gravform i 
Skåne. De dödas placering, tre på rad i sittande 
ställning är också något nytt" (Hansen 1934, s. 
247). Förmodligen hade Hansen varit mera säker i 
sin tolkning om han haft liknande exempel att 
stödja sig på. Placeringen av de döda tycks ju gans
ka entydigt tala för att stenramen verkligen skulle 
symbolisera en båt.

Från Skåne finns också exempel på senneolitis- 
ka begravningar i riktiga båtar. Ett är från Kiaby i 
närheten av Oppmannasjön i nordöstra delen av 
landskapet. Här påträffades fyra individer som 
var gravlagda ovanpå två parallellt liggande stock
båtar. Dessa träbåtar avtecknade sig som mörka 
strimmor i den ljusa sanden. En flintdolk daterar 
graven till en tidig del av senneolitikum (Järbe 
1950, s. 90). Ytterligare en senneolitisk båtgrav 
skall ha undersökts i Åkälla, Norrvidinge socken 
(Strömberg 1961).

För att återgå till skeppssättningen så visar de 
fem exemplen här att skeppet funnits som symbol 
redan under neolitisk tid. Huruvida traditionen att 
uppföra skeppssättningar sedan har hållits obru
ten långt in i bronsålder och i vilken omfattning det

senneolitiska symbolspråket kan överföras på brons
ålderns är dock en olöst fråga.

Skeppsformiga gravar från 
äldre bronsålder

Som nämnts i förra kapitlet introduceras troligen 
skeppssättningen under senneolitikum. Det är dock 
mycket tveksamt om man skall betrakta dessa spo
radiska anläggningar som föregångare till yngre 
bronsålderns alla skeppssättningar. Tills vidare får 
dessa snarare sökas bland de fåtaliga skeppssätt
ningar som daterats till äldre bronsålder. Dessa an
läggs under period III, eller någon möjligen redan 
under period II.

I Capelles sammanställning finns fyra skepps
sättningar som har daterats till äldre bronsålder. 
Genom de nu undersökta skeppen från Trustorp 
och Herrljunga samt en grav från Danmark har an
talet nästan fördubblats.

Av de fyra tidigare kända, var två från Halland 
och två från norra Tyskland. Samtliga har påträf
fats i gravhögar. Från Halland gäller det ett mindre 
skepp från den stora gravhögen i Sperlingsholm 
(Ivars Kulle) utanför Halmstad. Den andra är från 
Dömestorp i närheten av det kända Lugnaroskep- 
pet. Högen från Dömestorp undersöktes på 1860- 
talet av dansken Vilhelm Boye. Från gravhögar i 
Schleswig-Holstein finns två tidiga skepp, från 
Thumby och Oeversee (Capelle 1986).

Längre norrut på Jylland, i trakten av Skive, på
träffades år 1977 Danmarks hittills enda säkra 
bronsålderstida skeppsgrav. Det sex meter långa 
skeppet utgjorde en sekundärgrav, också denna 
under en hög. Spår av trä avslöjade att den döde 
troligen placerats i en ekkista i skeppet. Ett grepp- 
tungesvärd daterar graven till period III (Nielsen 
1977, s. 85).

Till listan med skeppsliknande gravar från äld
re bronsålder kan eventuellt läggas den kända häll- 
kistan från Dragby i Skuttunge socken, Uppland. 
Även denna har tolkats som en skeppssymbol och
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anledningen till detta är att hällkistans norra gavel 
utgjordes av en stor spetsig stävliknande sten (He
dengran 1991, s. 233). Trots att Dragbyrösets hela 
begravningssätt har en senneolitisk prägel pekar 
både fynd och 14C-dateringar på en anläggningstid 
under period II (Jaanusson 1991).

En sammanställning av de åtta skeppsformiga 
stensättningarna från äldre bronsålder visar flera 
gemensamma drag. Mest påfallande är att samtli
ga skepp ursprungligen varit höljda, antingen i 
hög, röse eller stensättning. Detta är som nästa 
kapitel kommer att visa, mycket sällsynt hos yngre 
bronsålderns skepp.

Skepp sättningar daterade till äldre bronsålder:
1. Västergötland, Herrljunga, Hudene 117:2 

Skepp höljt i stensättning.
Gravskick: brandgrav.
Längd: 2,40 m.
Bredd: 0,75 m.
Orientering: VSV-ONO.
Datering: period II—III.
Litteratur: denna rapport.

2. Halland, Trustorp, Ljungby 87 
Skepp höljt i röse.
Gravskick: brandgrav.
Längd: 4,70 m.
Bredd: 1,80 m.
Orientering: VNV-OSO.
Datering: period III.
Litteratur: denna rapport

3. Halland, Dömestorp, Hasslöv sn 
Skepp höljt i hög.
Gravskick: brandgrav.
Längd: 2,5 m.
Bredd: 0,6 m.
Orientering: VNV-OSO. Datering: period III. 
Litteratur: Strömberg 1961, Boye 1869.

4. Halland, Sperlingsholm, Ivars Kulle, Övraby 5 
Skepp höljt i hög.
Gravskick: skelettgrav.
Längd: ca 3 m.
Bredd: ca 2 m.

Orientering: NV-SO.
Datering: troligen period III.
Litteratur: Tegnestam 1973.

5. Schleswig-Holstein, Oeversee 
Skepp höljt i hög.
Gravskick: skelettgrav.
Längd: 2,20 m.
Bredd: 1,10 m.
Orientering: NNV-SSO.
Datering: period III.
Litteratur: Capelle 1986.

6. Schleswig-Holstein, Thumby 
Skepp höljt i hög.
Gravskick: brandgrav.
Längd: 3,10 m.
Bredd: 1,20 m.
Orientering: NNV-SSO.
Datering: period III.
Litteratur: Capelle 1986.

7. Skive Danmark, Nygaard 
Skepp höljt i hög.
Gravskick: skelettgrav.
Längd: ca 6 m.
Bredd: ca 1,4 m.
Orientering: NNO-SSV.
Datering: period III.
Litteratur: Nielsen 1977.

8. Uppland, Dragby, Skuttunge sn 
Skepp?/hällkista höljt i röse.
Gravskick: skelettgrav.
Längd: 3,2 m.
Bredd: 1,1-1,3 m.
Orientering: NV-SO.
Datering: period II.
Litteratur: Jaanusson & Siiven 1962, 
Hedengran 1991.

När det gäller skeppens orientering så finns en 
klar tendens till en ungefärligt nordväst-sydostlig 
orientering. Inkluderat hällkistan i Dragby faller 
hela 75 % inom detta intervall.

Man skall då också ha i åtanke att orientering
en hos skeppet i Herrljunga (VSV/ONO) till stor
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Figur 13 Karta med äldre bronsålderns skeppssätt-
ningar markerade. Siffrorna hänvisar till resp. skepp 
i förteckningen på föregående sida.

del bestämdes av orienteringen hos den äldre sten
kistan i vilken skeppet hade placerats. Det är vida
re värt att notera att inte ett enda skepp ligger i rakt 
nord-sydlig eller öst-västlig riktning. Denna ori
entering är annars inte ovanlig hos yngre bronsål
derns skepp.

Från Sörmland finns en studie över skeppssätt- 
ningarnas orientering både avseende brons- och 
järnålderns gravar. Underlagsmaterialet bestod för 
bronsålderns del av inte mindre än 70 anläggning
ar. Något mönster hos skeppens orientering kunde 
emellertid inte urskiljas. Möjligen fanns en liten 
tendens till en nord-sydlig och nordväst-sydostlig 
längdriktning (Wigren 1987, s. 48).

Jämför man de höljda äldre skeppen med det 
sörmländska materialet avseende skeppens stor
lek finns avgörande skillnader. Wigren redovisar 
längd och bredd hos totalt 36 skeppssättningar 
(a.a. fig. 25). Av dessa är det endast 13 stycken

som understiger 10 m längd och endast ett skepp 
har en längd mindre än 5 m. Medelvärdet för de 
sörmlänska skeppen var 12 m längd och 3 m bredd.

Av förklarliga skäl är de höljda skeppen av mer 
oansenliga dimensioner men storleken bestäms 
uppenbarligen inte enbart av storleken på den yttre 
konstruktionen. De flesta skulle inom ramen för 
högen/rösets diameter kunnat vara åtskilligt stör
re. Det tydligaste exemplet på detta är det lilla 
skeppet som fanns i den jättelika gravhögen Ivars 
Kulle strax utanför Halmstad. Som framgår av för
teckningen över skeppssättningar daterade till äld
re bronsålder så understiger alla skepp, undantaget 
det danska skeppet från Skive, fem meters längd. 
Medelvärdet för stenskeppens längd är 3,4 m och 
för bredden 1,3 m.

Det har även gjorts en studie på de gotländska 
skeppssättningarna, bl.a. avseende längd, bredd 
och skeppens orientering (Eriksson 1987). Som 
underlag för studien ingår ca 250 skepp. När det 
gäller längden så är antalet skepp som understiger 
10 meters längd procentuellt sett större än i Sörm
land, 53 % mot 36 %. Ser man däremot till de got
ländska skepp som understiger 5 meters längd så 
är endast 12 % så pass små. Bara sex av de 250 
skeppen (2,5 %) är mindre än tre meter. Detta 
skall jämföras med att hälften av de äldre höljda 
skeppen understiger denna längd. Motsatt de 
sörmländska skeppen finns dock ett tydligt möns
ter i orienteringen hos de gotländska, men till skill
nad från äldre bronsålderns skepp ligger huvud
delen istället i NO-SV:lig riktning (a.a. fig. 11).

Man har i olika sammanhang försökt identi
fiera skeppens för resp. akterparti och på så sätt 
bestämma färdriktningen (bl.a. Ohlmarks 1946, 
s. 71 f). Av de åtta här redovisade skeppen kan 
man med någorlunda säkerhet bilda sig en uppfatt
ning om segelriktningen hos fem (nr 2, 3, 6, 7 och 
8). Kriterierna kan dock variera. Tre har avhugget 
akterparti (2, 3 och 6). Enligt Nielsen och Heden
gran markeras fören i skeppen från Skive resp. 
Dragby av en större markerad stävsten (Nielsen 
1977, s. 85 och Hedengran 1991, s. 234). Detta ger
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Figur 14 Orienteringen hos skepp ssättningar som 
daterats till äldre bronsålder. Siffrorna hänvisar till 
resp. skepp i förteckningen på sida 22.

att tre seglar åt NV, ett åt NNÖ och ett, det mer 
markant avvikande skeppet från Trustorp, seglar 
åt OSO.

Den geografiska spridningen av äldre bronsål
derns skepp ger knappast några säkrare hållpunk
ter för var skeppssättningen som konstruktionstyp 
har uppstått. Vissa forskare har på grund av ty
pens starka etablering på Gotland också velat söka 
ursprunget där. Det finns dock inte mycket som ta
lar för en sådan åsikt.

Istället får man snarare betrakta de, storleks- 
mässigt sett små, skeppssättningar som anläggs 
under äldre bronsålder som föregångare till det 
stora antal som anläggs under bronsålderns senare 
del. Med de två nyupptäckta anläggningarna från 
Trustorp och Herrljunga börjar ett allt tydligare 
mönster att framträda. Mest påfallande är att samt
liga skepp varit höljda i antingen högar, rösen eller 
stensättningar. När det gäller skeppens orientering 
finns en klar tendens till en ungefär NV-SO:lig 
riktning. Skeppen är också, generellt sett, betydligt 
mindre än yngre bronsålderns och detta visar sig 
inte enbart vara avhängigt storleken på den omgi
vande högen eller röset.

Den strikta uppdelning av äldre och yngre brons
ålder som gjorts här är naturligtvis inte helt rele
vant. Den visar ändå att skeppssättningen sanno
likt ingår som en del av nya idémönster som bl.a. 
får sitt uttryck i nya begravningsformer. De tidiga 
skeppssättningarna kan dock inte enbart knytas till 
brandgravskicket. Med största sannolikhet kom
mer fler tidiga skeppssättningar att upptäckas. Om 
det mönster som redovisats här kommer att för
stärkas eller inte, återstår att se.

Dolda skepp

De dolda skeppssättningarna tycks till stor del 
vara koncentrerade till området runt Bjärehalvön 
och de södra och mellersta delarna av Halland. 
Inom detta område har man förutom de tre tidiga
re nämnda, ytterligare fem skepp vilka har daterats 
till yngre bronsålder.

Ett är det kända skepp som påträffades under 
en hög i Lugnaro, Hasslövs socken (dat. per V). 
Två andra skepp låg reling vid reling under en och 
samma gravhög i Skedala, Snöstorp socken. Dessa 
skepp utgjorde dock inte högens centralgrav och 
skeppen har av utgrävaren tolkats så att de möjli
gen från början legat ohöljda (Westergaard 1987, 
s. 64).

Lite längre norrut i Halland, vid Heberg i År
stad socken påträffades 1968 ett 6x2 m stort skepp 
i en stensättning.

Slutligen fanns två dolda skepp från norra Skå
ne. Det ena, från Tofta i Hov socken, var ett myck
et vällagt skepp som framkom under ett röse. Det
ta omgivande röse skulle dock ha anlagts så sent 
som under vendeltid (Burenhult 1983, s.173).

Det andra nordskånska skeppet är från Slät- 
taryd, Västra Karup socken. Även om det inte sä
kert gick att avgöra, har det med stor sannolikhet 
legat dolt under en hög. Den 11,5x4 meter stora 
skeppsformiga stensättningen låg orienterad i 
VNV-OSO. Som hållpunkt för skeppets datering 
till yngre bronsålder (per. V alt.VI) anförs själva
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gravskicket där ett brandlager täckte en ca 1,5 m2 
stor yta centralt i skeppet. Inom detta låg de lika
ledes brända gravgåvorna i form av ett antal flat- 
huggna pilspetsar. Ett par av de bäst bevarade 
fragmenten visar att de är av typen hjärtformig pil
spets med urnupen bas (Strömberg 1961, s. 86 ff). 
Det finns emellertid skäl att misstänka möjligheten 
av en tidigare datering för detta skepp. Avsakna
den av keramik i gravarna visar att de halländska 
gravhögarna tillhör de äldsta brandgravarna. Ke
ramiken uppträder först under period IV (Lund
borg 1972, s. 121). Pilspetsarna är i sig inte date
rande men de påträffas, förutom i senneolitiska 
sammanhang, vanligen i äldre bronsålderns gra
var.

Om Slättarydsskeppet kan föras tillbaka till 
äldre bronsålder kan hela 75 % (9 av 12) av alla 
primärt dolda skeppssättningar dateras till denna 
period.

Det skall avslutningsvis nämnas att det också 
förekommer dolda skepp av ett annat slag, näm
ligen i form av hällristningar i gravar. Sådana skepps- 
bilder har påträffats i Småland (Sagaholm), Skåne 
(Kiviksröset), Halland (Tjärby, Grimeton sn) och i 
Norge (Mjeltehaugen på ön Giske), säkerligen kan 
listan göras längre.

Sammanfattning

Utgångspunkten för diskussionen har varit resulta
ten från utgrävningen av ett röse i Trustorp, Ljung

by socken i Halland, där centralgraven hade place
rats i en skeppsformig stensättning. Dateringarna 
visade att röset med stor sannolikhet anlades un
der period III, vilket innebär att skeppssättningen 
är en av de allra äldsta man känner från nordiskt 
område. Genom skeppet i Trustorp, och ett nyupp
täckt skepp från en stensättning i Herrljunga i Väs
tergötland, uppgår antalet anläggningar med skepps
sättningar som daterats till äldre bronsålder till 7- 
8 stycken. Vid en närmare studie visar sig dessa har 
flera gemensamma drag. Rent generellt skiljer de 
sig också i flera avseenden från de betydligt talri
kare skeppssättningar som anlagts under yngre 
bronsålder.

Mest slående är att samtliga tidiga skepp på
träffats dolda, antingen i hög, röse eller stensätt
ning. Flertalet ligger orienterade i ungefär NV- 
SOdig riktning. Beträffande skeppens storlek så 
visar sig de äldre höljda skeppen ha betydligt oan
senligare dimensioner än yngre bronsålderns skepp. 
Sålunda understiger samtliga skepp utom ett, en 
längd av 5 m. Denna skillnad är inte enbart beroende 
av storleken på den yttre graven eftersom de flesta 
skulle kunnat vara åtskilligt längre inom ramen för 
högen/rösets diameter.

Troligen är det dessa relativt oansenliga skepps
sättningar som är föregångare till de många lik
nande anläggningar som uppförs under yngre 
bronsålder. De bör delvis ses i ljuset av den föränd
ring i idémönster som bland annat får sitt uttryck 
i brandgravskicket.



il'' '
X v z

Snick.fabry

LATT($§j
V-'V-Z'-'-

.Kullinhsvik

'STENUNGIg sstuga.
DRRAHOI.MEN-S^ ispkullei

Jolsgi

a je röret

j yf • iKj Qj+BäckHngö'
V 1 Tioi-tn/na

Biftma'

\pu~gsomader:!a

L/vsku/iebacfcerf,

I JopSTORP', HUDENIjonst;orpV X-;
HUDENE

Figur 15 Utdrag ur Ekonomiska kartan över området kring Stenunga. Alla kända gravar har 
markerats.

26



Bronsåldersskeppen i Stenunga

Tore Artelius

På sin slingriga färd mot Vänern flyter Nossan 
några kilometer sydöst om Herrljunga genom 

byn Stenunga i Hudene socken. I de lummiga och 
kuperade hagmarkerna invid ån återfinns en mängd 
förhistoriska gravar. Vilande på steniga moränryg
gars åskrön och på mindre kullar i blandskogen 
finns drygt 60 rösen och stora flacka stensättning- 
ar inom ett bara kilometerstort område. Inga stör
re markarbeten är utförda här och stengravarna 
har därför fått ligga i fred. Det vackra landskapet 
invid floden, med sina rösen, stora stensättningar 
och skålgropslokaler ger besökaren en nästan fy
siskt förnimbar känsla av tillfällig visit i bronsål- 
dersmänniskans kulturellt och tidsmässigt avlägs
na värld.

I denna miljö, bara ett stenkast söder om Nos
san, återfinns också fornlämning 117. Lokalen an
sågs före den arkeologiska undersökningen bestå 
av två stensättningar, belägna på skogsbevuxna 
hagmarksimpediment i kanten till ett mer omfat
tande skogsområde (fornl. 117:1-2). Inne i sko
gen, ett femtiotal meter väster om den mindre av 
de två gravarna finns en lokal med sju skålgropar 
inhuggna i berget (fornl. 203). I området finns ock
så fossila odlingslämningar i form av röjnings- 
rösen, röjda ytor, terrasser, stensträngar och sten
murar (fornl. 209).

Från Stenunga ned till Bergagärde planerades 
att låta bygga riksväg 181 i en helt ny sträckning. 
Konsekvenserna av detta var bl.a. att den mindre 
av de två stensättningarna (117:2) och en nu ny
funnen rest av en stensättning (fornl. 117:3) samt 
området med odlingslämningarna (fornl. 209) och 
två nyfunna områden med boplatslämningar (fornl.

271-272) strax NO om fornlämning 117 kom att 
arkeologiskt undersökas i oktober 1992. Den slut
liga undersökningen av dessa lämningar föregicks 
av både arkeologisk utredning samt av arkeologis
ka och kulturgeografiska förundersökningar längs 
hela vägsträckningen (Petterson 1991, Pettersson 
& Vestbö 1993). Uppdragsgivare var Statens Väg
verk i Älvsborgs län. Den största av de tidigare två 
kända stensättningarna (fornl. 117:1) ligger kvar 
på sin kulle strax NV om vägen. Av de undersökta 
lämningarna var alltså endast en stensättning tidi
gare känd och registrerad (fornl. 117:2). I Raä:s 
fornminnesregister hade de två gravarna givits föl
jande beskrivning den 8 juni 1983:

"Nr 1) Stensättning, rund, 20 m i diam. och 
0,8 m h. Mycket starkt övertorvad med enstaka 
stenar i ytan. Över Ö delen går en stengärdesgård 
(N-S). Ca 4 m av rösets diam. ligger på stenmurens 
Ö sida. Bevuxen med flera björkar, tallar, enbus
kar och björk, rönn-, asp- och videtelningar."

Figur 16 Stensättningen fornl. 117:2 före undersök
ning. Graven hade byggts på en naturligt välvd kulle 
som underströk anläggningens form. På stensättningen 
växte gles och hög tallskog. Foto Olof Petterson.

27



Bronsåldersskeppen i Stenunga

Figur 17 Fotot visar närområdet kring undersökningsplatsen ock de två undersökta boplatsytorna invid Nossan.
Den närmaste avschaktade ytan hitom granen i bildens mitt är fornlämning 272. Granen växer i en av Nossans äldre 
åfåror. Cirka 80 meter bakom granen, på Ljungholmen, undersöktes ytterligare några härdar (fornl. 271). Strax där 
bortom flyter Nossan idag, ca 100 meter hitom huset i bildens övre del. Fotot är taget av Olof Petterson från en plats 
rakt ovanför stensättningen med skeppssättningarna.

"Nr 2) Stensättning, 12 m i diam. och 0,6 m h. 
Starkt övertorvad med talrika stenar i ytan. Fyll
ningen består uteslutande av sten, 0,2-0,4 m st. i 
SV kant en större sten 1,0x0,8 m st och 0,3 m tj, 
möjligen sekundär. Bevuxen med 4 tallar, flera en
buskar och en björk."

Tilläggas kan också att fornminnesinventera- 
ren markerat att det i hagmarken ca 100 m SSV om 
Nr 1 finns ett odlingsröse under en stengärdesgård. 
Vid undersökningen 1992 förmodades det att det
ta röse var rester av en grav, en stensättning (fornl. 
117:3).

Arkeologiska undersökningar är sällsyntheter i 
Herrljunga kommun. Några gravar har under
sökts men ingen av dessa har varit typisk för brons
åldern. I kommunen finns flera hällkistor och två 
av dessa har grävts ut. 1875 undersökte Oscar 
Montelius den elva meter långa hällkistan som 
ännu återfinns på Nya kyrkogården i Herrljunga. 
Fynden visade att kistan brukats som en kollektiv- 
grav under främst senneolitisk tid, men sannolikt 
också under den äldre bronsåldern. Bland fynden 
fanns nitton dolkar och spjutspetsar, sexton skäror

och skrapor av flinta, fem skifferbrynen samt sex 
grova lerkärl. Till detta skall läggas en lång nål 
samt två spiralfingerringar i brons. Enligt en äldre 
reseskildring skall graven under 1700-talet ha kal
lats för "Jättastugan". Att undersökningen var av 
stort samtida arkeologiskt intresse förstår vi av att 
Oscar Montelius redogör för, och publicerar resul
taten, i samband med en konferens, "Congrés 
d’antropologie et d’archaeologie", hållen i Buda
pest redan 1876 (Montelius 1877). En andra häll- 
kista undersöktes på Nedergårdens mark så sent 
som 1982. I den nio meter långa kistan gjordes 
fynd av keramikskärvor och en liten mängd brän
da ben. Två 14C-dateringar från kistan anger att 
den brukats under senneolitikum och äldsta brons
ålder (Weiler 1982). Båda dessa hällkistor finns 
kvar idag. Den förstnämnda restaurerades på sin 
ursprungliga plats, och återfinns på Nya kyrkogår
den. Den andra hällkistan har återuppförts i Hara- 
bergets hembygdspark. I Remmene socken har 
några gravar och förmodade gravar undersökts, 
bl.a. fornl. 56, en gravhög som härrörde från järn
åldern (Furingsten 8c Ullberg 1977). Vid Herr-
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)lats (271)

Figur 18 Schaktplan över undersökningsområdet med samtliga undersökta anläggningar markerade.

ljunga prästgård undersökte K.E. Sahlström år 
1931 en 12 m i diameter stor stensättning (fornl. 
10). Fynden från graven visade att den anlagts 
under folkvandringstid.

Gravar och boplatser

Undersökningen kom att koncentreras kring sten- 
sättningen då denna skulle visa sig vara mycket 
komplext uppbyggd. Men vid förundersökningen 
hade också härdar, rester av boplatser, belagts i 
undersökningschakten i hagmarkerna på var sida 
om en av Nossans äldre åfåror. Inga förhistoriska 
boplatser är tidigare kända i trakten, förutom att 
en mängd lösfynd från främst neolitiska boplatser 
insamlats av ortsbefolkningen. Tillkom gjorde 
också fyndet av en i stort sett helt bortröjd rest av 
en förmodad grav (117:3). Vidare gjordes karte- 
ringar och undersökningar av röjningsröseom- 
råden på några platser längs vägsträckningen. Helt 
klart är dock att röjningarna och röjningsröser.a är

av historiskt datum och sålunda ej alls kan sam
mankopplas vare sig med påträffade boplatsläm
ningar eller undersökta gravar.

Boplatsspår

Rester av förhistorisk bosättning i form av ett antal 
härdar dokumenterades i sluttningsområdena på 
var sida om en av Nossans äldre åfåror. Strax V 
om boplatsens utbredningsgräns ligger den största 
av stensättningarna (117:1). Området var fram till 
idag beteshagar. Markgrunden under det ca 0,2- 
0,6 m tjocka matjordslagret bestod av mycket 
blockrik och stenig sand. Bland blocken och ste
narna undersöktes, vid fornl. 272, 11 härdar. De 
var samtliga runda till formen, med en storlek 
varierande från 0,5-1,3 m i diameter. De flesta var 
ytligt grävda med ett ungefärligt djup av 0,1- 
0,15 m. Fyllningen bestod av skörbränd sten, sot 
och kol. Inga daterande fynd av något slag gjordes 
i anläggningarna. Ej heller påträffades några andra 
anläggningskategorier.
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Figur 19 Bilden visar den förmodade stensättnings- 
resten (fornl. 117:3). Foto Olof Petterson.

De två härdar som undersöktes N om åfåran 
var av likartad typ (fornl. 271). För att om möjligt 
kunna förstå sammanhanget mellan gravarnas och 
bosättningens lokalisering i området insamlades 
träkol från en av härdarna för 14C-analys som ut
fördes vid Svedberg-laboratoriet i Uppsala (Ua- 
5798). Det kalibrerade resultatet (2 sigma) anger 
att härden anlagts någon gång under perioden 
410-117 f.Kr., under den förra delen av förro
mersk järnålder (Stuiver &C Pearson 1993).

Av analysresultatet framgår dock att dessa bo
platslämningar knappast kan anses vara synkrona 
med flertalet förekommande gravar i området, 
som främst utgörs av större rösen och flacka sten- 
sättningar, mycket likartade den undersökta sten- 
sättningen. Boplatsresterna representerar snarare 
en fas som är yngre än gravarnas primära anlägg
ningsperiod. Men innebörden av härdens 14C-date- 
ring är att de undersökta boplatsresterna är delvis 
samtida med en sekvens som i gravarna utskiljer 
sig som sena sekundärbegravningar. En av begrav
ningarna i stensättningen, den yngsta, framträder 
för oss som resterna av en brandgrop som place
rats direkt utanför den centrala stenkistans västra 
gavelsida. I benkoncentrationen påträffades också 
en skivnål med böjd hals. Resultatet av l4C-analy- 
sen anger att begravningen skett någon gång under 
perioden 750-130 f.Kr. (2 sigma, Stuiver &c Bec
ker). En möjlighet är alltså att gravarna från den

äldsta järnåldern i detta område, den s.k. fyndfat
tiga perioden i Västergötland mellan år 500-150 
f.Kr., till stor del anlagts i äldre, redan befintliga 
gravmonument.

Från och med den yngre förromerska järnål
dern bör vi räkna med att här som på mer än 150 
kända lokaler i Västergötland anlagts vad vi idag 
kallar flatmarksgravfält.

En bortröjd gravf
Beteshagen som boplatslämningarna återfanns i 
tudelades strax söder om härdarna av en stenmur. 
Under stenmuren konstaterades i samband med 
boplatsundersökningen en svag förhöjning, ca 
10 m stor i diameter, med enstaka synliga större 
stenar i ytan. Med tanke på närheten till de övriga 
två stensättningarna och boplatslämningarna så 
beslöts att stenmuren redan nu, och inte först i 
samband med vägbygget, skulle avlägsnas ovanpå 
förhöjningen och att denna skulle undersökas.

Efter rensning av ytan framträdde glesa rester 
av en rund och svagt välvd stenpackning, ca 11 m 
stor i diameter och bestående av 0,3-0,5 m stora 
stenar. Inga speciella konstruktionsdetaljer kunde 
iakttagas. Däremot är det helt utan tvivel att ste
narna är medvetet placerade här. Sannolikt har en 
stensättning bortröjts på platsen. Stenpackningen 
har långt senare fått tjänstgöra som byggnadsma
terial i stenmuren. Det kan dock inte uteslutas att 
det kan ha varit ett odlingsröse. Den relativa jämn
heten i stenmaterialet och packningens storlek, 
hela Ilmi diameter, och valet av plats, på en svagt 
välvd markklack, pekar dock snarast mot att det 
ursprungligen varit en grav.

S tens'd ttningen 
med skepp ssättningar na

Som redan nämnts hade stensättningen byggts på 
en mindre kulle vilket underströk gravens välvda 
form. Den var övertorvad och bevuxen med flera
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stubbe

Figur 20 Schaktplan över fornlämning 11 7:2. Av planen framgår att den mindre stensättningen i sydost för
setts med något som ser ut som två kantkedjor i den norra delen. Den inre av dessa två avgränsar den cirkulärt 
formade graven, medan den yttre anpassats till den större stensättningens yttre begränsningslinje. Framträder gör 
också skeppet i sydöstra delen av monumentet. Stävstenen sticker upp ur den omgivande st enpackningen och 
skeppets långsidor avtecknar sig utanför stenpackningen. D = brända ben.
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Bronsåldersskeppen i Stenunga

högresta tallar och mindre buskar. Efter trädfäll
ning och avtorvning framträdde en stor flack sten- 
sättning med en oregelbundet rundad form.

Graven begränsades av en tydlig kantkedja av 
mestadels ca halvmetern stora stenar, som påfal
lande ofta var ställda på kant. Lika tydligt var att 
anläggningen hade ett förhöjt mittparti. Det visade 
sig att den runda och ca 12,5 meter i diameter stora 
graven i sydost hade tillbyggts med en mindre, ock
så den rund, och endast drygt fyra meter i diameter 
stor stensättning. Denna mindre stensättning an
slöt direkt till den störres kantkedja och graven 
hade uppbyggts av ett enda lager rundad sten kring 
en centralt placerad mindre häll.

I den större stensättningens sydvästra del fanns 
ca en meter innanför kantkedjan en större sten som 
tydligt stod på högkant (fig. 20, A). Med tanke på 
att mängder av trädgenerationer vuxit i stensätt- 
ningen genom århundradena drogs slutsatsen att 
stenens upprätta position var ett resultat av detta. 
Dock, vid fortsatt rensning av området strax utom 
stensättningens sydvästra begränsningslinje fram
trädde formen av en mindre skeppssättning (fig. 
20, B). Den upprätta stenen var placerad som en 
stävsten inne i den större anläggningen. Skeppet 
hade medvetet placerats på så sätt att det bröt ge
nom stensättningens begränsningslinje, och delvis 
återfanns inne i stensättningen men delvis också 
utanför densamma. Skeppet var utvändigt ca 4 me
ter långt och 2,5 meter brett med en längdriktning 
i sydväst-nordost och det hade byggts av större 
rundade stenar. Ingen motsvarande stävsten fanns 
i skeppets sydvästände. Stävstenen hade närmast 
kilats fast med hjälp av stenar som ingick i sten
sättningens heltäckande stenpackning. Tydligt var 
att skeppet byggts under samma skede som den 
stora stensättningen, som bestod växelvis av tre
fyra lager sten. Man kunde inte med absolut säker
het påstå att samtliga stenar som tillhörde skeppets 
långsidor, inom den större stensättningen, kunde 
urskiljas i förhållande till den omgivande stenpack- 
ningen. Skeppets form framträder på schaktplanen 
från undersökningens inledningsskede.

Gravarna

Efter rensning och sedvanlig dokumentation av
lägsnades stenpackningen - till en början i hela den 
norra delen. Det förhöjda mittpartiet avgränsades 
inte av någon iakttagbar stenkedja. Istället hade in
trycket av ett förhöjt mittparti skapats genom att 
stenpackningen i centrum bestod av ytterligare ett 
lager sten. Inga gravsättningar påträffades i an
läggningens norra halva.

Sammantaget bestod fornlämning 117:2 av två 
stensättningar, den mindre medvetet placerad in
vid den större. Till detta kom så skeppet i den syd
västra delen, som skall ses som en del i den större 
gravanläggningen. Det första antagandet var att 
även detta skepp borde betraktas som en grav,

Figur 21 Skepp ssättningen inuti stenkistan under under
sökning. Skeppets "durk" bestod av utlagd småsten i ett 
lager. Foto Olof Petterson.
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något som dock visade sig tvivelaktigt. Ett annat 
antagande var att den mindre stensättningen byggts 
kort tid efter den större stensättningen, vilket visa
de sig felaktigt.

Vid den fortsatta undersökningen av anlägg
ningens centrum framträdde i det förhöjda mitt
partiets södra del en större stenkista med ytter- 
måtten 2,75x1,15 m (Ö-V). Den rektangulära kis
tan hade konstruerats av mestadels på högkant 
ställda 0,2-0,7 meter stora stenar. Vid rensning av 
området i och kring stenkistan påträffades brända 
ben omedelbart utanför kistans västra gavel (F10). 
Invid benen låg en nål i brons med skivformigt 
huvud.

Inuti stenkistan hade byggts en skeppssättning 
bestående av tunna stenhällar som ställts på hög
kant. Skeppet hade placerats diagonalt inom den 
större kistan i en VSV-ONO:lig längdriktning. 
Skeppets botten bestod av små, bara 5 centimeter 
i diameter stora stenar, som lagts närmast som en 
mosaik över gravens botten som en durk eller ett 
golv. Tydligt var att skeppet placerats på diagona
len för att på så vis rymmas inom den trånga sten
kistan. I utrymmet mellan skeppet och den om
givande stenkistan fanns inga småstenar nedsatta. 
I skeppssättningen låg, placerad direkt mot en av 
de tunna hällarna i den sydvästra delen, en eneg- 
gad bronskniv med genombrutet skaft (F13).

I det lilla skeppets östra del påräffades en helt 
sönderfallen urna med brända ben. Vid nedsättan
det av urnan hade delar av småstenspackningen på 
skeppets botten röjts bort så att urnan kunde pla
ceras stadigt i båten. Benfragmenten i urnan var 
små och sotiga (Fil).

Efter att urnan borttagits och hela fyllningen 
genomgrävts inom skeppssättningen togs skeppets 
"durk" av småsten bort. Under småstenspackning
en vidtog närmast direkt den naturliga gula san
den. Mellan durken och sanden fanns ett tunt grå- 
färgat lager. I detta fanns spritt inom stenkistan 
13 g brända ben. Fragmenten var avsevärt större 
än övriga påträffade - de var också renare, sanno
likt putsade (F12).

Under kantkedjestenarna i gravens östra del 
fanns en koncentration av brända ben i en mindre 
grop (F9). I skeppssättningen i anläggningens syd
västra del fanns däremot ingen gravgömma med 
spår av människa. I skeppet fanns lite keramik (F6) 
och träkol (F7). I skeppet låg också mot en av ste
narnas insida en mindre mängd brända ben från ett 
större däggdjur, troligen en hund (F4).

I den mindre stensättningen påträffades efter 
det att stenpackningen och den triangulärt forma
de täckhällen avlägsnats ett brandlager bestående 
av ett sotigt område med brända ben och en ringa 
mängd träkol över en rund och drygt meterstor yta 
(F5).

Föremål åt de döda

Antalet gjorda föremålsfynd i stensättningen var 
få. Vid rensning och grävning återfanns på några 
olika ställen keramik uppe i stenpackningen (FI
SI. Skärvorna är få och närmast anonyma till sin 
karaktär. Fynd 1 gjordes i anläggningens norra del 
och härrör från ett mörkt och sannolikt rundbu- 
kigt kärl med en grov magring. Övriga fynd be
stod, förutom brända ben, av endast fyra föremål 
som vart och ett kan knytas till en separat begrav
ning.

Som beskrivits ovan så fanns i skeppet som pla
cerats inom den centrala stenkistan en urna inne
hållande brända ben. Urnan var helt fragmenterad, 
närmast pulveriserad, och formen är därför vansk
lig att fastställa (Fl 1). Kärlet har varit rödbrunt till 
färgen, litet och lågt, endast ca 10 centimeter högt 
och närmast rakväggigt. Halsen har möjligen varit 
svagt indragen. Mynningen har varit rak med en 
avrundad kant. Liknande kärlformer är vanliga un
der yngre bronsålder samt i övergångsskedet till 
den förromerska järnåldern.

Alldeles invid en av hällarna i det lilla skeppet 
låg på läggningen av småsten en mindre eneggad 
kniv i brons med genombrutet skaft. Knivens spets 
är avbruten, men längden har varit nio centimeter.
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Av konserveringsrapporten framgår att det ge
nombrutna skaftet haft en inläggning av organiskt 
material - trä, ben eller horn. "Genombrytningen 
av skaftet har... en hake/utbuktning mot knivens 
blad och ett uttag i motsatt ända av skaftet, vilka 
troligen har haft en för inläggningen fasthållande 
funktion" (Nyström 1993). Detaljerna återkom
mer hos flertalet knivar.

Det typologiskt sammanhållande för artefakt
gruppen är just det genombrutna skaftet samt den 
konkavt insvängda eggsidan. Den märkligt inåt- 
svängda eggen har gett upphov till flera tolkningar 
rörande typens ursprung men återkommande är en 
härledning till släktskapet med östeuropeiska ty
per från tidig bronsålder. Knivformen har bl.a. an
setts ha " sammanhaeng med og er bestemt af den 
tidlige bronzealders krumsabler" (Brøndsted 1958, 
s. 95). Samtidigt har inom artefaktgruppen under
grupper skapats, antingen utifrån form- eller ut- 
bredningsmäsiga variationer inom artefaktgruppen 
(Montelius 1917, s. 39, Strömberg 1975, s. 43 ff). 
Knivtypens storlek varierar i olika fynd från 5,5 
cm upp till hela 30 cm och graden av variation i 
komplexitet är också mycket vid. Knivar med 
mycket påkostad dekor och mycket enkla varian
ter har förts till samma typologiska grupp. Man 
kan därför inte påstå att artefaktgruppens karak
täristiska stilelement är lika tydliga som för syn
krona föremålskategorier - exempelvis för svärds- 
eller dolktyper (Aner Sc Kersten 1973-1984, abb. 
833).

Knivtypen har en utbredning över hela det syd- 
skandinaviska och nordtyska området med tydliga 
koncentrationspunkter, exempelvis på Bornholm. 
Kniven förekommer dock också i klart nordligare 
miljöer (Johansen 1986, s. 45, Wik 1993, s. 19). 
Sammantaget har ca 200 knivar påträffats, i de 
flesta fall som gravfynd (Aner & Kersten 1973- 
1984, Oldeberg 1974). Många har också klassats 
som lösfynd, oftast med angivandet att de sanno
likt härrör från bortröjda gravar. Av intresse är att 
några knivar också klassats som depåfynd, något 
som ger en fingervisning om den samtida synen på

knivens "värde" ur ideologisk synvinkel (jfr Aner 
8c Kersten 1973-1984, abb. 692, 833).

Eneggade knivar med genombrutet skaft, eller 
ramgreppsknivar som de ibland kallas, brukas som 
en ledartefakt för dateringar till bronsålderns peri
od III. Montelius anger att de äldsta tillhör period 
II (Montelius 1917, nr 926, 931). Han ansåg att de 
äldsta exemplaren till skillnad från yngre saknade 
en tvärslå över det genombrutna skaftstycket 
(Montelius 1917, s. 39). Ytterligare referenser an
ger att kniven undantagsvis återfinns redan i kom
binerade period Il-miljöer (Randsborg 1968, s. 
132). Kniven har också återfunnits i kombinatio
ner som innebär att den brukats i övergångsfas till 
period IV (Oldeberg 1974, nr 1023). Till detta 
skall läggas några få fynd av knivar i urnebegrav- 
ningar från yngre bronsålder. I dessa fall anges 
dock att kniven är en äldre och omflyttad deposi
tion i graven (Aner 8c Kersten 1973-1984, abb. 
677). Stenungafyndet är den enda eneggade kniv 
med genombrutet skaft som påträffats i en skepps- 
sättning från bronsålder. De andra två västgötska 
fynden, från Tolagården i Västerplana och Bångsgår- 
den i Östra Tunhems socken utgörs av ett stört grav- 
högsfynd samt ett lösfynd (Oldeberg 1974, nr 2534, 
2550, Sahlström 1932, s. 68).

Figur 22 Den eneggade kniven med genombrutet skaft. 
Skala 1:1.

Frånsett några undantag så urskiljer sig huvud
sakligen fyra fyndmiljöer som knivtypen återkom
mande återfunnits i. Med tanke på dateringen är 
det naturligt att kniven omväxlande påträffas i 
brand- och skelettbegravningar. I huvudsak på
träffas kniven i mansgravar, ofta tillsammans med
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svärd och/eller dolk och/eller övrig personlig mans- 
utrustning. Vanlig är också kombinationen med 
andra knivar, dubbelknappar, pincetter, hästhu
vudprydda rakknivar, fibulor och eldslagningsste- 
nar i mansgravar. En tredje fyndgrupp är begrav
ningar där kniven i stort är det enda förekomman
de metallföremålet, som i Stenungafallet. Men 
även när ramgreppskniven är det enda deponerade 
föremålet så anses i de flesta fall graven vara en 
manspersons. Som en fjärde grupp framträder kvin- 
nogravar med halskragar, bälteplattor och armring
ar. De klart bestämbara kvinnogravarna med fynd 
av ramgreppsknivar är däremot få till antalet, bara 
5 % av de redovisade fynden hos Aner och Kersten 
kan klart sägas vara kvinnogravar. Men likväl är det 
tydligt att kniven återfinns i både mans- och kvinno
gravar, samt i några fall som depånedläggelser. Just 
de sällsynta depåfynden och nedläggandet av kniven 
som det enda metallföremålet innebär att kniven kan 
uppfattas som ett av många metallföremål genomsy
rade av både världslig och andlig prestige.

Lika tydlig som övervikten av knivfynd är i 
mansgravar är det faktum att knivtypen ju längre 
norrut den återfinns desto oftare är det enda före
kommande metallföremålet i begravningen. De 
verkliga praktgravarna återfinns framförallt in
om det nordtyska och danska området, till vilket 
Skåne också räknas (t.ex. Strömberg 1975, s. 48). 
Å andra sidan kan de geografiskt varierande fyn
domständigheterna kring kniven vara ett resultat 
av att den i de nordligare fyndområdena, till vilka 
Västergötland bör föras, inte längre har en tydlig 
social och rituell proveniens inom begravningstra- 
ditionen. I de sydligare områdena är fynden i kist- 
begravningar under högar, framförallt i skelett
begravningar av män, de vanligaste. Ju längre nor
rut kniven återfinns desto mer förändras fyndkom
binationen, begravningsformen, och också själva 
monumentet som föremålstypen återfinnes i. I och 
med att dessa förändringar kan dokumenteras bör 
vi också ifrågasätta om inte även den sociala till
hörigheten, förekomsten i mansgravar, kan ha för
ändrats.

Det andra påträffade metallföremålet, en nål i 
brons, låg bland brända ben direkt utanför stenkis
tans västra gavelände. Nålen var nedsotad, avbru
ten, kraftigt bränd, och udden påträffades aldrig. 
Nålen är utförd i brons med skivformigt, cirkulärt 
huvud och starkt tillbakaböjt skaft bakom huvu
det. Nåltypen är karaktäristisk i sin form för den 
sena bronsålderns formvärld i period VI. Ofta är 
skivan ornerad med kretsrelief, och inte helt slät 
som i Stenungafallet. Stenunganålens skivformade 
huvud är också svagt välvt. Frånvaron av kretsre
lief, och den svaga välvningen av det skivformade 
huvudet anknyter snarare till de yngre nålarna 
med skivformigt huvud med tillbakaböjt skaft som 
påträffats i den förrromerska järnålderns I:a pe
riod (jfr bl.a. Albrectsen 1954, s. 98 och Tav. 1) 
Oftast är dessa nålar utförda i järn men formele
menten är identiska med Stenunganålens, något 
som talar för att Stenunganålen bör inordnas i 
bronsålderns VI:e period i övergångsfas till förro
mersk järnålder.

Figur 23

Bronsnål med skivformigt 
huvud och kraftigt till- 
bakaböjd hals. Nåltypen 
tillhör övergångsfasen 
period VI-I. Skala 1:1.

I denna "fyndfattiga" äldsta järnålder är nål
formerna att karaktärisera som kronologiska led
typer. I några gravfynd förekommer skiv-, skål- 
och svanhalsnålar, ledtyper för period VI i sluten 
kombination med Jastorftyper som bygelnålen 
från period I i förromersk järnålder. Fyndkombi
nationerna visar en parallellitet i användandet av 
dessa till olika arkeologiska perioder förda typer. 
Föremålskombinationen av olika nåltyper visar en 
periodmässig överlappning, men de antyder också 
att ytterligare reflektioner över nåltypernas rela
tiva datering kan vara värdefulla (jfr Montelius
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1969, s. 62, Stenberger 1979, s. 327, Lundborg 
1972, s. 74, Becker 1961, s. 193, pl. 119).

Det sista "föremålet" återfanns i stenkistan, i 
fyllningen under skeppssättningens bottenlägg
ning av småsten. Det är ett litet, närmast helt runt, 
och retuscherat flintavslag som är det enda fynd 
som, förutom brända ben, kan knytas till primär
graven i fornlämning 117:2. Avslaget härrör från 
en kärna med flera plattformar, och är troligen ås
tadkommet i mjuk teknik. Flintavslag är en vanli
gen återkommande fyndkategori i den äldsta 
bronsålderns gravar. I många fall understryks dock 
ej fynden av flintavslag - de nämns enbart i fynd
listor.

De olika 
begravningarna

Genom att väga samman konstruktionsdetaljer, 
fyndens utbredning, främst då de brända benens, 
behandlingen av benen, de gjorda föremålsfynden, 
de stratigrafiska förhållandena, artefaktdateringar 
och resultat av l4C-analyser kan vi förstå hur mån
ga begravningar som minst har genomförts i forn
lämning 117:2. Vi får möjlighet att ordna dessa i 
en relativ kronologisk sekvens.

Minst sex begravningar är arkeologiskt påvis
bara. Dessa är av mycket skiftande ålder och ka
raktär. En av de sista begravningarna görs i en se-

Figur 24 Fotot visar fornlämning 117:2 efter det att graven rensats och den mindre stensättningen frilagts.
Den mindre stensättningen och skeppet i sydväst sticker närmast ut som två "öron" frän den större stensättningen. 
Foto Olof Petterson.



Bronsåldersskeppen i Stenunga

Figur 25 

Skeppet i den centrala 
stenkistan i undersök

ningens slutskede. 
Skeppets "durk" har 
avlägsnats och under 

denna, samt i det hörn 
av stenkistan som 
skepp ssättningen 
ej tagit i anspråk, 

fanns större och väl 
rensade brända ben. 
Foto Olof Petterson.

kundär stensättning vars kantkedja i norr anpassas 
så väl till primärmonumentet att den vid en första 
anblick inte ens framträder som en separat anlägg
ning. Det ligger nära till hands att uppfatta begrav
ningarna som relaterade till varandra, detta trots 
ett omfattande tidsdjup.

Det vore också lätt att vid en första anblick ka
raktärisera den skeppssättning, som i sydväst sträck
er sig genom den större stensättningens kantkedja, 
som ett separat gravmonument. Men skeppssätt- 
ningen har med all sannolikhet uppförts redan när 
stensättningen byggdes, och utan att brukas som 
en människas gravrum. I skeppet låg endast några 
keramikskärvor samt några brända ben, troligen 
av en hund. Möjlighet att närmare datera hundens 
"begravning" saknas däremot (Jonsson 1993). I 
och för sig behöver inte en skelettbegravning läm
na några idag synliga spår. I några andra fall har 
skeppssättningar byggts på likartat sätt inom stör

re stensättningar vilket behandlas i följande kapitel 
(Hyenstrand 1966, Hedengran 1991).

Tydligt är också det sekundära byggandet av en 
stensättning som ansluter till den störres sydöstra 
del. Under en central och triangelformad täckhäll 
utbredde sig ett brandlager.

Återstår gör så de begravningar som gjorts i 
den större stensättningen. Av dessa framträder an
läggandet av en bengrop under kantkedjan längst 
i öster som den arkelogiskt minst komplexa (F9). 
Inuti och i anslutning till stenkistan, kan flera olika 
begravningar urskiljas. Tydligt framträder den ned
satta urnan i skeppssättningens östra del. Lika tyd
ligt är att den kniv, med genombrutet skaft, som 
påträffades in situ i skeppet inte kan kronologiskt 
sammankopplas med urnegraven. Kniven härrör 
som vi sett från bronsålderns tredje period, medan 
urnebegravningen tidigast skett under yngsta brons
ålder. Direkt utanför stenkistans västra gavel fanns
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Det primära monumentets 
utseende under äldsta brons
ålder. En brandbegravning 
utförs och gravsättningen 
sker i en central stenkista.

Under period II genomförs 
en begravning i en enkel 
bengrop under kantkedjan 
i anläggningens östra del.

Under period III görs en 
jordfästning i en skeppssätt- 
ning inuti stenkistan. Ett 
golv mellan de två gravarna 
byggs. I skeppet låg en kniv 
från period III.

Under yngre bronsålder, 
lyfts golvläggningen i den 
centrala skeppssättningen 
delvis bort och en gravurna 
sätts ned i skeppets östra del.

Under slutet av bronsålder 
anläggs en stensättning över 

ett centralt brandlager i 
kanten av den större 
stensättn ingen.

Under övergångsfasen, till 
äldre förromersk järnålder, 

anläggs en brandgrops- 
begravning direkt utan
för stenkistans västra 

gavelända. I brandgro
pen finns en tidstypisk nål.

en mindre grop, eller snarare ett område, med 
brända ben. Bland benen låg den beskrivna brons
nålen. När sedan bottenläggningen i det inuti sten
kistan byggda skeppet togs bort påträffades större 
brända ben därunder. Dessa var av en helt annan 
karaktär än de i den yngre urnegraven i skeppet. 
De var "rena", mindre brända, inte alls sotiga, och 
dessutom större.

Sammanlagt återfanns rester av fyra begrav
ningar i centrum av stensättningen. Primärgraven 
utgjordes av eldbegängelsen av en person vars sista 
vilorum var en rektangulärt formad stenkista. 
Senare byggdes en mindre skeppssättning inom 
stenkistan, och en " durk" av småsten lades ut. Med 
stor sannolikhet gjordes nu en jordfästning, och 
det enda vi fann av denna skelettgrav 1992 var en 
eneggad kniv med genombrutet skaft. I ytterligare 
ett senare skede anlades en brandgrav direkt utan
för stenkistans västgavel. I denna brandgrav fann 
vi en bränd bronsnål. I skeppet skedde sedan en 
fjärde central begravning. Denna gång undanröj
des delar av småstensdurken och en urna med brän
da ben placerades stadigt i skeppets östra ände.

Tillkommer gör så bengropen under kantked
jan i stensättningens östra del. Det är genom denna 
vi får en möjlighet att förstå primärgravens ålder 
och därmed det ursprungliga uppförandet av hela 
monumentet. Klart är att den centrala stenkistan 
byggts före anläggandet av brandgraven under kant
kedjan. Inga som helst tecken tydde på att den 
centrala stenkistan skulle vara sekundärt byggd. Vi 
kan därför genom en 14C-analys av träkol från ben
gropen få uppgift om ett yngsta möjliga anlägg- 
ningsskede för den centrala primärgraven.

Figur 26
Bilden visar gravmonumentets utveckling över tid. 
Begravningar genomförs återkommande i stensättningen 
under bronsåldern. Samtidigt kan vi notera att de sex 
begravningarna alla är olika till karaktär. Genom att 
skikta de separata begravningarna erhåller vi också en 
bild av hur det ursprungliga gravmonumentet såg ut, 
och sedan förändrats i samband med nya begravningar.
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För att kunna överföra den relativa ordningen 
mellan de olika begravningarna till mer direkta da
teringar måste också de genomförda 14C-analyser- 
nas resultat värderas. Fem stycken analyser har 
utförts, samtliga vid Svedberg-laboratoriet i Upp
sala. Fyra av analyserna genomfördes på träkol 
funnet i direkt anslutning till begravningar i sten- 
sättningen, Al 17:2. Den femte analysen, vars re
sultat redovisats ovan, gjordes på material från en 
boplatshärd.

Det första provet (Ua-5794) bestod av träkol 
som påträffades bland de brända benen i urnan 
som ställts ned i den centrala skeppssättningens 
östra del. Det kalibrerade resultatet (en sigma) vi
sar att urnan bisatts någon gång under perioden 
765-400 f.Kr. Det andra träkolsprovet insamlades 
från de brända benen i bengropen under kantked
jan (Ua-5795). Det kalibrerade resultatet visar att 
begravningen skett under perioden 1445-1309 
f.Kr. (en sigma). Ett tredje prov (Ua-5796) härrör 
från träkol som återfanns tillsammans med de 
brända benen omedelbart väster om stenkistans 
gavelände. Resultatet visar att graven anlagts inom 
perioden 400-204 f.Kr. (en sigma). Ett sista och 
fjärde analysprov togs ur brandlagret under den 
triangulära hällen i den mindre stensättningen (Ua- 
5798). Resultatet anger att stensättningn uppförts 
inom tidsperioden 760-405 f.Kr. (en sigma) (Stui- 
ver & Pearson 1993).

Resultaten av 14C-analyserna speglar väl den 
relativa ordningen mellan begravningarna. Samti
digt är l4C-analysens resultat från bengropen un
der kantkedjan avgörande för att vi skall förstå när 
monumentet i sin helhet konstruerats. Eftersom 
skeppssättningen i anslutning till stensättningens 
sydöstra del uppförts på samma gång som stensätt
ningen får vi också genom den nämnda ,4C-analy- 
sens resultat möjlighet att förstå skeppets yngsta 
möjliga anläggningstid.

Gravmonumentet har ursprungligen bestått av 
en tre meter stor stenkista, placerad i öst-västlig 
längdriktning, som överbyggts med en stensätt- 
ning. I ena kanten har också en skeppssymbol byggts

på så vis att den bryter genom stensättningens 
kantkedja. Begravningen, en eldbegängelse måste 
senast ha skett under period II. Vi har alltså en 
mycket tidig brandgrav i stenkistan. De brända be
nen, 13 g, var väl rensade och rena och av helt an
nan karaktär än de som återfanns i anslutning till 
senare begravningar. Endast de brända benen som 
återfanns i bengropen under kantkedjan har be
handlats på liknande sätt. I stenkistan har sanno
likt en vuxen person gravsatts. Någon könsidenti- 
fikation är inte möjlig vare sig på osteologisk eller 
arkeologisk väg (Jonsson 1993).

Den andra gravsättningen görs under period II 
i en bengrop under stensättningens kantkedja. Åter
igen rör det sig om väl rensade och brända ben 
(9 g), resterna efter en vuxen människa (Jonsson 
1993).

Den tredje begravningen skiljer sig helt från de 
tidigare. Under period III avlägsnas det täckande 
stenmaterialet över den centrala stenkistan (om det 
nu funnits något) och inuti stenkistan byggs en 
skeppssättning. I skeppet återfanns en kniv med 
genombrutet skaft, en ledartefakt för period III. 
Inga som helst ben påträffades, kniven är inte eld- 
påverkad. Genom att studera fyndsammanhangen 
kring de knappt 200 knivar av samma typ som hit
tats i Norden och det nordtyska området så förstår 
vi att dessa i första hand påträffats i mansgravar 
från period III, med en övervikt för skelettgravar. 
En tolkning i linje med detta skulle vara att vi på 
arkeologiska grunder kan könsidentifiera den döde 
som en man. Men å andra sidan visar de nordliga 
fynden av knivtypen ingen arkeologisk homogenitet, 
som i Sydskandinavien. Vi kan därför inte saklöst 
förutsätta att skeppet byggts för en man.

Under slutet av bronsåldern, period VI - början 
av förromersk järnålder - lyfts golvläggningen i 
det lilla skeppet delvis bort och en urna med de 
brända resterna (34 g) av en sannolikt äldre individ 
bisätts i skeppet (Jonsson 1993).

Resterna av den femte begravningen består av 
ett brandlager under en mindre stensättning som 
ansluts till den större någon gång under övergångs
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fasen mellan yngre bronsålder och äldsta förro
mersk järnålder. Den osteologiska analysen av de 
67 g ben som insamlades anger att det är en vuxen 
individ som begravts, möjligen en äldre man (Jons
son 1993).

Den sjätte och sista begravningen sker återigen 
i stensättningens centrum. Nu avlägsnas några 
stenar i stenpackningen omedelbart utanför sten
kistans västra gavel. Här anläggs en brandgrop, i 
vil- ken en bränd nål återfinns.

Sammanfattande kommentarer

Sex begravningar kunde arkeologiskt påvisas, ge
nomförda med stor kronologisk variation, i en och 
samma stensättning. Begravningarna är av helt oli
ka karaktär, i allt från det primära benlagret, till 
en bengrop, skelettgrav, urnegrav, brandlager och 
slutligen en brandgrop. Vi ser sex begravningar 
och lika många sätt att handskas med de döda ut
spritt över en period av närmast 700 år. Andå är 
gravarna medvetet relaterade till det primära mo
numentet, den runda, solskiveliknande, stensätt- 
ningen. I sydöst har t.o.m. den yngre lilla stensätt
ningens kantkedja anpassats till det större monu
mentet på ett sådant sätt att inte helhetsbilden gick 
förlorad. Genombrytandes kantkedjan vilar ett 
stenskepp på kanten mellan två världar, den bor
tom graven och vår egen. Till råga på allt finner ar
keologen resterna av en av Cerberos artfränder 
nedstoppad i skeppet. Tanken går till Knut Stjer- 
nas sekelskiftesanalogi från Nordens båtgravar 
och skeppssättningar till antikens mytologiska fär
jelinje.

Inom ett område av bara några kvadratkilome
ter kring Stenunga och Nossan finns ytterligare ett

sextiotal liknande stensättningar i en markant kon
centration som vid ett ytligt betraktande kan tän
kas omfatta samma spår av begravningstraditioner 
från bronsåldern. På kyrkogården i Herrljunga 
finns en hällkista som även givit dateringar till cen
tral bronsålder. Dessa sista kollektivgravar är i 
bruk ännu under äldre bronsålder. Vi kan åtmins
tone förstå att det funnits ett traditionellt medve
tande om dessa äldre kollektivgravar ännu fram i 
bronsålder. Bronsålderskeramik är funnen i häll- 
kistor, bl.a. i Södra Härene (Weiler 1994, s. 83, 
190). I samband med övergången till ett mer indi
vidualiserat gravskick kommer de första eldbegäng- 
elserna in i den arkeologiska bilden. Stenungaan- 
läggningens primärgrav utgjordes av ett benlager 
som senast kommit till stånd under period II. För 
att understryka den stora variation som hela tiden 
återkommer i det arkeologiska källmaterialet så ef
terföljs denna åldriga brandgrav av en skelettgrav i 
ett skepp under period III, allt inom samma stenkis
ta. Introduktionen av brandgravskicket har satts i 
samband med en religiös förändring. Själen befin
ner sig inte längre i ett efterliv i direkt anslutning till 
gravplatsen utan anses uppehålla sig annorstädes 
(Gräslund 1983, Kaliff 1992). Skelettgravarnas 
komposition med sina ofta rika föremålsutrust- 
ningar har på likartat sätt tolkats så att det fanns 
ett behov av att ha dessa föremål i den fortsatta till
varon i närmast fysisk anslutning till vilorummet, 
graven. Under äldre bronsålder förekommer syn
kront båda dessa betraktelsesätt. Vi tror oss se båda 
dessa motsatta sätt att betrakta människosjälens 
fortlevnad efter döden inom ett och samma grav
monument där samtliga sex begravningar med all 
sannolikhet, trots det stora tidsdjupet, med stor 
medvetenhet görs i just denna stensättning.
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Figur 27 I den övre kanten av den stora flacka stensättningen från äldsta bronsålder i Stenunga fanns en 
mindre påbyggd stensättning och en skepp ssättning. Foto Olof Pettersson.

Figur 28 Under storhögen Namnlöse kulle framträdde formen av en skeppsformig stensättning anlagd under 
järnålder. Foto Gisela Ängeby.

41



Figur 29 Inuti den centrala stenkistan i Stenungagraven har en skepp ssättning byggts som gravrum under 
bronsålderns tredje period. Foto Tore Artelius.
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"Alla behöver en båt"

Tore Artelius

Sedan Bror Schnittger visade att skeppssättningar 
även anlades under bronsåldern har ett drygt 

tiotal ännu äldre skeppsformiga gravar samt ett 
stort antal från yngre bronsålder undersökts. En 
effekt av att vi idag kan visa att skeppsgravar an
lagts under en tretusenårig period är att det sym
bolinnehåll som anläggningen tillmätts kan ha 
varit av mycket skiftande karaktär. Stenskeppen 
återfinns inom samhällsformationer som vi arkeo
loger anser haft mycket olika struktur och admi
nistrativ organisationsgrad, ändå är symbolen i 
formhänseende densamma. Tillsammans med and
ra monumentformer som den runda stensättning- 
en, lever den skeppsformade graven som symbol 
genom hela bronsåldern och järnåldern. Kvanti
teten skepp varierar, under en period byggs det jät
telika Askebergaskeppet. Under en annan epok 
höljs ett för betraktaren osynligt skepp under en 
jättelik gravhög som i Namnlöse Kulle. Vem skulle 
se skeppet, vem skulle förstå och känna? I än äld
re tid vrids hällkistornas stenar till en skeppsform 
i Hackva och Rångedala. I Hudene och Igelsta blir 
skeppen i betraktarens öga tillsammans med cirk
lar och gravgåvor till arkeologiska bilder, arkeolo
giska tolkningar, matta speglingar av en samman
satt religiös idévärld. Skeppet som symbol har vi 
"alltid" kring oss, eller för att uttrycka det ungefär 
som en av våra äldsta besökare gjorde vid under
sökningen av de överhöljda skeppen i Hudene sen
hösten 1992, "Morsan hade bilder av Amerikabå- 
tar på väggen i sin kammare. Hon reste nog aldrig 
längre än till Skölvene och Floby. Bilderna hade 
brorn hennes skicka. Dom fick la henne att minnas 
barndomen de hade tillsammans. När en lever

längtar en bort å,när en ska dö vill en vara säker 
på att komma fram till rätt ställe. Till å mä prästen 
måste ha en seglande ovanför skallen. Han måste 
la se va han tror på, han som alla andra. Alla be
höver en båt".

Gravskeppens ålder och funktion 
- den nordiska bakgrunden

Redan 1885 formulerade Oscar Montelius frågan 
om skeppssättningar och båtgravar var en symbol 
för de bortgångnas resa till "dödsriket". Frågan 
framstår inte som speciellt djärv idag men Worssae 
hade bara drygt fyra decennier tidigare genom sina 
undersökningar i Blekinge kunnat arkeologiskt på
visa att skeppssättningarna verkligen var att be
trakta som gravar i första hand (Worssae 1846). 
Fortfarande fanns kring 1850-talet en tämligen rik
lig flora av "verklighetsfrämmande" teorier om 
vad stenskeppen egentligen representerade. De an
sågs vara allt från envigsplatser till avbildningar av 
vikingatida sjöslag och flottor. Men de fantasifulla 
tolkningarna var trots allt undantag, och "i stort 
sett har man nästan alltid haft på känn att dessa 
minnesmärken voro gravar" (Ohlmarks, 1946, 
s. 10). Ole Worms detaljrika plan över de berömda 
skeppsättningarna på Hjarnö visar att dessa redan 
under 1600-talet betraktades som gravar (Capelle 
1986, se fig. 30). Montelius fråga kring tolkningen 
underströks av Knut Stjerna 1905 då han formule
rade teorin att nordiska båtgravar och skeppssätt
ningar skulle betraktas just som en materialiserad 
religiös symbol för de avlidnas seglats till dödsri-
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Figur 30 Ole Worms plan över gravfältet med skeppssättningar pä Hjarnø i Horsensfjorden. Ritningen gjordes under 
1600-talets mitt (Capelle 1986, s. 3) och Worm har låtit avbilda även gravkärl, något som visar medvetenheten om att 
skeppen var gravar.

ket. Teorin byggde Stjerna på analogier med grav
skick belagt hos östgermanska stammar samt med 
den grekiska antikens mytologiska bild av Karons 
färja fraktandes de döda till Hades (Montelius 
1886, Stjerna 1905). Hela åttio år har förflutit 
sedan Bror Schnittger genom fynd av yngre brons
ålderns begravningar i gotländska skeppssättning
ar kunde visa att den symbolik båtgravar och sten- 
skepp ansågs representera i så fall också kunde ha 
ett avsevärt tidsdjup, och omfatta helt andra kul
turkretsar än den sena järnålderns (Schnittger 
1920). Indirekt ställde Schnittgers resultat de äldre 
teorierna kring gravskickets upphov i ny belys
ning. I och med att skeppen kunde dateras även till 
bronsålder så var analogin med den klassiska anti
kens mytologiska bilder bräcklig. Bronsåldersdate-

ringarna innebar också att gravformen kunde an
knytas till samtida men helt olikartade skeppsläm- 
ningar, till hällristningarnas bilder. Skeppsformen 
iakttogs också på föremål som deponerats i gravar 
av helt annan typ, i högar, stensättningar och ro
sen, främst från period IV och V. Fynd av skepps- 
formade rakknivar har gjorts, och skeppsmotiv 
finns inristade både på rakknivar och halsringar. 
Förslag har framlagts om att de skeppsformiga 
rakknivarna kan uppfattas som båtminiatyrer och 
att de därmed kan tillskrivas likartat idéinnehåll 
som miniatyrer av exempelvis svärd (jfr Heden
gran 1990, s. 236, Hyenstrand 1968, s. 187). I fle
ra fall avbildas båten i kombination med andra 
symboler, t.ex. solskivan. Skeppssymbolen kunde 
också direktkopplas till föremål med tydliga sym-
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bolmotiv av annan karaktär t.ex. rakknivar med 
hästhuvuden (ex. Montelius 1917, 927-930). In
nebörden var att skeppssymbolen inte framstod 
som isolerad, den anknöt till en hel "skog av sym
boler" i materialiserad form, påträffade i allt från 
monumentens hela utformning till ristade bilder på 
små föremål. Utifrån förekommande motivkombi
nationer har dessa symboler, främst skeppet, so
len, solvagnen, hornmänniskor, fågel-, orm-, och 
häståtergivningar grupperats i förhållande till en 
antagen religiös symbolvärld kretsande kring en 
sol- och vattenkult (Pader 1982, s. 105).

Av forskningshistorien kan vi förstå att gravar 
och gravfynd främst brukats för att belysa andra 
samhällsfält än de som är knutna till bruket av 
symboler inom begravningsritualen. Worssaes på
visande av de slutna fyndens centrala värde för 
kronologiska och typologiska studier hade med
fört att intresset fr.o.m. 1850-talet fokuserades 
kring artefakternas karaktär, utveckling och ålder 
(Worssae 1843). I denna tradition fanns ringa ut
rymme för diskussion om gravskick och rituella 
traditioner. I slutet av 1800-talet publicerades som 
en reaktion på, men också ett resultat av, den kun
skap som vunnits genom en kronologisk anpass
ning av det typologiska systemet, flera arkeolo
giska reflektioner och teorier som underströk vik
ten av att inväga religiösa aspekter i tolkningar av 
kulturhistoriska samband (Müller 1897, Troels- 
Lund 1879). Stjernas och Montelius teorier kring 
båtgravskicket är ett led i en sådan debatt. Under 
1900-talets första hälft kom istället den kunskap

Figur 31 Rakkniv med bällristningsliknande skeppsav- 
bildning från period IV (Brøndsted 1966, s. 176).

som hämtades ur gravar främst att brukas för att 
avskilja kulturgrupper (Childe 1925). På nordisk 
hemmaplan separerades, definierades och etikette
rades kulturgrupper på likartat sätt utifrån slutsat
ser som primärt inhämtats från artefaktavgrän- 
sade materialgrupper i slutna gravfynd. Delvis som 
en reaktion växte under 1960- och 70-talet fram en 
vilja att studera begravningstraditioner utifrån 
spörsmål kring social organisation, ekonomiska 
produktionsförhållanden och samhällskomplexi- 
tet. Den kunskap som hämtas ur gravar behandlas 
fr.o.m. 80-talet också som avspeglande grundläg
gande samhälleliga och mänskliga rituella system 
och funktioner i symbolisk klädsel (Hodder 1982, 
Tilley 1989). En till kulturantropologisk teori knu
ten diskussion kring ritualens art, mening och kun- 
skapspotential försiggår också åter (Barrett 1991). 
"If archaeology is anything, it is the study of 
material culture as a manifestation of structured 
symbolic practices meaningfully constituted and 
situated in relation to the social (Tilley 1989, 
s. 88). Forskningshistoriskt så anknyter den snart 
sekelgamla och mycket disparata diskussionen 
kring det främst vikingatida begravningsskicket i 
båtgravar till det forskningsintresse vi nu kan se 
kring ritualers samhällsavspeglande kunskapspo- 
tential. Stjerna ansåg att han funnit arkeologiska 
belägg för sin hypotes om båten som en farkost 
ämnad att ta den döde till dödsriket genom fynd av 
Karonsmynt i både danska och gotländska gravar. 
Stjerna konstruerade, utifrån sina teorier, en när
mast typologisk utveckling över gravskickets ut
veckling. Han ansåg att de äldsta båtbegrav
ningarna utförts på så vis att den döde placerats i 
ett skepp som brinnande förstördes till havs. I sam
band med att gravskicket fick tydligare symbolisk 
mening så lades den döde i en båt på land, i en båt 
som också kunde symboliseras av ett stenskepp 
(Stjerna 1905). Sune Lindqvist däremot, hävdade 
att båten skulle betraktas som vilket gravgods eller 
gåva som helst. Båten behövdes helt enkelt för det 
"fortsatta liv" de döda framlevde i sin nya boning, 
gravhögen. I motsats till detta hävdade Haakon
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Figur 32

På en rakkniv avbildas sol
guden i sitt skepp (Brøndsted 
1966, s. 275).

Schetelig att hela gravmonumentet skulle betraktas 
som avbilden av en religiös idévärld, i vilken rym
des en mängd komponenter (Shetelig 1928). Flera 
åsikter och hypoteser framlades men i huvudsak 
anslöt sig de flesta forskare till hypotesen om bå
ten, och därmed också skeppssättningen, som en 
religiös symbol för dödens slutgiltiga " Rite de Pas
sage", resan till dödsriket.

Skeppet och ritualen

Det tretusenåriga bruket av skeppet som gravplats 
kan bara vidare förklaras om vi antager att bruket 
härstammar ur en gemensam traditionsgrund. 
Bruket av skeppsgravar uppkommer inte för att 
helt försvinna, utan traditionen, symbolen, håller 
bruket vid liv inom stora kvantitativa och kvalita
tiva variationsramar. Max Ebert betraktade redan 
1920 skeppet som "eine religiöse Idee" som under 
olika perioder antar olika formvariationer, och 
knyts till varierande sociala traditioner. Som exem
pel på traditionens kraft beskrev han den tydliga 
kvantitativa kronologiska variationen, och det fak
tum att skeppen periodvis uppträder överhöljda, 
med följande ord: "Die religiösen Ideen haben eine 
wunderbare Lebenskraft. Sie entstehen, dauern 
und sinken in die tiefe, aber da unten halten sie sich 
mit unausrottbarer Zähigkeit, und eines Tages er
scheinen sie wieder an der Oberfläche" (Ebert 
1920, s. 193, Capelle 1986, s. 25). Eberts tankar 
om symbolens närmast oförgängliga karaktär lig
ger innehållsmässigt mycket nära den jungianska 
beskrivningen av arketypen, dess innehåll, och det

allmänmänskliga behovet av att tillskriva arkety
pen materialiserad form (Jung 1977, s. 65 ff).

För tolkningen av begravningslämningar nöd
vändiggörs behoven av att i arkeologisk metod fin
na en användbar definition av begreppet ritual. En 
sådan definition har rimligen inte arkeologisk teo
ribildning som utgångspunkt, istället kan beskriv
ningar bl.a. hämtas från antropologi, religion och 
psykologi. Olika vetenskaper ger ritualen ett varie
rande innehåll som traditionsbärande, samhälls- 
avspeglande och/eller samhällspåverkande social 
faktor. Å ena sidan betonas ritualens institutionel
la egenskaper som en ständigt närvarande och so
cialt gripbar konfirmator av den rådande sam
hällsstrukturen. Den sociala kommunikationen, 
institutionaliserad och traditionaliserad i rituellt 
beteende betraktas som en av hörnstenarna för be
varandet av ett socialt system (Turner 1967). Ri
tualen och traditionen brukas just för att lätta på 
spänningar mellan den sociala organisationens oli
ka skikt. Samtidigt brukas ritualen som ett redskap 
för att konfirmera maktförhållanden. "... those 
who are thought to know how to maintain a right 
relation with the superhuman beings are in a posi
tion to direct the activities of other human beings" 
(Firth 1970, s. 18). Den religiösa ritualens traditio
ner fyller en viktig roll som en stabiliserande faktor 
också för den enskilda individen i samhället, som 
en bekräftelse för individen av livets fundamentala 
struktur. Ritualens traditionsskapande sociala för
måga, baserad på religionens sakrala innehåll, är 
därför oerhört stark. Den sociala kommunikation 
som ikläds denna gudomlighetsform "gives the so
cial messages immense power, an aura of unques
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tionable truth and importance that cannot be veri
fied or even established through empirical actions" 
(Levy 1982, s. 104, Rappaport 1971, s. 69 ff). I ett 
hierarkiskt samhällssystem, som bronsålderns för
modade hövdingadömen, ger givetvis ett samman
kopplande av den ekonomiska, politiska och reli
giösa makten mycket omfattande resurser till inne
havaren av densamma. Den rituella traditionen är 
också kanske den del av strukturen som förändras 
minst, och bruket av vad som kan framstå som en 
närmast arkaisk tradition skyddar och konserverar 
strukturens fundamentala skikt. Maurice Bloch har 
visat att kunskapen om ritualens innehåll och det 
konkreta utförandet av symboliska rituella hand
lingar är stabil även under perioder av stor politisk 
och ekonomisk förändring. Omfattande social för
ändring, uppkommen i samband med politiska och 
ekonomiska krissituationer, innebär inte i första 
hand en förändring av det religiösa fältet inom den 
ideologiska samhällstraditionen. Snarare under
stryks gruppens och inividens sociala identitet ge
nom vidmakthållandet av de religiösa symboler som 
brukas. Förändringar stärker snarare behovet av 
social kommunikation i ritualiserad form. Bloch 
menar att de profana och sakrala fälten inom den 
sociala organisationen skapar olikartade, och soci
alt åtskilda erfarenheter, "where the ideological 
creations of ritual belong to a world of their own 
and do not operate as a challenge to the political 
structures of the same society (Barrett 1991, s. 5). I 
linje med Blochs resonemang vore därför en för
ändring av organisationens struktur tydligast synlig 
för arkeologerna i form av stora förändringar i 
religiösa ritualer, exempelvis i begravningsritualer. 
För att den rituella traditionen skall förändras krävs 
avgörande förändringar i den sociala organisatio
nens struktur (Bloch 1986). Möjligheten för att 
belägga de underliggande sociala orsakerna för for
merandet av en rituell tradition är givetvis begrän
sad. Först i förhållande till den sociala strukturen, 
den profana världens ekonomiska och sociala sys
tem kan meningsfullheten i symbolernas bruk 
framträda (jfr Tilley 1989, s. 88) Barrett skriver att

"... the meaning of a ritual is not to be found only 
in the code employed but in the way that code 
"spoke" to the participants ..."(Barrett 1991, s. 1).

Avsevärda analytiska svårigheter ryms i frågan 
om vår möjlighet att utröna symbolens inehåll i 
både synkron såväl som i diakron mening."It se
ems ... that burial mounds and ceremonial centres 
were always more elaborate and more lasting than 
the settlements" (Bradley 1984, s. 70).

Hur brukades symbolen, skeppet, inom en pe
riod som kunde uppfattas som en socialt gripbar 
samtid? Vilka förändringar kan vi se över lång tid, 
så lång tid att vi på arkeologisk väg förstår att vi 
återfinner samma symbol inom väsensskilda socia
la organisationsformer?

Orsaker till återkommande bruk av ett speci
fikt gravmonument eller en gravplats över längre 
tid ges en förståelig ram i Gurvitch begrepp "Soci
al Time" (Gurvitch 1964, Shanks & Tilley 1987, 
s. 130 ff). "Social Time" kan delvis förklaras som 
en kollektiv medvetenhet om vilka handlingar som 
måste genomföras i förhållande till de redan utför
da. Minnet av den primära begravningens utform
ning i ett monument gestaltar utformningen av 
sekundära begravningar i samma monument (jfr 
Mizoguchi 1993). På samma sätt anger den sociala 
traditionen hur och var en gravplats anläggs, och 
hur den successivt vidare används. Arkeologer ta
lar ofta om den "primära anläggningen" i ett grav
fält, refererande till en gravanläggning som upp
fattas som central utifrån tidigare gjorda erfaren
heter. Det kan röra sig om den största graven i 
gravfältet, eller den som återfinns placerad högst 
upp på kullen, eller den som visar sig innehålla de 
äldsta bestämningsbara metallfynden. Vi doku
menterar också återkommande stora förändringar 
i gravskick inom en och samma yta. För att exemp
lifiera så återfinns förromerska och tidigromerska 
flatmarksgravar i Västergötland mycket ofta un
der yngre hög- och stensättningsgravfält. Begrav
ningsritualen är förändrad, vi tror t.o.m. att hela 
den religiösa idévärlden är förändrad under perio
den förromersk järnålder till vikingatid, ändå lever
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det "sociala minnet" kvar om att just detta är grav
platsen. Kristina Jennberts beskrivning av tids
linjer, utvisande utslag av både kollektiva och in
dividuella rituella traditioner, griper tydligt in i 
förklaringen av "Social Time "-begreppet. "Tids
linjerna" ger oss bl.a. möjlighet att iakktaga mång
falden av de faktorer som påverkat en specifik 
traditions livskraft (Jennbert 1988, s. 90). Hon 
väljer också att använda termen " det kollektiva 
medvetandet" som en av religionens traditionsbä
rare. I det kollektiva medvetandet förändras ritua
len som en spegel av den sociala kommunika
tionen. Att betrakta återkommande begravningar 
i ett och samma monument, i den neolitiska häll- 
kistan, som ett utslag av en rituell tradition buren 
av ett kollektivt minne har vi inga problem med. 
När vi däremot finner yngre gravar, brandgravar i 
samma hällkista, så tenderar vi att se eldbegängel- 
sen som ett definitivt traditionsbrott, så definitivt 
att vi talar om hela religionens förändring. Detta 
trots att eldbegängelsen egentligen är det enda som 
urskiljer just den begravningen. Platsen är densam
ma, monumentet är detsamma och själva graven 
och t.o.m. gåvorna är av likartat slag (jfr Mizogu- 
chi 1993, s. 224). Vi låter de äldsta eldbegängel- 
serna tas som intäkt för religiös och därmed sam
hällelig förändring i mycket hög grad.

Bruket av skeppssättningar har kunnat beläg
gas under en period av närmare tretusen år, men 
de är aldrig talrika i förhållande till det totala an
talet samtida gravar. Eftersom enighet råder om 
att skeppen är en symbol för resan till dödsriket så 
kan man därför ställa sig frågan varför inte skep
pen återfinns i mycket större antal. Behövde inte 
alla den symboliska transporten till dödsriket? För 
bronsålderns del vet vi att symbolen förekommer 
även i föremål och inristad på föremål i gravarna. 
Men även inräknat andra typer av skeppsavbild- 
ningai så utgör gravar där sådana förekommer en
dast en låg procentandel. Vi kan också vara över
tygade om att skeppen inte tyder på förekomsten 
av olika samtida religionsuppfattningar. Skeppen 
kan knappast heller uppfattas som en tydligt arka

isk tradition, eftersom de aldrig p.g.a. sin ringa 
kvantitet varit stilbildande i större grad. Istället 
bör vi nog förutsätta att den symbol av "Rite de 
Passage" -karaktär som skeppen utgör även finns 
representerad i andra monumentvarianter. Den 
första, och kanske mest tydliga symbol, som kan 
knytas till en religiös uppfattning om evigt liv är 
cirkeln. Återigen möter vi en symbol som Jung be
skrivit som av arketypisk karaktär.

De äldsta skepps formerna

Förekomsten av bronsåldersbegravningar i häll- 
kistor kan uppfattas som bibehållandet av en ål
derdomlig tradition. Det finns flera exempel på 
brandbegravningar utförda under bronsålder i 
hällkistor (jfr Weiler 1994, s. 165). Det ligger en 
motsats i att tänka sig att ett så tydligt traditions
brott som övergången till eldbegängelser kunde 
förekomma synkront med det traditionella bibe
hållandet av formen, den i första hand neolitiska 
hällkistan. En förklaring till det fortsatta använ
dandet av hällkista som gravplats är att den kol
lektiva graven ännu inte övergivits och att lokalen 
också är i" socialt bruk" fortfarande. Det är viktigt 
att gravläggas i samma gravrum som förfäderna 
(jfr Bloch 1986).

Bland de gravar som undersökts i Herrljunga 
kommun har två hällkistor redan omnämnts (s. 28). 
I båda fallen angav utgrävarna, Oscar Montelius 
och Eva Weiler, att det i fyndmaterialet finns bevis 
för att hällkistorna brukats inte bara under sen- 
neolitikum men även under äldre bronsålder. Kro
nologiskt utgör hällkistorna de begravningsplatser 
som föregår de äldsta rösena och stora flacka sten- 
sättningarna, stensättningar av den typ som under
söktes i Stenunga i Hudene. I Hudenefallet ut
gjordes den centralt placerade primärgraven av en 
tre meter lång kistkonstruktion av större stenar 
med en brandbegravning, vilket innebär att de 
skeppsformade gravarna inte bara visar en konti
nuitet och tradition när det gäller uppförandet av
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Figur 33 Hällkista i hög från Rångedala i Västergöt
land undersökt 1914 av Sune Lindqvist. 1 fornminnes- 
registret har ritats en skiss av de resta hällar som omger 
kistan i högen. De resta hällarna antyder snarast en 
skeppsform. Begravningarna i hällkistan var senneoli- 
tiska (teckningen efter Weiler 1994, s. 83).

kammarliknande begravningsrum, utan att denna 
tradition kan ses som en naturlig utveckling från 
hällkistorna. Exempel finns ju också på skeppsfor- 
made hällkistor och sådana med brandbegrav
ningar.

Exemplet med de resta hällarna som bildar en 
skeppsliknande form kring hällkistan i Rångedala 
antyder att en tradition i bruket av skeppssymbo- 
len kan spåras från senneolitikum in i bronsålder. 
De äldsta skeppsformiga gravarna har daterats till 
senneolitikum, i Hackva i Närke hade själva häll
kistan en båtliknande form. I det andra fallet, en 
av stridsyxegravarna vid L:a Bedinge på den skån
ska sydkusten, så hade den i olika lager sten upp
byggda graven en båtform. Inte i något av dessa 
två fall har antytts att gravarna brukats även under 
äldre bronsålder. Den av Folke Hansen undersökta 
" båtformiga stenramen", också den funnen vid L:a 
Bedinge (se s. 20), med de fem döda placerade i rad 
nästan som i en båt, registrerades av Hansen som 
en ny gravform, eller snarare begravningsform 
(Hansen 1934, s. 247.) I förhållande till den äldre 
bronsålderns skeppsformiga gravar finns dock en 
viktig skillnad i de senneolitiska exemplen som 
omfattar även gravarna från Kiaby och Åkälla i

Skåne (Müller-Wille 1970, s. 42). De är samtliga 
att betrakta som kollektivgravar, till skillnad från 
den äldre bronsålderns fåtaliga skeppsgravar som 
samtliga sannolikt är konstruerade för att härbär
gera kvarlevorna av en individ (även om det i någ
ra fall, bl.a. i Hudene, påträffats avsevärt yngre 
sekundära begravningar inom skeppen). Även de 
engelska och walesiska exemplen från äldre brons
ålder visar att dessa endast innehåller en individ 
(Müller-Wille 1970, s. 42). Sekundära begravning
ar görs på annan plats i monumentet.

Tar vi sedan ritningen av stenhällarnas skepps
liknande placering från Rångedala i beaktande så 
finner vi att skeppsformen här inte utgör själva 
gravrummet utan snarare ramen för hela monu
mentet - skeppsformen som omger hällkistan är 
väl synlig - på ett likartat sätt som i de stora synli
ga skeppssättningarna från yngre bronsålderns 
Gotland och Södermanland och den yngre järnål
derns Mälardalsområden, där vi har de kvantitati
va tyngdpunkterna för skeppssättningar. Det är 
endast formen, skeppet, som lever vidare från des
sa fyra också mycket olikformade neolitiska exem
pel in i äldsta bronsålder.

Av naturliga skäl har vi inga skriftliga belägg 
som antyder de äldsta skeppssättningarnas sym
bolvärde. När det gäller den yngre järnålderns be
gravningar i båtar finns däremot skriftliga belägg 
i form av ögonvittnesskildringar och skaldedikt
ning. Men i samtliga dessa fall är det faktiska be
gravningar i båtar som beskrivs. De få skriftliga 
belägg som ger en antydan om skeppssättningens, 
stenskeppets, symbolvärde och centrala roll i be
gravningsritualen kan också hämtas från den yngs
ta järnåldern. Utan någon diakron analogi får vi i 
några runstensslingor vägledning om skeppets 
symbolvärde. På den danska Tryggevaeldestenen 
kan vi utläsa att Ragnhild lät uppföra en skepps- 
sättning över den annorstädes avlidne brodern Ulv 
(jfr Jansson 1985, s. 52). Minnet av Ulv stadfästs 
inte bara genom utförandet av en runsten utan 
också genom uppförandet av en skeppssättning. 
Beteendet ger stöd för åsikten att flera av den yngre
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järnålderns skeppssättningar i första hand är min- 
nesplatser, och att skeppen vid anläggningstid
punkten inga gravar innehåller - de är kenotafer 
(jfr Almgren 1904). Skeppet blir den symbolform 
som väljes för Ulvs hädanfärd.

Monumenten och begravningarna - "symbolbilden " och den 
sociala proveniensen

Av föregående kapitel har framgått att av alla de 
skeppsformiga gravar som undersökts i sydskandi- 
navien, Baltikum och norra Tyskland så har endast 
ett fåtal kunnat dateras till äldre bronsålder. Ge
mensamma drag finns inom gruppen, det tydligas
te är att samtliga varit överhöljda av stensättningar

eller högkonstruktioner. De äldsta begravningarna 
i skeppen har daterats till period III. Dateringarna 
har baserats på föremålsfynd, 14C-analyser eller 
förhållandet till andra gravar. De åtta skeppen har 
påträffats i både rösen, stensättningar och högar. 
I ett fall finns två skepp i samma anläggning. Skep
pens storlek, placering och utförande varierar av
sevärt, de framstår som en mycket heterogen grupp. 
Vid ett första betraktande framstår bara två kom- 
poneneter som återkommande, skeppsformen och 
att denna gjorts osynlig för betraktaren av monu
mentet.

Under period III anläggs en mängd gravmonu
ment, stora högar och rösen. I många fall återfinns 
i anslutning till begravningarna mycket "rika" 
fynd. Av de sju aktuella skeppsgravarna har bara

Thumby NygaardSkedala

HebergHudene Oeversee

Övraby Dragby Trustorp

Lugnaro

Figur 34
Schematiska, ej skalenliga, återgivningar 
av överhöljda skepps placering inom sten
sättningar och högar från äldre och yngre 
bronsålder. Skeppen har placerats och 
återfunnits i tre olika lägen inom grav
monumenten. I några fall utgör skeppet 
ramen för en central gravsättning, dock 
är de inte genomgående primärgravar.
Det är endast i de två nordtyska fallen, 
Thumby och Oeversee som skeppet tol
kats innehålla den primära begravningen 
i monumentet. Det andra läge som skep
pen placerats i är närmast rätvinkligt 
mot monumentets yttre kantkedja så att 
skeppet bryter genom kantkedjan (Igel- 
sta i Östertälje och Stenunga i Hudene). 
Den tredje varianten består i att skeppen 
placerats med längdriktningen parallell 
i förhållande till den yttre kantkedjan 
(Skedala, Heberg, Nygaard) så att hela 
skeppet återfinns inne i monumentet.
Det finns dock inget samband mellan 
skeppens placering inom monumenten 
och dessas funktion som gravrum. Av 
två närmast identiskt placerade skepp, 
i Hudene och Igelsta, så innehåller bara 
det ena en påvisbar begravning.
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Fornl. 21:1, Östertälje sn Fornl. 117:2, Hudene sn

Figur 3S Plan över stensättningen fornl. 117:2, Hudene sn, Västergötland och röset fornl. 21:1, Östertälje sn i Söder
manland (efter Hedengran 1991, s. 232). Likheten hos de båda konstruktionerna är påfallande, dels i grundplanens 
utförande, dels i skeppen som placerats så att de bryter genom den yttre kantkedjan och också i anslutandet av en min
dre stens'åttning i anläggningarnas sydöstra delar (Hyenstrand 1966, Hedengran 1991, s. 232). Det likaledes successiva 
skapandet av en medveten monumental helhetsbild anknyter till den framställning av kollektiva gravplatser under lång 
tid som ryms inom "social time"-begreppet (Mizoguchi 1993, s. 224). Enligt Hedengran iakttar vi i dessa två gravar en 
symbolstruktur, en bild, av en abstrakt religiös idé. Skeppen bryter i symbolisk form genom livets olika stadier genom 
att placeras på stenkedjan. Skeppet är därmed symbolen för forandringsstadiet, för en "Rite de Passage". De skepp 
som innehåller en eller flera begravningar kan synonymt med tolkningsforslaget anses som symboler för en slutgiltig 
"Rite de Passage" till dödsriket. Dessa bildexempel finner vi också i likartade hällristningsmotiv i bronsåldern, men 
inte i den senare järnålderns mer tydligt exponerade begravningsritualer (jfr bl.a. Hyenstrand 1968).

en, sekundärgraven i storhögen Ivars Kulle utanför 
Halmstad, återfunnits i ett exceptionellt monu
ment. Av utgrävarens uppgifter förstår vi dock att 
monumentet knappast byggts för den döde i skepps- 
graven (Tegnestam 1973). I något exempel påträf
fades skeppsgraven i ett starkt nedplöjt monu
ment. Det är därför svårt att bilda sig en upp
fattning om det ursprungliga utseendet (Nielsen 
1977, s. 79.)

Vi kan också konstatera att skeppen byggts 
som individuella gravar. Även om sekundärbe
gravningar förekommer så kan de inte betraktas 
som kollektivgravar på samma vis som hällkistor- 
na. I den mån sekundära begravningar företagits 
så är tidsdjupet stort mellan depositionstillfällena 
och begravningen görs på annan plats i monumen

tet. Undantaget är den skeppsformiga hällkistan i 
Dragby i vilken ca tjugo individer begravts (Jaanu- 
son & Siiven 1962). Dragbykistan är äldre än de 
övriga skeppsgravarna, och grundtypen är en 
skeppsformad hällkista (Hedengran 1991, s. 234). 
Begravningarna i kistan genomförs under period II 
(se s. 21). Genom form och funktion anknyter 
Dragbykistan snarast till den skeppsformiga häll
kistan vid Hackva i Närke.

Föremålsfynden i anslutning till begravningar
na är skiftande. Inte i någon av skepssättningarna 
finns ett speciellt "rikt" föremålsinventarium. Fyn
den är i flera fall typiska för i första hand manlig 
personlig utrustning; rakkniv, svärd, dolk och and
ra knivar finns representerade. I Hudene var den 
äldsta begravningen en brandgrav i en central sten-
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Figur 36

Fornlämning 21 vid Ske
dal a i Snöstorps socken, 
Halland. De två skeppen 
har placerats med längd
riktningen parallell i för
hållande till den yttre 
kantkedjan. De båda skep
pen har enligt utgrävaren 
tolkats som friliggande 
under en period, en tolk
ning som stöds av att skep
pen renoverats och för
stärkts (Westergaard 1987). 
Att de anses ha varit ohölj
da förstärker snarast date
ringen till yngre bronsålder, 
då överhöljningen av skep
pet främst är ett drag i 
äldre bronsålder. Foto 
Hallands Länsmuseer.

kista, medan den tredje begravningen var en ske- 
lettgrav. Denna görs inne i den äldre stenkistan, 
men ett nytt skeppsformigt gravrum konstrueras. 
Den traditionsbundna samhörigheten är knuten 
till monumentet, inte till ett specifikt gravrum, eller 
till jord- eller eldbegängelse (jfr Gräslund 1983). 
Skeppen härbärgerar både skelett- och brandgra
var, med en kvantitativ övervikt för brandgravar
na. I inget fall förekommer en bevarad sekundär 
skelettbegravning i skeppen. I Hudenefallet är själ
va skeppet sekundärt anlagt inom en större sten
kista. I stenkistan fanns en äldre brandgrav. De i 
artikeln berörda skeppen, förutom Dragbyskep- 
pet, kan dateras främst till period III, i något fall 
är också en period Il-datering möjlig.

Utifrån en jämförelse av omständigheterna 
kring den äldre bronsålderns överhöljda, och där
med fysiskt dolda, skeppsgravar, till den yngre järn
ålderns stora mycket tydliga skeppssättningar och

överdådiga båtbegravningar kan vi förstå några 
drag i bruket av symbolen.

I bronsåldern möter oss en gömd symbol, en 
symbol inkorporerad i en abstrakt idé- och världs
ordning som ej behöver vara sinnligt förnimbar. I 
de rika båtbegravningarna och de stora skeppssätt- 
ningarna från sen järnålder möter vi samhällets 
elit, vars position tydliggörs i rika begravnings- 
gåvor och "äganderätten" till komplexa religiösa 
ritualer. Vi har också arabiska ögonvittnesskild
ringar av bl.a. den sena vikingatidens socialt över
dådiga hövdingabegravningar. Skeppet, symbolen 
har under yngre järnålder erhållit en annan mer so
cialt iakttagbar plats i ritualen. Den tydligt sakrala 
och abstrakta karaktär som symbolen intar i brons
ålderns begravningsritual har ersatts med en tydli
gare profan samhällsfunktion, knuten till institu- 
tionaliserandet och sammankopplandet av den 
världsliga och religiösa makten. Utvecklingen är
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Figur 37 Fornlämning 70 i Hebergs socken, Hailand. 
Den som skepp tolkade stenkonstruktionen är på likar
tat sätt som i Skedala lagd parallellt med den yttre kant
kedjan. Arkeologen har daterat graven till bronsåldern.
I Torsten Capelles genomgång av undersökta skeppssätt- 
ningar har Hebergsskeppet förts till den yngre bronsål
dern (Petersen 1969, Capelle 1986). Foto Hallands 
Länsmuseer.

kronologiskt och fenomenologiskt jämförbar med 
den bild som tecknats kring utvecklingen av sakral 
offerverksamhet under järnåldern (Fabech 1991). 
I ökningen av depåfynd från yngre bronsålder ser 
vi en offerverksamhet som rimligen inte längre är 
knuten till en förfäderskult i den mening att rela
tionen är släktskapsbaserad. Begravningsritualens 
gåvor däremot har fortfarande varit främst indvid- 
inriktade och har vilat på släktmässiga grunder 
(jfr Levy 1982, s. llO). Depåfynden är av en mer 
åskådliggjord, synlig art, och de kan i högre grad 
relateras till samhällets övergripande sociala orga
nisation.

I stensättningen i Hudene har människor grav
lagts under en ca 700 år lång period, vi känner in
te det totala antalet begravningar, vi vet bara att 
minst sex begravningar förrättats. Om vi värderar 
den kronologiska spridningen av begravningarna i 
förhållande till monumentets konstruktion så fin
ner vi att det ändrat form avsevärt under bruk- 
ningsperioden. I centrum har ett skepp byggts, i 
ena hörnet har en mindre stensättning hakats på 
den större. Flera forskare har tolkat gravar som 
medvetet framställda över mycket lång tid. Tolk
ningen baseras på övertygelsen om att graven hela 
tiden levandehålles i ett kollektivt minne, vare sig

Figur 38

En skeppsformig stensättning framträder gentemot den 
omgivande stenpackningen av mindre sten i storhögen 
Namnlöse Kulles bottenskikt. I det här fallet har det 
dolda skeppet anlagts under järnålder. Utgrävaren anser 
att skeppet skall ses som en del av monumentet, snarare 
än som en äldre, överbyggd grav. Tolkningen innebär att 
skeppet under högen snarare anknyter till de idéer som 
finns kring bronsålderns religiösa tradition. Samtidigt 
är den jättelika högen en högst synlig manifestation.
Med utgångspunkt i forskningstraditionen kring stor
högar så skulle vi i botten av Namnlöse Kulle iakttaga 
en abstrakt religiös idé men monumentet i sin helhet, 
den jättelika högen, anknyter däremot mer till hypoteser 
kring den sociala organisationens struktur under järnål
dern. Att uppföra en hög som Namnlöse Kulle kräver 
onekligen en tydligt socialt markerad tillgång till pro
duktionsmedlen. Foto G. Ängeby.
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detta är släktskapsrelaterat eller av annan mer 
samhälleligt institutionaliserad struktur. Under 
äldre bronsålder finner vi omfattande förändring
ar inne i monumenten, förändringar som inte varit 
synliga.

Den medvetna diakrona produktionen av en 
"bild" i den mening exempelvis Hedengran lägger 
i begreppet, innebär närvaron av ett mycket väl le
vandehållet minne. Ser vi närmare på de analyse
rade "symbolstrukturerna" såsom de tolkats i Igel- 
sta och Dragby förutsätts att upprätthållandet av 
"social time "-begreppet inte bara avgränsat vilka 
som kan gravläggas i ett specifikt monument - 
utan också formen för symbolerna, de fysiska läm
ningarna, begränsas av en strävan att skapa ett 
monument med ett visst innehåll. Innebörden av 
att gravanläggningar skapas under lång tid enligt 
rituella mönster är omfattande. I det stora hela är 
antagandet av väsentlig vikt för förståelsen av ri
tualens roll i samhället som konstituerande en viss 
utveckling och konfirmerande en organsations- 
form. Den första begravningen i ett monument 
anger ramarna för nästa begravnings genomföran
de, etc. etc.

Av genomgången av de få skeppsgravarna från 
äldre bronsålder kan vi se att de anläggs i monu
ment som i första hand innehåller brandgravar. De 
monument de anläggs i är inte exceptionella vare

sig i storlek eller i innehåll. Tvärtom är det påträf
fade gravgodset ganska anspråkslöst vid en jämfö
relse. De kan inte heller beskrivas som tydliga 
mans- eller kvinnogravar. Det finns ingen manlig 
dominant prägel som i båtgravarna från järnålder 
(Müller-Wille 1970, s. 110) Föremålskategorier 
som betraktas som ledartefakter för båda könen 
förekommer, även om mansgravar överväger i an
tal. Inte heller framträder någon specifik ålders
grupp i skeppsbegravningarna.

De få skeppen från äldre bronsålder speglar gi
vetvis inte ett verkligt förhållande, men i propor
tion till den yngre bronsålderns skepp är de ändå 
mycket sällsynta. Skeppen dyker också upp som 
begravningsrum samtidigt som brandgravskicket 
introduceras i högre grad. Synen på skeppet som 
en farkost för resan till dödsriket passar väl in i sy
nen på övergången till eldbegängelser, en övergång 
som blev närmast total först under period III. Eld- 
begängelsen speglar en övertygelse om att de av
lidna lämnar kroppen, att själen fortsättningsvis 
befinner sig annorstädes. Skeppssymbolen anses 
spegla resan, frigörandet av själen, på ett sätt som 
har en motsvarighet i synen på brandgravskicket, 
en idémässigt förankrad önskan om ett frigörande 
av "den dödes ande från kroppens hölje och däri
genom hjälpa den till en annan tillvaro" (Gräslund 
1983, s. 49). Alla behöver en båt till sist.
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Gisela Angeby

Storhögarnas silhuetter bryter upp den halländ
ska fullåkersbygden och de monumentala gra

varna kan närmast beskrivas som fasta karaktär- 
sinslag i ett ständigt föränderligt kulturlandskap. 
Genom sin monumentala framtoning är grav
högarna också pedagogiskt lättuppfattade samti
digt som deras rumsliga placering i landskapet är 
värdefulla illustrationer till den förhistoriska byg
dens utbredning och gravskick. Undersökningar 
och borttagande av gravhögar av det monumenta
la slaget är därför numera restriktivt hållna i enlig
het med kulturmiljövårdens intentioner att i möjli
gaste mån bevara fornlämningar som en del av vårt 
kulturarv.

Fornlämning 57 i Rolfstorp socken, mera känd 
som den mytiska "Namnlöse Kulle", var socknens 
största till i våra dagar bevarade gravhög. Den låg 
en bit från kanten av en pågående grustäkt och in
för planerna på att utvidga takten bedömdes det 
vara motiverat att undersöka och ta bort högen. 
Undersökningen visade att Namnlöse Kulle tidi
gast kan ha byggts under äldre järnålder och högen 
är i det avseendet en av de få storhögarna från järn
ålder som undersökts i Halland. Detta ger anled
ning att reflektera kring storhögens funktion som 
symbolbärare och maktdemonstration inom järn
ålderns samhällsorganisationen.

Landskapet kring Rolfstorp

Rolfstorp socken ligger dryga milen rakt öster om 
Varberg där slättbygden övergår i lövskogar, för 
att lite längre inåt landet avlösas av barrskogarna,

det småländska höglandets västliga utlöpare. In
landet formas här av sprickdalslandskapets kon
trastrika terräng med skogiga bergsområden upp
brutna av moss- och myrmarker samt lerfyllda 
dalgångar till vilka den nutida odlingen är kon
centrerad. Genom socknen flyter Himleån som ut
gjort en naturlig gräns mellan skogsbygden och 
bergsbygden. I äldre tider kallades Rolfstorp för 
"Socknen ovan ån, och Socknen utom ån" (Bexell 
1923, s. 476).

Gravhögen har legat i gränsen mellan två na
turgeografiska zoner, där området väster om forn- 
lämningen kännetecknas av slättlandskapets flac
ka profil och österut av det kuperade, skogsklädda 
spricklandskapet. Före grustäktens födelse fanns 
här en mäktig grusplatå flankerad av bergshöjder. 
Namnlöse Kulle har ursprungligen legat som blick
fång uppe på denna platå omkring 70 m ö.h. vari
från man haft vid utsikt över en trång dalgång i 
söder. Vid horisonten har sannolikt havet kunnat 
skönjas. Strax väster om grustäkten ligger en stor 
mosse, även kallad för Storemosse. Mossmarker 
finns också strax norr och öster om Namnlöse Kul
le och mossarna trängs här med öppna och hävda
de marker, skogsklädda berg och sjösystem.

Ännu vid 1800-talets mitt karakteriserades 
landskapet av öppna ljunghedar, men idag är dessa 
uppodlade eller igenplanterade med skog. På laga 
skifteskarta från 1866 upptas marken där Namn
löse Kulle låg av ljunghed. Högen återfinns inte på 
skifteskartan, trots att den då borde ha utgjort ett 
markant inslag i landskapsbilden. Detta till skill
nad från idag då den låg dold bland skogens barr
träd.
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1993 har slutligen också de isälvsavlagringar 
som en gång bildat platån till stor del omvandlats 
till material ämnat för våra husbyggen och vägar, 
och endast en blek skuggning, diverse arkivupp
gifter och en arkeologisk undersökningsrapport 
kvarstår av den miljö vari högmonumentet utgjort 
en central och helig plats för de människor som be
bodde trakten kring Rolfstorp under järnålder.

Fornlämningar i trakten 
och äldre skildringar

Rolfstorp socken ligger inom en fornlämningsrik 
bygd som framförallt kännetecknas av ett stor an
tal gravar. En genomgång av registrerade gravar i 
socknen, antingen dessa ligger som solitärer, i min
dre gravgrupper om två till fem gravar eller som ett

större antal gravar samlade i gravfält, visar att des
sa representerar nära hälften av socknens fornläm- 
ningsbestånd, som idag uppgår till 128 registrera
de lokaler. De vanligaste gravformerna är rösen, 
stensättningar och högar. Ett par gravfält före
kommer också. Äldre antikvariska beskrivningar 
låter oss desssutom förstå att det i trakten har fun
nits ett stort antal gravar som idag är helt utplåna
de och glömda. Åtminstone tiotalet gravhögar vet 
man dessutom har blivit bortodlade eller förstörda 
på annat sätt i samband med markarbeten. I vissa 
fall finns uppgifter om fynd som påträffats i gra
varna som gör det möjligt att grovt datera dessa till 
främst brons- och äldre järnålder.

Under åren 1815-17 företog prosten S.P. Bex- 
ell forskningsresor över hela Halland i syfte att 
kartlägga, beskriva och även undersöka fornmin-
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Figur 39 Ekonomiska kartan med Namnlöse Kulle förtydligad. Få kartan är också markerat de fornlämningsmiljöer 
som refereras till i texten - även borttagna sådana, markeras med ().
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Figur 40 Bilden är tagen i samband med Göteborgsinventeringen 1921 och föreställer Mute Ljung (fornl. 56). Grav
fältet må ha varit fotografens huvudobjekt, men intressantare för vår del är Namnlöse Kulles kupolformade silhuett 
som tonar fram i bakgrunden mellan bergspassen i horisonten. Vi kan av bilden se, hur tydligt högen bör ha uppfat
tats i den då kringväxande ljungheden. Foto Göteborgs Arkeologiska Museum.

nen. Bland beskrivningarna av fornlämningar i 
Rolfstorpstrakten finner vi att också Namnlöse 
Kulle står omnämnd. I "Hallands Historia och 
Beskrivning" kan vi läsa följande om den nu un
dersökta gravhögen, "En ättehög, Namnlösekulle 
kallad, som innehöll 18 stegs sluttningshöjd, öpp
nades och undersöktes 1815, och uti den fanns 
ibland annat även skivan till ett gammalt Blota- 
bord". Bexells fornlämningsbeskrivningar brukar 
i allmänhet präglas av utförlighet och förses ofta 
med egna, ibland mycket fantasifulla, förklaringar 
och tolkningar av de framgrävda fynden. Från 
Namnlöse Kulle finns emellertid endast den knapp
händiga uppgiften om "skivan till ett Blotabord" 
men inga andra ledsagande uppgifter. De närmast 
förbigående ordalagen "ibland annat" väcker stor 
nyfikenhet. Vad mera inryms i denna antydan att i 
högen kan ha funnits andra fynd förutom skivan? 
Spåren efter Bexells nedgravning i högen år 1815 
avslöjades före undersökningens början i form av 
ett smalt, övertorvat schakt som sträckte sig från 
högens östra kant och in mot mitten.

I näromgivningen finns flera fornlämningar. 
Cirka 400 meter väster om Namnlöse Kulle ligger

på en liten avsats mellan berget och Storemosse ett 
22 m i diameter stort röse kallat " Guldkläppen". 
Bredvid röset ligger en mindre stensättning (fornl. 
55). Namnet är sprunget ur en av de traditioner 
och sägner som ofta florerade i folkmun kring 
fornminnena. Om detta röse sades exempelvis, att 
"en urna av guld skall stå och förvara askan av nå
gon där begraven" (Bexell 1923, s. 483). Vanligt
vis är det möjligt att i lokala historier, traditioner 
och sägner finna förklaringar till varför vissa, ofta 
tydliga och anmärkningsvärda, fornlämningar får 
speciella egennamn. Namnlöse Kulle förefaller 
dock vara ett ganska säreget och ovanligt namn. 
Det äldsta kända omtalandet av storhögen är från 
tidigt 1800-tal i samband med Bexells beskrivning 
av denna. Ordet "namnlös" leder väl i första hand 
tanken till okänd, anonym och odöpt. Men "namn
lös" är också synonymt med obeskrivlig, oerhörd 
eller outsäglig. Både "anonym" och "oerhörd" är 
benämningar som kan passa som rimliga förkla
ringar till varför Bexell, förutsatt han var den för
ste, kallar högen för Namnlöse Kulle. Fornläm- 
ningen förblev "anonym" för Bexell eftersom han 
inget fann i den, eller i vart fall inget som motsva
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rade hans förväntningar, och högen var "oerhörd" 
och mystiskt "outsäglig" i egenskap av att då som 
nu ha varit socknens största gravhög.

På Mute Ljung, 150 m söder om Namnlöse Kul
le, ligger i en gles, numera vårdad skogsdunge i 
hagmark ett gravfält som enligt den senaste forn
minnesinventeringen 1987 består av en hög, en rest 
sten och fem domarringar (fornl. 56). På gravfältet 
finns några liggande stenhällar som kan vara om- 
kullfallna stenar från ytterligare domarringar, vil
ket också framgår av 1965 års fornminnesinven
tering då här uppges ha legat nio domarringar. 
Bexell beskriver även gravfältet, "På Mutans så 
kallade ljung äro trenne stenkretsar och fem bau- 
tastenar" (1923, s. 483). Av Bexells beskrivning att 
döma kan några av stenhällarna på marken ha va
rit resta stenar. Invid gravfältet finns en hägnads- 
vall. Gravformerna är av en typ som generellt före
kommer under äldre järnålder. Sydväst om grav
fältet finns hålvägar vars ålder sannolikt går till
baka till de tidsperioder gravarna representerar.

Den 30 juni 1913 framför Georg Sarauw sin 
oro över förstörelsen av fornlämningar i Rolfs- 
torps socken i ett brev ställt till Riksantikvarien. 
Han skriver sålunda, "Vid Rolfstorp öster om Var- 
berg träffade jag ett ljungfält under uppodling. En 
mängd rösen hade här blivit förstörda, och de åter
stående hotades bli detsamma under den närmaste 
tiden. Här skulle jag anhålla få inskrida, medan tid 
ännu är." Sarauws förfrågan resulterar sannolikt i 
att de sex högarna, som låg strax söder om Er- 
landsgård norr om Rolfstorp, undersöks av ho
nom själv samma år (fornl. 37). Efter att under
sökningen avslutats påträffas intill en av högarna i 
sekundärt läge en holkyxa av brons från yngre 
bronsålder. Sarauw undersöker detta år också någ
ra högar vid Mute. Dessa har givit dateringar till 
äldre och yngre bronsålder (fornl. 44). En av hö
garna beskrivs för övrigt av Elov Lindälv som den 
kanske mest intressanta högen från bronsålder i 
norra Halland (Lindälv 1980 s. 323). Trots dess 
relativa litenhet för att vara en bronsåldershög, ca 
10 m i diameter och knappt meterhög, innehöll

den sammanlagt sex gravgömmor. Den äldsta gra
ven, en skelettgrav, bestod av en 2,2 m och 0,8 m 
bred (NNV-SSÖ) nedgravning i marken. Graven 
innehöll en bronsnål från äldre bronsålder (GAM 
5027). Graven täcktes av en stenpackning, i vilken 
spridda brända ben och en dubbelknapp av brons 
påträffades, och över stenpackningen låg en sten
kista som omslöt två gravurnor försedda med lock. 
Under ljungtorven som dolde rösestenarna låg 
slutligen skärvor tillhörande söndriga gravurnor 
från yngre bronsålder och en såg av brons (GAM 
5015-5029).

Närmare 60 år senare undersöktes på samma 
fastighet med anledning av att en grustäkt skulle 
utvidgas två stora, flacka stensättningar (fornl. 
38). I den ena påträffades resterna av en skelett
grav med fynd av en bronstutulus från äldre brons
ålder och vidare två urnegravar från yngre brons
ålder. I den andra stensättningen fanns sju grav
gömmor, samtliga brandgravar, från äldre och 
yngre bronsålder. I gravgömmorna påträffades en 
pincett, en miniatyrskära eller såg av brons, en 
stångknapp av brons, en fragmentarisk rakkniv 
och ett vågbandsdekorerat bronsbleck (Hemmen- 
dorff & Särlvik 1973).

Enligt uppgifter ur Göteborgsinventeringen 
från 1921 ska på Mutes marker ha legat ytterligare 
borttagna rösen och högar, vilka förmodas kan ha 
varit från bronsålder eller äldre järnålder. På går
den Skärte påträffades vid rovgrävning av en hög 
en rakkniv med stiliserat hästhuvud i ena änden. 
Rakkniven kan dateras till period III—IV (Oldeberg 
1974). Alldeles nedanför den 13 m stora Rolfs hög 
på Mårtensgård i Rolfstorps samhälle (fornl. 112) 
påträffades några gravurnor då landsvägen bygg
des på 1930-talet. Enligt utsago skall här dessutom 
ha stått "tätt med urnor", varför vägbasen då be
stämde att vägen skulle höjas och läggas över ur
norna (Karlsson, L, muntl.). Om Lilla Lund på 
Mutans gärde och i Lunnali vid Hovgård skriver 
Bexell att dessa fordom var platsen för offerlun
dar. Bexell tillägger vidare, att "Dessa ställen hava 
ägt en mängd fornlämningar, vilka 1770 blevo
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Figur 41 "Rolfstorps och Mutans byar". Fotot är taget av G. Sarauw år 1913 och visar i förgrunden ett par rösen 
belägna i karakteristiskt höjdläge. Uppe pä den markant höga, skogsbeklädda bergsknallen syns tornet till Rolfstorps 
kyrka sticka upp. På samma bergsknalle ligger också två högar, 12 resp. 20 m i diameter stora. Foto Göteborgs 
Arkeologiska Museum.

bortförda till gärdesgårdar emellan Mutan och 
Hofgården. Uti Lilla Lund äro likväl ännu flera 
stenkretsar, en ättehög och flera resta stenar". San
nolikt är det fornlämning 33 som här går att igen
känna i beskrivningen. Vi kan av Bexells beskriv
ningar förstå att det i socknen bör ha funnits långt 
flera fornminnen än de som idag står att återfinna, 
vilket inte minst framgår av följande citat: "Borg
backen vid Hofgård,... skall i forntiden ha varit så 
bebyggd, att det därifrån erhållit benämningen, 
men det saknar nu alla fornlämningar därefter" 
(Bexell 1823, s. 483).

Vid Asjön, ca tre kilometer öster om Namnlöse 
Kulle, hittades 1941 nedsatta i en mosse både hela 
och delar av stora lerkärl, som daterats till sen ven
deltid - tidig vikingatid (fornl. 64). Fastbrunna mat
rester på insidan av kärlen visar att de brukats som 
kokkärl. Analys av matskorporna tyder på något

slags blodpalt. Arbman menar att förekomsten av 
lerkärlen kan sättas i samband med tillagning av 
en stor mängd mat avsedd att konsumera på plat
sen, förslagsvis av ett lag jägare eller fiskare, som 
under jakten slog läger vid sjön. I den närbelägna 
Yasjön har man också påträffat en båt av en urhol
kad trädstam. Genom pollenanalys dateras båten 
till samma tid som lerkärlen, d.v.s. yngre järnålder. 
Lerkärlen vid Asjön och båten i Yasjön anser Arb
man tillsammans ger en god bild av järnålderskul- 
turen, där slättbygdens jägare och fiskare drog inåt 
skogarna och sjöarna för att här uppbringa mat
förrådet inför den stundande vintern (Arbman 
1945, s. 68 f).

Om antalet undersökta gravar i socknen är för
hållandevis många och kunskapen dessa alstrat 
stor, så framstår kännedomen om samtida boplat
ser som närmast obefintlig för området i fråga.
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Någon egentlig boplatsundersökning har ännu 
inte gjorts i socknen. Men den stora mängden till
varatagna lösfynd, redskapsföremål av flinta och 
sten, som finns bevarade på museum eller i privata 
samlingar, visar entydigt att området haft etable
rad bebyggelse åtminstone sedan bronsålder. I 
sammanhanget kan nämnas att boplatspår i form 
av härdar och en kokgrop påträffades under själva 
högen och mellan Mute Ljung och Namnlöse Kul
le, inom ett område där matjorden skalats av, ob
serverades också några härdrester. Koldateringar 
visar att bosättningar funnits uppe på grusplatån 
under yngre bronsålder och äldre järnålder.

Flera av fornlämningarna i Rolfstorp och fram
för allt Grimeton socknar är omspunna av arkeo
logihistoria och har en plats i forskningen kring 
förhistorisk samhällsorganisation. Karaktären på 
fornminnena låter oss förstå att dessa trakter ut
gjort en mellanhalländsk centralbygd under brons- 
och järnålder, vars välstånd delvis bör ha emanerat 
från det bronsgjuteri som ägt rum vid Broåsen i 
Grimeton. Från Mute i Rolfstorp är det endast en 
halvmil till denna kända verkstadsplats som läm
nat fynd från bl.a. äldre bronsålder. Sarauw under
sökte här 1914 en mindre hög, i vilken påträffades 
en mängd degelfragment och gjutformar som bl.a. 
visar att gjutning av spjutspetsar, svärd och hals
kragar av brons ägt rum. Sistnämnda är av samma 
typ som halskragen från Dimbo i Västergötland 
(Svensson 1940).

I Grimeton ligger också några mycket kända 
gravfältsmiljöer av vilka särskilt kan nämnas grav
fältet på Broåsen (fornl. 3) och Höga bergsgrå vfä 1- 
tet (fornl. 16). På Broåsen finns bl.a. domarringen 
"Götriks ring" och "Slummesten", den största resp. 
högsta i sitt slag i norra Halland. Gravfältet rym
mer också högar, stensättningar, treuddar och 
några skeppssättningar samt långhögar. Några av 
gravarna på Broåsen har undersökts. År 1914 på
träffade Sarauw i en gravhög en brandgrav som 
förutom brända människoben även innehöll ben 
av djur, en ring, nål och spikar av järn (GAM 
5489-5500). Graven dateras till vikingatid. I grav

fältets norra del gjordes på 1910-talet fynd av tre 
silverförsedda beslag till svärdsfästen, fragment av 
brons tillhörande en hjälm, en järnkniv samt några 
krukskärvor (SHM 14843). Svärdfästena är för
sedda med djur ornamentik efter provinsialromer- 
ska förebilder och dateras till sent 400-tal eller 
500-tal. Fornsakerna uppges ha påträffats inne
slutna i en gravurna med aska och benrester. Ur
nan har sannolikt ursprungligen stått i en treudd. 
Några gravhögar på Broåsen undersöktes också av 
Louise Halbert på 1950-talet. I en av högarna låg 
bl.a. ett svärdslidebeslag i silver med guldbelägg
ning, bronspincett och en svärdsknapp av brons. 
Högen dateras till 400 e.Kr. (Lindälv 1980, s. 205 
ff). Dateringarna av gravarna visat att gravfältet 
brukats under en period som sträcker sig från ro
mersk järnålder och fram till vikingatid. Sannolikt 
har gravfältet använts i ett ännu tidigare skede.

Fornlämningarnas sammansättning i trakten 
speglar framväxten av en betydande bygd under 
brons- och järnålder. Högar, stensättningar och 
rösen ligger i för fornlämningstyperna typiska 
krönlägen. Högarna går ofta att upptäcka där des
sa ligger uppe på de nakna åskrönen som kupolfor- 
made silhuetter, i andra fall ligger de dolda bland 
generationer av planterade granskogar, som t.ex. 
var fallet med Namnlöse Kulle.

Namnlöse Kulle har legat i periferin av detta 
centrala fornlämningsområde. Öster om högen, 
där det småländska höglandets täta skogsområden 
vidtar, finns mycket sparsamt med fornlämningar 
registrerade. Det rör sig i de flesta fallen om lös
fynd av sten eller flintredskap och historiska läm
ningar. Området förefaller under förhistorisk tid 
ha varit en utpräglad utmarksbygd med små möj
ligheter för att bedriva åkerbruk. Några fler gravar 
finns inte registrerade vilket kan ses som en indi
kation på att området saknade bosättningar av 
mera permanent karaktär. Valet av boplatsläge styr
des i första hand utifrån tillgängligheten av od
lingsbar mark, lämplig att med den tidens bruk
ningsmetoder bearbeta för odling. Inlandet bör 
däremot ha lämpat sig väl för extensivt närings
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fång, t.ex. jakt och fiske, som komplement till den 
huvudsakliga försörjningen baserad på boskap 
och åkerbruk. Geografiskt sett har Namnlöse Kul
le legat i brytzonen mellan kustslättens ler- och 
sandjordarter och Varbergs inlandsdel som känne
tecknas av en söndersprucken terräng med berg, 
skog och våtmarker. De lätta jordarna i väster gav 
förutsättningar för att bedriva ett högproduktivt 
jordbruk. På dessa likaså lättdränerade områden 
har bosättningarna huvudsakligen legat. De båda 
näringsstrategiska zonerna har utgjort varandras 
komplement och därigenom varit grundförutsätt
ningen för den mellanhalländska centralbygdens 
framväxt, såsom den avspeglas i de många extra
ordinära fornlämningsmiljöer som präglar Himle- 
bygden och Grimeton socken i synnerhet.

Undersökningen 
av Namnlöse Kulle

Inför förundersökningen år 1991 hade ett ca 6 000 
kvm stort område avverkats på skog. Förunder
sökningen gjordes i syfte att se om flera gravar eller 
lämningar av annat slag, t.ex. boplatslämningar, 
skulle komma att beröras av slutundersökningen. 
Sammanlagt grävdes 12 sökschakt omkring hö
gen. I tre av schakten, schakt 1,2 och 8, visade det

sig att det fanns spår av förhistoriska aktiviteter i 
form av tre härdar. Dessa schakt låg strax öster om 
och drygt 100 m sydöst om fornlämning 57. Vid 
förundersökningstillfället uppdagades dessutom 
att matjorden utan antikvarisk uppsikt hyvlats av 
inom ett ca 9 000 kvm stort område mellan grav
fältet vid Mute Ljung och Namnlöse Kulle. Inom 
detta område upptäcktes tre härdgropar. Resul
tatet av förundersökningen visade alltså att bo
platslämningar fanns i anslutning till högen, men 
inga fler gravar (Lundqvist 1991). Förundersök
ningsresultatet bekräftades ytterligare vid slutun
dersökningen, då flera boplatsanläggningar - här
dar och en kokgrop - påträffades under högen. 
Två härdar låg också strax utanför själva högen. 
Däremot kom inte området sydöst om högen i rikt
ning mot gravfältet att undersöktas närmare p.g.a. 
tidspressen.

I den senast utförda fornminnesinventeringen 
beskrivs Namnlöse Kulle, fornlämning 57, som 25 
meter i diameter stor och 3 meter hög, urpsrungli- 
gen sannolikt 2 meter hög och med avplanad topp. 
I ytan kan ses enstaka stenar, 0,2-0,3 m stora. I 
högen är en mittgrop 18x6 meter och ca 2,3 meter 
djup (O-V). Gropen mynnar i öster ut genom hö
gens kant. Då inventeringen gjordes 1987 var forn- 
lämningen bevuxen med talrika björkar, mindre 
ekar, lövsly, unggranar och enbuskar. Namnlöse

Figur 42 Namnlöse Kulle såsom högen såg ut före undersökningens början. Runtomkring högen, och på densamma, 
växte tidigare tät blandskog. Här har träden avverkats. Foto Gisela Ängeby.
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Figur 43 Bilden visar hur olika den södra resp. norra 
halvan av Namnlöse Kulle såg ut efter att det översta 
jordlagret banats av. Redan här kan man se att högens 
norra del är skadad. Mot väster. Foto Gisela Ängeby.

Kulle låg väl dold i tät blandskog. Som tidigare 
nämnts, bestod området på 1800-talet av öppen 
ljunghed, vilket också namnet Mute Ljung visar. 
Samtidigt med slutundersökningen avbanades om
rådet närmast runtomkring graven och i ett slut
skede av undersökningen grävdes ytterligare några 
sökschakt. Två härdar men inga andra spår av be
byggelse, t.ex. stolphål eller avfallsgropar, kunde 
konstateras i området kring högen. Däremot låg 
ett tiotal härdar och en kokgrop under själva hö
gen, vilket kan tolkas så att boplatslämningarna 
har bevarats i skydd av högen men ej utanför den
na. En annan möjlig tolkning är att några av här
darna under högen är spår av rituella handlingar 
inför högbyggandet.

Metodiskt gick undersökningen till så att en 
kryssprofil (N-S, Ö-V) lades över hela högen, som 
sedan grävdes i kvadranter. Den nordöstra profil
linjen förskjöts en aning söderut så att denna inte 
skulle komma att ligga mitt i schaktet som löpte 
från högens östra kant in mot centrum. En kvad
rant i taget grävdes ned till en bestämd konstruk
tionsfas, så att samtliga kvadranter låg i fas med 
varandra innan grävningen fortsatte nedåt i högen. 
Högen fotograferades vid två tillfällen från en 
kranlyft 47-48 meter upp i luften, dels då kärnrö- 
set rensats fram, dels efter att kärnröset avlägsnats 
och bottenskiktet tagits fram. Före dessa fotogra- 
feringstillfällen revs profilbänkarna efter att de 
först dokumenterats. Arbetet påbörjades med att 
en grävmaskin banade av det översta jordlagret 
inom den SV:ra kvadranten och därefter inom den 
NÖ:ra kvadranten. Inom den södra halvan av hö
gen var matjordslagret upptill en meter tjockt, men 
endast några centimeter tjockt inom den norra hal
van. I högens mittparti, i"kratern", saknades jord
täcket helt.

Under det tunna vegetationsskiktet i den norra 
delen framträdde snart en relativt väl packad sten
läggning, som inledningsvis tolkades som en möj
lig sekundär stensättningsgrav. Exempel på att en 
ursprunglig bronsåldershög använts som gravplats 
under äldre järnålder, då stensättning byggts ovan
på högen är känt från undersökningen av bronsål
dershögarna i Kårarp, Övraby socken i södra Hal
land (Lundborg 1972, s. 50).

Figur 44 Omrörda jord- och stenmassor fyllde upp hela den nordöstra kvadranten. I profilen framgår detta mycket 
tydligt. 1) vegetationsskikt, 2) mylla, 3) mylla med grus och småsten, 4) förmultnade grästorvor, 5) ursprunglig markyta, 
6) morän, 7) spridda rester efter jordblandad stenmantel, 8) omrörda sten- och jordmassor.
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Det skulle istället visa sig i ett senare skede av 
grävningen, att så gott som hela den NÖ:ra kvad
ranten vid ett eller flera tillfällen uppenbarligen bli
vit urgrävd. Flera ingrepp förutom det schakt som 
Bexell åstadkommit tycks ha efterlämnat spår i 
Namnlöse Kulle, och dessa ingrepp kan ha skett 
både före och efter Bexells grävning. Storhögarnas 
speciella framtoning i landskapet har alltid tilldra
git sig ett stort intresse och det hör närmast till un
dantagen att en hög av Namnlöse Kulles dimen
sion förblir orörd. I äldre antikvariska skildringar 
och reseanteckningar förekommer ibland beskriv
ningar av hur högarna genomgåtts grundligt i jak
ten på påstådda skatter, och högarna har efteråt 
beordrats bli återställda till sitt ursprungliga skick. 
Men högarna kan också ha skattats redan under 
förhistorisk tid, under en tid då minnet av den 
döde ännu varit levande (Stenberget 1979, s. 180, 
526 f.).

Namnlöse Kulle hade inte bara blivit urgrävd, 
utan uppenbarligen har en vilja funnits att återstäl
la högens ursprungliga utseende, eller dölja spåren

Figur 45 Detalj ur kärnrösets stenpackning. 
Foto Gisela Ängeby.

efter ingreppen om man så vill, för hela den NÖ:ra 
kvadrantens fyllning ända ner till botten bestod av 
stenar och jord, och allt i omrört skick. Detta 
framgår mycket tydligt av den N-S:liga profilen, i 
vilken man kan se att den oskadda delen av högen 
ursprungligen uppbyggts över ett jordfritt kärn- 
röse.

Figur 46 Kärnröset rensades fram med hjälp av en tryckluftskompressor. Foto Gisela Ängeby.
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Figur 47 Bilden är tagen från en kranlyft 48 m över marken och visar det framrensade kärnröset. Den något 
asymmetriska delen av röset närmast kranlyften bestod av påfört material. Senare, då kärnröset avlägsnats, på
träffades fortsättningen på kantkedjan och vi fick då en cirkelrund anläggning. Foto Gisela Ängeby.
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Resterande delen av högen var dock orörd, så 
när som på en ca 1,5 m stor rund fläck inom den 
SÖ:ra kvadranten som plockats på en del av kärn- 
rösets stenfyllning men inte ända ner till dess bot
tenskikt. Före avbaningen syntes detta som en svag 
fördjupning i vegetationsskiktet, och sannolikt 
rör det sig om en plundringsgrop.

Anläggningen mätte 23 meter tvärs över, vilket 
är två meter mindre i omfång än vad som angivits 
i fornminnesregistret. Detta berodde på att den 
återställda delen av högen (d.v.s. den NÖ:ra kvad
ranten) bredde ut sig ett stycke utanför kantkedjes
tenarna, vilket medförde att högen såg större ut än 
den egentligen var. Av fornlämningens oskadda

Figur 48 Bilden visar kärnrösets bottenskikt taget från kranlyft 48 m över marken. Här framträder den skepps- 
formigt fyllda stenkonstruktionen tydligt i form av störra lagda stenar gentemot den omgivande stenpackningen. 
FotQ'Gisela Ängeby.
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Figur 49 Kärnröset rensas fram i den sydöstra kvadranten. I profilväggarna avtecknar sig resterna efter stenmanteln i 
form av en tunn linje av spridda, enstaka stenar upp mot högens centrum. Foto Kristina Larsén.

del framgick att högen konstruerats på följande 
sätt. Ovanpå den dåtida markytan bestående av ett 
decimetertjockt humuslager, hade ett jordfritt kärn- 
röse med ett blandat stenmaterial av i huvudsak ca 
0,2-0,5 m stora stenar byggts upp.

En del knytnävstora stenar förekom, och spritt 
i packningen en del större ca 0,7 m stora stenblock. 
På spridda håll i stenpackningen låg flata stenar. I 
kärnrösets nordvästra del framträdde i ytskiktet en 
samling större stenar, ca 0,5-0,7 m, vilka genom 
sin storlek tydligt skilde sig från den övriga pack
ningen (se fig. 47). Dessa stenar har troligtvis legat 
i högens centrum i botten men blivit upplagda här 
i samband med rovgrävning.

I mitten hade kärnröset en högsta höjd av 1,5 m. 
Kärnröset omgavs av en prydligt lagd fotkedja av 
mellan 0,3-0,7 m stora stenar, somliga lagda med 
en plan sida utåt. I norr var en bit av fotkedjan 
bortplockad och troligtvis har detta skett i sam

band med tidigare rovgrävningar. Här låg också 
tre stenar som till utseendet avvek från de övriga 
kantkedjestenarna genom att dessa bestod av häl
lar. Den största mätte 0,5x0,7 m med en tjocklek 
av 0,1 m. Hällarna kan primärt ha ingått i kant
kedjan men deras avvikande utseeende talar snara
re för att de ursprungligen haft någon annan funk
tion att fylla. Möjligen har stenhällarna sekundärt 
blivit placerade här, kanske i ett försök att "lappa" 
ihop kantkedjan. Ursprungligen kan hällarna ha 
hört till någon form av konstruktion belägen i 
högen centrala del. Notabelt är att Bexell inte rub
bade kantkedjan i öster i samband med schakt
grävningen in till högens centrum.

Kärnrösets bottenskikt var på samma sätt som 
fyllningen lagd av ett blandat stenmaterial, men 
här framträdde 3 meter innanför kantkedjan i hö
gens östra del en tydligt avgränsad formation av 
större stenar som närmast kan beskrivas som en
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skeppsformig fylld stenkonstruktion. Yttermåtten 
på konstruktionen var 7x5 m med längdaxeln i 
NNÖ-SSV. Konstruktionen bestod av ca 0,5-1 m 
stora stenblock. De största stenarna var lagda som 
avgränsning och de mindre som fyllning. Stenarna 
gav intryck av att vara planmässigt placerade. Ste
nen i den södra spetsen förefaller ha varit stävste
nen. En av stenarna i skeppets västra kant fram
träder markant den N-S:liga profilen (fig. 44).

Skeppskonstruktionen var dock helt tom på 
både gravgömma eller fynd av annat slag vilket un
derstryker dess primära funktion i högen som sym
bolbärare. En rimlig tolkning kan vara att skeppet 
ingått som ett element i ett större symbolkomplex, 
som dessvärre tidigare blivit minutiöst bortgrävt. 
Alldeles nordväst om skeppskonstruktionen låg 
ytterligare en del spridda stenar av samma storlek 
lagda såsom formande en halvcirkel. Förmodligen 
utgjorde dessa resterna efter ännu en konstruktion 
tillhörande gravkomplexet. Bottenskiktet var emel
lertid så söndergrävt att det var omöjligt att med 
hjälp av de spridda resterna rekonstruera dess 
mittparti.

Av stor betydelse för dateringen av komplexet 
är att skeppets västra kant överlagrade en kokgrop 
som l4C-daterats till bronsålder period VI, d.v.s. 
520-390 f.Kr. Kokgropens stratigrafiska placering 
i förhållande till kärnröset och en av de i skepps- 
kontruktionen ingående stenarna framgår av pro
filen mot väster (fig. 44).

Figur SO 
Av slagsskrap an 

låg i den jord- 
blandade sten- 
manteln. Skra

pan är tillverkad 
av danienflinta.

Skala 1:1.

Ovanpå kärnröset var packat grästorvor som 
placerats skikt för skikt. I profilväggarna syntes 
detta som bitvis mycket tydliga vågor av mörka 
strimmor som markerade grästorvornas humifie- 
rade vegetationsytor. Det förmultnade grästorvs- 
lagret var mot mitten som tjockast 0,8 meter. Gras
torven täcktes i sin tur av en jordblandad stenman- 
tel av ett i huvudsak ca 0,2-0,4 m stort blandat sten
material. Manteln fanns endast kvar som spridda 
rester inom den SV:ra kvadranten och in mot an
läggningens mitt saknades den helt. I den sydöstra 
kvadrantens profilväggar var det dock möjligt att 
följa stenmantelns linje i form av enstaka, spridda 
knytnävsstora stenar.

Vid framrensningen av manteln påträffades en 
avslagsskrapa av flinta i jordfyllningen. Flintskra
pan är sannolikt att karakterisera som ett boplats
fynd, och skrapan torde ha följt med uppgrävd 
jord som användes för att läggas på högen. Skra
por av det här slaget förekommer allmänt på bo
platser under bronsålder och hör i det här fallet 
förmodligen till de boplatsspår som kunde konsta
teras under och i anslutning till högen. Stenman- 
teln doldes i sin tur av ett jordlager som tidigare 
påpekats varierade kraftigt i tjocklek från några 
centimeter till uppemot en meter. En del av jorden 
har troligen där den var som tjockast kastats upp i 
samband med tidigare grävningar i högen.

Strax innanför kantkedjan i nordväst påträffa
des i det understa stenskiktet en sönderslagen mai
sten. Likaså låg en slipsten strax innanför kant
kedjan i nordost, men i sekundärt läge ett stycke 
upp i högen, och dessutom inom den del av anlägg
ningen som skadats av tidigare grävningar.

Namnlöse kulle låg slutligen ovanpå tio härdar 
och en kokgrop. Dessa var mycket grunda med ett 
maximalt bevarat djup av 0,15 m. Anläggningarna 
låg huvudsakligen koncentrerade inom den NÖ:ra 
delen av högen.Tre av anläggningarna, A3, A12 
och All, är i nämnd ordning 14C-daterade till 
810-600 f.Kr., 520-390 f.Kr. samt 395-200 f.Kr. 
Dateringarna spänner alltså över yngre bronsålder 
period V-VI till tidig förromersk järnålder. Kol-
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Figur SI I högens bottenskikt strax innanför kantked
jan låg en söndrig maisten. Skala 1:4.

proverna är analyserade och kalibrerade vid Labo
ratoriet for Radiologisk Datering i Trondheim (T- 
10752-10754). Kalibreringen innebär att de da
teringsvärden som anges med 68 % sannolikhet 
ligger inom de angivna tidsramarna (Stuiver & 
Reimer 1987). Samtliga kolprover är vedartsbe- 
stämda för att i så stor utsträckning som möjligt 
undvika att en datering sker på ett trädslag som 
kan uppnå mycket hög ålder, t.ex. stamved av ek, 
som i sin tur skulle kunna betyda en felmarginal 
på det daterade materialet på flera hundra år. Ved- 
artsbestämningen visar att det i kolproverna före
kommer blandade trädslag, björk, ek, sälg, al, bok,

hassel samt kaprifol (Ullberg-Loh). Samtliga träd
slag förutom eken är relativt snabbväxande vilket 
ur en källkritisk aspekt minimerar risken för felak
tiga dateringar av anläggningarna i fråga. Efter
som endast ett urval av de överlagrade boplats
lämningarna daterats finns givetvis en risk för att 
det kan förekomma ännu yngre lämningar än från 
förromersk järnålder.

Namnlöse Kulle saknade spår efter gravgömma 
eller daterande artefakter som primärt kan knytas 
till högens anläggningstid. Det enda föremålet in 
situ i gravhögen var en sönderslagen maisten strax 
innanför kantkedjan i nordväst. Malstenar är kän
da från andra högundersökningar i Halland där de 
påträffats i likartade fyndsammanhang i anslut
ning till högarnas fotkedjor. Gravhögarna har i de 
fall malstenar förekommit kunnat dateras till brons
ålder (Lundborg 1972, s. 123). I kärnrösets bot
tenskikt framträdde konturen av en skeppsformig 
stenkonstruktion. Skeppet kan sannolikt tolkas 
som ett element i ett större symbolkomplex. Skep
pet i gravsammanhang anses gestalta föreställning
en om resan till den andra sidan, en visshet om 
förändringen och det eviga livet (se s. 43 ff).

Högen överlagrade som vi sett flera härdar och 
en kokgrop och med hjälp av kol från dessa skulle 
det vara möjligt att få en terminus post datering för 
högen. Dateringarna gav ett något överraskande 
sent tidsutslag, där den yngst daterade anläggning
en, en härd belägen ungefär under gravhögens 
mitt, ligger mellan 400-200 f.Kr. Konsekvensen av 
detta är att Namnlöse Kulle tidigast kan ha upp
förts under förromersk järnålder. Det är uteslutet 
att härden kan ha kommit till efter högens upp
byggnad. Då endast ett urval av anläggningarna 
under högen daterats finns givetvis en risk att det 
kan förekomma ännu yngre men odaterade an
läggningar på platsen, vilket i så fall med säkerhet 
skulle förskjuta tidpunkten för monumentets upp
förande ytterligare framåt i tiden. Förutom dessa 
anläggningar gjordes också en 14C-analys på ett 
förkolnat hasselnötsskal framsållat ur ett jordprov 
taget från det strimmiga grästorvslagret som täckte
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Figur 52 Efter att stenarna i botten tagits bort påträffades flera boplatslämningar - härdar och en kokgrop. 
Av planen framgår bur dessa ligger koncentrerade inom högens nordöstra del.

kärnröset. Syftet var att därigenom försöka nå en 
tidsfästelse för storhögens yngsta möjliga upp
byggnadskede. Vi antar då att högen tillkommit 
under ett byggnadsskede. Jordprovet kan betrak
tas som helt slutet även om hasselnötsskalet ur 
källkritisk aspekt givetvis kan vara av betydligt 
äldre ålder än det tillfälle då grästorvorna grävdes

upp för att användas som täckmaterial. Det kan 
däremot inte vara yngre. Resultatet av dateringen 
besannade dessvärre den källkritiska aspekten. 
Hasselnötsskalet gav nämligen en datering till sen- 
mesolitikum, 7 705+-80 BP (okal.). Provet är ana
lyserat vid Svedberg-laboratoriet i Uppsala (Ua- 
6264).



Figur 53 Namnlöse Kulle - här med kärnröset blottlagt. Foto Gisela Ängeby..
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Gisela Ängeby

Storhögarnas monumentala framtoning i land
skapet bidrog tidigt till att fokusera intresset 

kring denna speciella fornlämningskategori. Myt
bildningen kring storhögar och det faktum att de i 
folktraditionen utpekats som gravplats år kungar 
och hövdingar, och därtill de skatter som de antogs 
gömma, bidrog till att storhögar " undersöktes11 
redan under slutet av 1600-talet. Tidigt kom dessa 
gravar också att inkorporeras i antikvarianismens 
oftast romantiserade syn på nationalarver under 
slutet av 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Hö
garna ansågs härbärgera minnet av stora hövding
ar och kungar från "fordom". Samtidigt har stor
högarna, tillika med främst skeppssättningar och 
domarringar tillskrivits flera sekundära funktio
ner, som marknads- eller tingsplats, dansbana och 
offerkast. Mytbildningen kring högarna har varit 
stor och närmast allmänt förekommande är att de 
har egennamn som "Namnlöse Kulle", "Jättahö- 
gen", "Rödrör", "Stomma Kulle", eller "Vinter
högen". Namnkategorierna har olika källkarak- 
tär. Vanligt förekommande är att "allmogen" givit 
högen namn efter någon mytologisk kung, som i 
"Rings Hög". Vanliga är också namn som ankny
ter till en rik flora av berättelser om övernaturliga 
väsen som i "Vita Rör", eller "Lykthögen". Till 
detta kan läggas natur- och bebyggelsenamn som 
"Stomma Kulle" och "Vinterhögen" för att ta någ
ra halländska exempel på de olika namnkategori
ernas art.

Högar av betydande dimensioner är karakteris
tiska inslag i den skånska, syd- och mellanhalländ- 
ska fullåkersbygden och uppfattas av tradition 
främst som exponenter för bronsålderssamhället.

Högarna ligger väl synliga i markerade höjdlägen 
som solitärer eller stråkvis i små grupper. Majori
teten av Västsveriges undersökta högar har visat 
sig vara primärt anlagda under äldre bronsålder 
och är i många fall också påbyggda i samband med 
att högen använts som gravplats under yngre 
bronsålder (Lundborg 1972). Monumentaliteten 
som den ter sig för oss idag kan således vara fram- 
skapad under flera skilda tillfällen. I Mälardalen är 
situationen vad gäller storhögarnas kronologiska 
hemvist annorlunda. Merparten av undersökta 
storhögar visar här en koncentration till folkvand- 
ringstid och sen järnålder, vendel- och vikingatid. 
Endast i undantagsfall har undersökningar av stor
högar givit dateringar till bronsålder, t.ex. Håga- 
högen eller Kung Björns hög (Almgren 1905, 
Stenberger 1964, s. 528, Wijkander 1983, s. 67f).

Men också i Västsverige finns exempel på mo
numentala högar som efter undersökning daterats 
till yngre järnålder, även om detta för regionens 
vidkommande hör till undantagen. 1975 under
söktes i Halland en storhög, Gävehögen kallad, be
lägen inte långt från Ås kyrka på en sluttning fem
hundra meter söder om Viskan i Ås socken, norr 
om Varberg. Äldre beskrivningar och lantmäteri
kartor antyder att högen ursprungligen legat om
given av gravar som idag är helt försvunna. I sam
band med en förundersökning 1990 påträffades i 
schakten rester efter detta gravfält i form av stenar, 
som utgjort gravmarkeringar, och fragment av en 
vikingatida oval spännbuckla (Gerdin 1990). Gä
vehögen var till omfånget lika stor som Namnlöse 
Kulle men betydligt lägre, endast en halvmeter 
hög, vilket orsakats av att man kontinuerligt ploc
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kat sten från högen i samband med odling. Den 
låga Gävehögen dolde ett kärnröse som täckte ett 
brandlager, som även kunde identifieras som bål
plats. Bland de brända benen påträffades en ovan
ligt rik uppsättning gravgåvor, bl.a. fragment av 
dryckesbägare av glas, kammar och spelbrickor 
(Augustsson 1976).

Ytterst få föremålsrika stormannagravar från 
yngre järnålder är undersökta i Västsverige. Oav
sett om under sen järnålder en tradition gjort sig 
gällande inom ett högre samhällsskikt att bilägga 
dyrbara gravgåvor eller ej, så förutsätts att "... stor- 
mannagravarna från vendel- och vikingatid på tra
ditionellt vis likväl förlänats ovanlig storlek. Vi 
skulle då ha att finna dem - med eller utan grav
gåvor - i storhögar och rösen, som hittills trotsat 
odlingens framfart och lämnats orörda av arkeolo
ger" (Wideen 1955, s. 25). Monumentaliteten, 
oavsett högens fyndmässiga innehåll, sätts då som 
främsta insignium på en stormannagrav.

Tolkningar av storhögar

Kronologi
Det har vid flera undersökningar visat sig att den 
gängse gravkronologin inte alltid svarar mot gra
varnas ålder utifrån den indirekta uppfattningen 
som monumentens exteriör har skapat. Storhögar
na utgör i detta sammanhang ett speciellt problem, 
eftersom gravformen använts under både brons- 
och yngre järnålder (Weiler 1984, s. 107). Intres
sant i sammanhanget är att Gävehögen före under
sökningens början antogs vara en bronsåldershög. 
I själva verket skulle det vid undersökningen visa 
sig att högen dolde en stormannagrav från yngre 
järnålder. Utgrävaren påpekar problematiken med 
att indirekt datera gravhögar utan en föregående 
undersökning. "Så tex. brukar man närmast rutin
mässigt datera alla gravhögar till bronsålder (vil
ket även var fallet med Gävehögen)" (Augustsson 
1976, s. 27). Gävehögens topografiska läge på en 
sluttning ned mot Viskan och det faktum att högen

ursprungligen legat i ett gravfält från yngre eller 
äldre järnålder, gör att storhögen i första hand inte 
framstår som en typisk bronsåldershög. Erfarenhe
ten visar snarare att dessa återfinns i höga terräng
lägen på samma sätt som Namnlöse Kulle.

I flera sammanhang påpekas att det inte kan 
uteslutas att storhögar, som preliminärt daterats 
till yngre järnålder, i själva verket är från bronsål
der och vice versa (t.ex. Hyenstrand 1984, Hjoi
naan 1978, Bertilsson 1984). Det föreligger alltså 
en risk att gravhögar som på formmässiga och to
pografiska kriterier förs till bronsålder i själva ver
ket är gravhögar anlagda under järnålder. Detta 
kan i sin tur föra med sig svårigheter när det gäller 
att bedöma den samtida bebyggelsens utbredning 
utifrån den vedertagna bebyggelsearkeologiska 
uppfattningen att gravars läge i landskapet också 
speglar samtida boplatsers läge. Risken finns att 
denna resonemangsgrund kan bidra till skevheter i 
analyser över bebyggelseenheter och i förlängning
en bidra till en felkälla i hypotesbildningen kring 
regional och lokal social struktur och samhällsor
ganisation. Vid flera tillfällen har det visat sig i 
västsvenska gravundersökningar, att en strikt till- 
lämpning av morfologiska kriterier som indirekt 
dateringsunderlag för gravar mycket ofta inte är 
verifierbart (Artelius 1991).

Dateringen av Namnlöse Kulle till tidigast för
romersk järnålder belyser vidare svårigheten med 
att använda utbredningskartor över de storleks- 
mässigt största högarna, (högar som enligt forn- 
minnesregistret är 25 m i diameter eller större), 
som underlag för generella hypoteser kring brons
ålderns samhällsutveckling i ett lokalt och regio
nalt perspektiv (jfr. Larsson 1993, s. 47 ff). Inne
börden av att kronologiskt föra samtliga storhögar 
till bronsåldern innebär rimligen inte mycket för 
slutsatser kring bronsålderns samhälle, då järnål- 
dershögarna i Västsverige är så få till antalet. Vad 
som däremot är mer väsentligt är att den allmänna 
dateringen av storhögar får konsekvenser för sy
nen på järnåldersbygden. Den kronologiskt ensidi
ga behandlingen av gravtypen innebär att en viktig
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del för förståelsen av det halländska järnålders- 
samhället avlägsnas från den arkeologiska bilden. 
Centrala platser i järnåldersbygden tenderar då att 
försvinna på arkeologiskt metodiska grunder. I 
Halland saknas också andra indikationer, exem
pelvis runstenar och äldre järnåldersgravfält i an
slutning till storhögar, indikationer som visar 
dessa bebyggelseenheters diakrona roll i den lokala 
och regionala samhällsutvecklingen.

Kring storhögarnas 
funktion och roll

I sentida arkeologisk forskning har storhögarna 
framförallt brukats som visuellt förståeliga och 
bearbetningsbara lämningar av en hierarkisk sam
hällsorganisation. I processuell tradition har hö
garnas uppenbara monumentalitet i förhållande 
till andra gravlämningar, och den massiva arbets
insats som krävts för att uppföra dem, utgjort en 
del av materialet för hypoteser om den sociala 
organisationens form. Högbyggandet vittnar ock

så om existerande social kontroll av organisatio
nens medlemmar och de till buds stående produk
tionsmedlen (jfr Kristiansen 1984). Storhögarna 
har därtill också brukats inom den bebyggelsear
keologiska traditionen för att påvisa centralplatser 
och centra inom tidiga administrativa enheter och 
uppfattas som en av de främsta indikationerna på 
en bebyggelseenhets sociala status. Storhögarnas 
spridningsmönster anses omvittna en territoriell 
indelning av landskapsrummet (t.ex. Ambrosiani 
1964, Hyenstrand 1974, 1980, Wijkander 1983). 
Storhögarna kan även i kombination med andra 
symbolstarka fornlämningar, t.ex. runstenar, ut
göra ett viktigt incitament på en bebyggelseenhets 
sociala status och position i en regional och över- 
regional samhällsstruktur över en längre tid (Lars
son 1990).

En vedertagen uppfattning är att storhögar, 
vare sig de är från brons- eller järnålder, speglar en 
socialt skiktad samhällsordning indelningsbar i 
hövdingadömen eller resp. lokala stormän. Båda 
tidsperiodernas samhällsutveckling faller ofta

Figur 54 Som i de flesta kulturordningar kan den politiska-ekonomiska makten knappast utövas utan tillgång till 
den religiösa-rituella makten. Ett övertydligt monumentalt exponerande av de rituella traditionerna vägleder oss till 
lokaler där den politiska-ekonomiska och rituella-historiska makten sammanstrålar. Teckning Anders Andersson.
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under samma definitionsmässiga begrepp, höv- 
dingadömen, men utan hänsyn till de variationer 
och nyanser som förekommer inom systemen. 
"... demonstrate trends of wealth consumption, 
monumental works, and symbolic behaviour in the 
rise and consolidation of ruling elites. Without due 
consideration of the full cultural and social context 
of these processes, they could easily have been mis
interpreted as representing similar organizational 
structures. Thus, in several works on social evo
lution, the Bronze and the Iron Age are lumped 
together in the chiefdom category" (Kristiansen 
1991, s. 38).

De rika föremålsfynd som gjorts i flera av stor
högarna (Stenberger 1964) anses visa a tt storhö
gen var förbehållen som gravplats åt ett högre 
samhällsskikt. Samtidigt tjänade gravbruk och 
gravskick, i egenskap av traderade rituella hand
lingar, till att vidmakthålla och berättiga rådande 
samhällsstruktur. I funktionalistisk mening har 
gravhögens primära syfte varit att tjäna som grav
plats för den avlidne, men seden utvecklas sanno
likt ur helt andra syften. Syften som är intimt sam
manhängande med samhällsstrukturens krav för 
en vidare fortlevnad av de rådande strukturerna. 
Att anlägga stora gravhögar bör inte enbart ses 
som en handling av rituell och religiös innebörd, 
utan monumenten har därutöver tjänat profana 
syften som ett led i maktutövandet och bibehållan
det av den sociala organisationens struktur. Å and
ra sidan kan man inte utesluta att just ritualen är 
det centrala kring vilken samhällsorganisationen 
finner sin form. Det rituella beteendet och mönst
ret är i kulturell mening att betrakta som en del av 
organisationens traditionella kärna. Den rituella 
traditionen är snarast den mest oföränderliga 
komponeneten i samhällsstrukturen. Upprätthål
landet av traditionen är därför av central vikt för 
bibehållandet av organisationen (Bloch 1986, Bar
rett 1991).

Järnålderns storhögar uttrycker i likhet med de 
bronsålderstida gravhögarna samtidens religiösa 
och ideologiska föreställningsvärld men kanske i

ännu högre grad speglar storhögarna under sen 
järnålder politiska, ekonomiska och sociala mani
festationer indirekt kopplade till en framväxande 
central överregional makt. M. Larsson visar i sin 
avhandling att det föreligger ett fysiskt samband 
mellan förekomsten av storhögar och bebyggelse
enheter, inom vilka runstenar rests över personer 
som lämnat bygden. Detta trots att det mellan 
runstensresandet och högbyggandet torde ha åt
skilt åtminstone ett par hundra år. Sambandet, me
nar Larsson, går att söka i bebyggelseenklaven 
som den resursstarka enhet som både uppförde 
dessa gravmonument, och genom bibehållen hög 
status, möjliggjorde för medlemmar att under vi
kingatidens slutskede företa utlandsresor (Larsson 
1990, s. 69 ff, 94). Kombinationen runsten/stor
hög är därför ett exempel på den ålder och tidsvidd 
dessa resursstarka enheter haft under järnålder. I 
Västergötland finns flera exempel på sambands- 
förhållande mellan runstensförekomst och storhög 
(Wideen 1955, Artelius 1993, s. 69). Vänder vi oss 
mot de mer fysiskt anonyma, men kvalitativt stora 
bebyggelsenheter som fr.o.m. sen förromersk tid in 
i romersk järnålder finns belagda i de västgötska 
flatmarksgravfälten så understryks bilden. Ett 
stort antal undersökningar i bl.a. Västergötland vi
sar att uppförandet av större eller rika gravar 
under perioden folkvandringstid-vikingatid åter
finns inom de samma lokaler som kan uppvisa 
kvantitativt stora bebyggelsenheter redan under 
sen förromersk järnålder (Sahlström 1948, 1960, 
Wideen 1955, Artelius 1993).

Flera exempel finns givetvis på övriga håll i lan
det, inte minst inom Mälarlandskapen, men där
emot saknas de diakrona sambanden mellan stor
hög och runsten i Halland, vilket lättast går att 
förklara utifrån det faktum att några järnålders- 
runstenar överhuvudtaget inte är kända från land
skapet. Men även avsaknaden av de för Västergöt
land typiska flatmarksgravarna är tydlig i stor- 
högsmiljöerna. Istället omges de halländska* stor- 
högsmiljöerna, i den mån de kan antas vara an
lagda under järnålder, av gravtyper, resta stenar,
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Figur 55 I Västergötland finns för övrigt flera spektakulära storhögar, bl.a. den 30 m stora Bäsingen i Larv, som av 
Sjöborg på 1820-talet fantasifullt utmålas som "en sällsam Kulle, till bestraffning för landstrykande spelmän" (Sjöborg 
1978 11791], fig. 68).

treuddar och domarringar, som snarare speglar ett 
senare skede av järnåldern. I hypotetisk mening 
kan frånvaron av den äldsta järnålderns gravar i 
dessa storhögsmiljöer i Halland i förhållande till 
Västergötland ses som en spegel av de resursstarka 
bebyggelsenheternas ålder och traditionella för
ankring i regionen.

Sambandet mellan storhögar och huvudbyg
dernas framväxt understryks i diakront hänseende 
i flera fall av att storhögar ligger nära kyrkor av 
medeltida ursprung. Vad gäller Mälarlandskapen 
är sambandet mellan storhögar och husabyar sär
skilt tydligt (Hyenstrand 1974, s. 117). En prov
grävning vid Ås medeltida kyrka i Västergötland 
visade att kyrkan t.o.m. byggdes direkt ovanpå en 
storhög från yngre järnålder. Högen, som tidigare 
antogs vara en naturformation, uppskattades till 
sitt ursprungliga omfång vara 40-50 m i diameter 
stor och 4—5 m hög (Ohlsson &c Wretemark 1984). 
Särskilt anmärkningsvärd är Skalundahögen, som 
med sina 65 m i diameter dessutom kan räknas 
som en av landets största. Högen ligger i anslut
ning till sockenkyrkan av romanskt ursprung (Flink 
1985). Flera av storhögarna ansluter således till lo
kaler med fortsatt betydelse som sockencentra. 
Dessa huvudbygders centrala karaktär kan tillräk- 
nas en kontinuitet bakåt i tiden genom järnålder.

De järnålderstida storhögarna anvisar lokala 
bygdecentra och deras placering anknyter också 
ofta till strategiskt viktiga punkter i landskapet, 
knytpunkter för samfärdsel, handel och ting. Stor
högarna utmed Byälvens vattenstråk i Gillberga 
socken i västra Värmland bildar en av Västsveriges 
viktigaste koncentrationer av storhögar från järn
ålder och är ett tydligt exempel på hur dessa mo
numentala anläggningar följer en av landskapets 
förhistoriska kommunikativa huvudpulser (Hyen
strand 1988). Ingen av storhögarna är undersökta 
men några av dem har ursprungligen legat i grav- 
fältsmiljöer som delvis blivit undersökta och bort
tagna. Fynd från dessa antyder dateringar till yng
re järnålder.

Det har vid undersökningar av storhögar upp
repade gånger visat sig att dessa varit fyndtomma 
i den meningen att de saknat gravgömma. En grav
tom storhög kan vara synonymt med att högen tjä
nat som kultplats, och högen kan vara byggd på en 
lokal som redan i ett tidigare skede haft funktion 
som central mötesplats för kult, ting och marknad 
(Baudou 1991). Platsens centrala värde manifeste
rades väsentligen genom byggandet av en storhög. 
Hypotetiskt kan uppbyggnaden av en storhög ha 
gestaltat samhällets behov av en central plats av 
stor symbolisk och ideologisk betydelse. Till plat-
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sen knöts aktiviteter av ekonomisk, social och re
ligiös art, nödvändiga beståndsdelar som bar upp 
och samtidigt garanterade den rådande samhälls- 
organistationens existens och återväxt (Bertilsson 
1986). En speciell grupp gravhögar utgörs av dem 
som uppförts över långhus. Denna sed har föresla
gits anknyta till förfäderskulten (Baudou 1991).

I några fall har man funnit att högmonumentet 
dolt en träpåle som enda fynd, vilket t.ex. var fallet 
med Rönkullen i Vålberg, Nors socken i Värm
land. 1965 undersöktes Rönkullen av Gunnar Eke
lund, som efter avslutad grävning har tolkat högen 
som en ceremonihög. Högen, daterad till över
gångsskedet mellan romersk järnålder och folk- 
vandringstid, hade en ursprunglig diameter av 
36 m och var 4 m hög. Högen var uppbyggd över 
ett jordfritt kärnröse av kantiga, ur berg brutna 
stenar som sannolikt hämtats från ett stenbrott i 
trakten. Kärnröset var täckt av grästorvor på sam
ma sätt som i Namnlöse Kulle, men i Rönkullen 
hade man dessutom fogat in granris och enbuskar 
här och var i grästorvslagret och i ett skikt närmast 
kärnröset, för att på så vis dels "armera" grästorvs
lagret och dels förhindra att löst material trängde 
in i kärnröset. Under kärnröset var satt en träpåle 
vars ena bevarade ände var åttkantigt avfasad. 
Träpålen stöttades av två klumpstenar. Högens 
primära syfte antas ha varit att bevara ett beläte 
och den kan i den meningen därför symboliskt be
tecknas som en grav. Rönkullen, vars "rön" i väst
svenskt folkmål äger en maskulint präglad sexuell 
innebörd, menar Ekelund torde ytterst kunna sam
mankopplas med en fruktbarhetskult. I denna har 
träpålen haft en central innebörd (Ekelund 1972, 
s. 115 ff). En storhög liknande Rönkullen under
söktes 1954 i Bro socken på Stångenäset i meller
sta Bohuslän. Högen, som kallas Tingshögen, var 
byggd av stenfri lera och jord med ett lager av mos
sa i botten. I mossan fanns stänk av ett järnfosfat 
som antas ha uppkommit vid förbränning av ben. 
Centralt i högen påträffades en träpåle (Niklasson 
1955).

Till skillnad från Namnlöse Kulle hade Rön
kullen tillåtits ligga orörd och kärnröset var helt 
intakt. Vi kan inte veta vad Namnlöse Kulle ur
sprungligen varit avsedd att täcka, men vi får ändå 
vara öppna för möjligheten av att högen kan ha 
dolt ett kultföremål. Att Namnlöse Kulle inte hade 
några spår efter gravsättning, förutsatt inte denna 
blivit förstörd, lämnar också öppet för tolkningen 
av högen som en kenotaf, ett minne uppfört över 
en annorstädes avliden person. Både i Norge och i 
Danmark har man funnit högar uppbyggda över 
tomma rösen, och det har spekulerats i om monu
menten uppförts över "i fjärran trakter omkomna 
följen" (Ohlmarks 1946, s. 14 f).

Om monumental
byggandets orsaker

Storhögarnas olika kronologiska hemvister inne
bär att de uppförts inom olika samhälliga ram
verk. Monumentalitet är emellertid en global före
teelse som oberoende av tid och rum varit ett av de 
mest expressiva sätten att markera religiösa, socia
la, ekonomiska och politiska positioner i det loka
la/ regionala och överregionalt anknutna och kon
trollerade samhället. Storslagenhet markerar ät
tens (järnålder) eller hövdingens (äldre bronsålder) 
status och den monumentala högen kan ses som ett 
mått på tillgång och kontroll över arbetskapital. 
Inom vår kulturkrets exemplifieras den monumen
tala arkitekturen i förhistoriska sammanhang kan
ske bäst av storhögarna. Monumentalitetens inne
börd kan förklaras i en överdriven konsumtion 
som ett led i att manifestera och konformera makt 
- "Monumental architecture and personal luxury 
goods become symbols of power because they are 
seen as embodiments of large amounts of energy 
and hence symbolize the ability of those for whom 
they were made to control such energy to an un
usual degree" (Trigger 1990, s.125). Den överdriv
na konsumtionen av produktionskrafterna, fram
hävandet av monumentaliteten, avspeglas i stor
högarna och deras lokalisering i landskapet.
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PRODUKTIONI NRITUALEN

Figur 56 Bilden är knytbar till olika tidsskikt. För 
Grimetons del finns under äldre bronsålder kombina
tionen av gravar och en ekonomisk överskottsproduk- 
tion (bronsgjuteri vid Broåsen). Denna kombination 
leder till uppkomsten av ett regionalt maktcentra, 
rituellt exponerade genom uppförandet av storhögar. 
Storhögarna utgör bygdens rituella, politiska och 
ekonomiska knutpunkter.

Personliga, kinshipsbundna eller generellt sam
hälleliga offentliga manifestationer av monumen
tal art, såsom exempelvis uppförandet av storhö
gar, kan som vi sett ur funktionshänseende förkla
ras utifrån flera olika infallsvinklar. Väsentligt är 
emellertid att dessa manifestationer i grunden tjä
nar flera och olika interagerande syften vare sig 
dessa anknyter till en verklighet av politisk, ekono
misk och social natur eller religiös och mer ab
strakt karaktär. Det är enligt min mening inte 
fruktbart att förklara storhögarnas symbolvärde 
utifrån enskilda allenarådande faktorer, d.v.s. att 
antingen betrakta storhögarna som uttryckssätt 
för religiösa uppfattningar, eller som maktde
monstrativa manifestationer brukade av ett ledan
de samhällskikt. Det går därför inte att göra en 
forskningsmetodisk distinktion mellan religiösa/ 
rituella handlingar å ena sidan och politiska, eko
nomiska och sociala handlingar å andra sidan. 
" Ritual institutions are reproduced within the same

conditions and by the same people who reproduce 
the political and economic institutions of their own 
lives. Rituals do not exist to impart a "false" image 
of a political reality, they exist because people find 
it possible to act and to speak in ritual as well as in 
political terms. In other words, people operate be
tween different fields, and within different forms, 
of course, and by moving between one field and 
another it is possible to control, or to transform, 
the symbolic contept of one field by its metaphori
cal association with the symbolic content of anot
her" (Barrett 1991, s. 5). Dessa syften, vare sig de 
primärt knyts till ritualen, den politiska organisa
tionen eller produktionen, kan knappast separeras 
från varandra (jfr Barrett ovan). Framväxten av lo
kala, regionala och överregionala centra är snarare 
beroende av att dessa syften leds åt samma håll och 
finner en materialiserad form, exempelvis i storhö
gen, skeppet eller andra monumentala och symbol
starka företeelser. Storhögen är därmed en symbol 
för ett rituellt tillika politiskt, ekonomiskt och där
med också administrativt centra.

Vänder vi åter till Namnlöse Kulle, illustrerar i 
synnerhet uppbyggnaden av kärnröset, dess om
fattning och mängden stenmaterial som forslats 
dit, en tydlig form av överdriven konsumtion som 
endast kan ha möjliggjorts genom en kollektiv 
massiv arbetsinsats. Storhögen uttrycker därige
nom måttet av investerad arbetskraft och kon
trollen över denna och utgör i den meningen en 
symbolisk resurs tillika en ideologiskt förankrad 
bekräftelse på den lokalt och regionalt organisera
de makten. Namnlöse Kulle utgör centralpunkten 
inom ett geografiskt avgränsat område i utkanten 
av centralbygden med Grimeton som kärnområde.

Det finns inget i den stratigrafiska bilden som 
tyder på att Namnlöse Kulles slutliga monumenta
litet uppkommit genom olika påbyggnadsetapper i 
samband med att nya gravnedsättningar görs. Det
ta är ett välkänt fenomen vad gäller bronsålders
högarna. Befintliga gravhögar används nästan 
alltid som begravningsplats även i ett senare skede, 
också efter att minnet av den först gravlagda sedan
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länge förbleknat. I de fall sekundärgravar förekom
mer har dessa vanligtvis grävts ned i högarnas 
sydsidor eller dess mitt (Lundborg 1972). Det är 
dock föga troligt att några sekundärgravar funnits 
på den nordöstra sidan av Namnlöse kulle eller i 
högens mittparti, även om detta var helt sönder- 
grävt och av den anledningen inte kontrollerbart. 
Stratigrafin i högens orörda södra halva visade hel
ler inga spår av nedgrävningar för sekundära grav- 
nedsättningar. Detta tillsammans med högens 
monumentalitet och de arbetsinsatser som krävts 
för storhögens uppbyggnad, förstärker intrycket 
av Namnlöse Kulle som en plats av central karak
tär. För att bättre förstå Namnlöse Kulles signifi
kans i ett lokalt och regionalt perspektiv är det 
viktigt att högen ses i relation till omlandet.

Den arkeologiska 
omgivningen

För att göra materialet lättöverskådligt och jäm
förbart med Namnlöse Kulle har ett område mot- 
svararande Flunnestad och Grimeton socknar med- 
tagits. Båda socknarnas fornlämningsbestånd do
mineras i likhet med Rolfstorp socken av gravar. 
Socknarna utgör den centrala delen av Himlebyg- 
den. I genomgången har samtliga i fornlämnings- 
registret förekommande gravar, oavsett gravtyp, 
tagits med - däremot har sådana anläggningar som 
av inventeringen bedömts som osäkra inte medta- 
gits. Detta gäller även platser där det enligt munt
liga uppgifter en gång ska ha legat gravar men som 
inte går att bekräfta. De olika gravtyper som ingår 
som komponenter i gravfält har heller inte räknats 
separat utan gravfältsmiljön har räknats som en 
enhet.

Högar utgör den vanligaste gravformen. Av de 
sammanlagda 60 gravhögarna ligger 16 stycken i 
storleksintervallet 10-15 m och nästan lika mån
ga, 15 stycken, är 15-20 m stora. Några fler till an
talet är de 20-25 m stora högarna medan högar 
som närmar sig 30 m eller därutöver är betydligt 
färre, endast 4 stycken. Sammanställningen visar

alltså att storhögarna, förutom de vars mått över
stiger 30 m, är lika vanligt förekommande som de 
mindre gravhögarna, en bild som sannolikt inte är 
representativ då man bör räkna med att långt stör
re antal mindre gravhögar blivit bortodlade eller 
förstörda på annat sätt. De största högarna ligger 
som tydliga markörer på var sin åsrygg i Grimeton 
socken. Av de 30 m stora högarna är det dock bara 
den s.k. Grims hög (fornl. 25) vid Torstorps gärde 
som inte direkt ansluter i läge till andra gravar. Säl
lan förekommer storleksgrupperna 10-15 m resp. 
15-20 m i kombination med varandra men där
emot ligger de ofta ihop med de största högarna, 
som överstiger 20 m i diameter. Det är även möj
ligt att konstatera ett rumsligt samband mellan 
stensättningar och högar i dimensionen 10-20 m.

Antal registrerade högar i Hunnestad,
Rolfstorp och Grimeton socknar:
— 10 m diameter: 6 stycken
— 10-15 m diameter: 16 stycken
— 15-20 m diameter: 15 stycken
— 20-25 m diameter: 19 stycken
— 25-30 m diameter: 4 stycken

Granskar vi storhögarnas geografiska sprid
ning närmare (högar som är 20 m i diameter och 
större) är dessa tydligt koncentrerade till Grime- 
tons centrala del, i allt 13 stycken. Samtliga ligger 
också på krönen av parallella moränryggar som 
korsar Grimeton i nordvästlig-sydöstlig riktning. 
Antalet storhögar uppgår i Hunnestad resp. Rolfs- 
torps socken till två resp. fem (inkl. Namnlöse 
Kulle). Högarna ligger här utan tendens till kon
centration och markerar sannolikt lokala bebyg
gelseenheter i utkantsområdet av centralbygden 
Grimeton, vars karaktär av kärnbygd i diakront 
hänseende också belyses av storhögskoncentratio- 
nens rumsliga samband med järnåldersgravfälten 
och den medeltida sockenkyrkan. Storhögarna i de 
tre socknarna ansluter ofta till fornlämningsmil- 
jöer med inslag av andra, mindre gravhpgar och 
stensättningar. I några fall ingår storhögar som
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komponenter i järnåldersgravfält med ett rikt vari
erat yttre gravspråk, t.ex. vid det redan omtalade 
Broåsen och Högaberg i Grimeton socken och Bas
tekullarna i Hunnestad socken (fornl. 12). Ingen av 
storhögarna i gravfälten är större än 20 m.

Beträffande storhögarnas tidsställning så är da
teringar till både brons- och järnålder rimliga. En 
hög i Blixtorp i Hunnestad socken, 22 m i diameter 
stor (fornl. 5), innehöll en rakkniv av brons och en 
flintspånskrapa som daterar denna till bronsålder 
(ATA 4624/29). Vid Tjärby i Grimeton socken på
träffades 1873 i en gravhög en lös sten med inris
tad skeppsfigur och hjulkors, vilken även denna 
kan föras till bronsålder (Lindälv 1980, s. 172). 
Fornlämning 54 invid Högabergsgravfältet i Gri- 
meton som består av sex högar: 20 resp. 25 och 
30 m stora, är sannolikt bronsåldersgravar. Hö
garna, som ligger grupperade tre och tre i rak följd, 
har med tiden planats av avsevärt genom odling 
och höjer sig idag knappt en halvmeter över åker
ytan.

Man bör också vara uppmärksam på bortod- 
lingsfrekvensen av gravar och att flera av de stor
högar som vi idag uppfattar som solitärer ursprung
ligen kan ha legat i gravfältsmiljöer. Gemensamt 
för högarna är att de ligger i väl exponerade krön
lägen. I Grimeton socken ligger högarna uppe på 
krönen av en serie parallella ändmoräner som des
sutom ger landskapet dess speciella prägel. I Rolfs- 
torp socken ligger högarna uppe på markerade 
moränhöjder vilket åskådliggörs särskilt tydligt på 
det år 1913 tagna fotografiet (fig. 41).

Då Namnlöse Kulle visat sig vara en storhög 
från äldre järnålder får det närliggande gravfältet 
på Mute Ljung en annan roll. Gravformerna är av 
sådant utseende att vi med säkerhet kan påstå att 
gravfältet anlades under äldre järnålder. Högen 
och gravfältet ligger inte längre ifrån varandra än 
att de bör uppfattas som en synkront sammanhål
len gravmiljö. Ett viktigt spörsmål är då vilken sak
ral/profan signifikans ett monument som Namn
löse Kulle haft för de grupper av människor som
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bodde i området. Gravfälten speglar i allmänhet en 
bys eller gårdsenhets population. Det är gårdens 
eller byns innevånare som lagts till vila i gravfältet, 
och gravfältet låg nära den samtida boplatsen. Up
penbart är att högen medvetet placerats ett stycke 
från gravfältet men inte längre än att en påtaglig 
visuell kontakt funnits. Om vi bortser från möjlig
heten av att Namnlöse Kulle uppfördes i syfte att 
bevara ett kultföremål, eller såsom en kenotaf, fö
refaller det rimligt att anta att högen inte använts 
som begravningsplats vid flera tillfällen. Detta po
ängterar Namnlöse Kulles särposition som en 
gravplats förbehållen en person med hög social

status och medvetenheten om detta har sannolikt 
varit stark bland den övriga befolkningens med
lemmar. Trots att i princip inget fanns kvar av 
Namnlöse Kulles inre förefaller det ändå rimligt 
att anta, att högen ursprungligen dolt en central
grav. I denna bör ha gravsatts en person av hög so
cial rang, en stormans grav. Undersökningen 
visade också som redan nämnts att Namnlöse Kul
le uppförts under ett enda skede vilket än mer kan 
understryka den dödes status, liksom storhögens 
förhållandevis undanskymda läge i den östra ut
kanten av en fornlämningsrik bygd.
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- Bilagor -
Fornlämning 87 i Ljungby socken, Halland

Anläggningsbeskrivning

Fornlämning 87 var högt belägen på en smal berg
ryggs krönparti. Före undersökningen låg roset i 
tät, planterad ung granskog. Röset var övertorvat 
och bevuxet med ett flertal granar.

Efter undersökningen kan följande beskrivning 
göras: RÖSE, jordblandat, närmast runt, 18 m i 
diameter och 0,8 m högt. Till formen var röset 
svagt välvt och hade, framför allt i den östra delen, 
antydan till ett brätte. Genom ett sentida skytte- 
värn hade man åstadkommit en mindre skada i an
läggningens centrum. Fyllningen bestod av två till 
tre skikt med 0,2-0,8 m stora stenar. Bottenskiktet 
visade att röset hade anlagts på en mycket stenrik 
markyta. Här fanns ett stort antal jordfasta stenar, 
huvudsakligen 0,3-1,0 m stora. Den största stenen 
som var belägen lite söder om rösets centrum mät
te 1,5x2,0 m (Ö-V). Röset hade en ställvis otydlig 
kantkedja bestående av olikstora stenar varav mer
parten var 0,3-0,6 m stora.

Anläggning 1
Strax söder om rösets centrum och intill den störs
ta jordfasta stenen fanns en SKEPPSFORMIG 
STENSÄTTNING. Denna var utvändigt 4,7 m 
lång och 1,8 m bred. Orienteringen var VNV- 
OSO (ca 130-330 gon). En stående avlång sten i 
öster och en stående häll i väster utgjorde skeppets 
båda stävar. Den östra stävstenen hade ett nästan 
triangulärt tvärsnitt och mätte ungefär 0,4x0,8 m. 
Den västra stävstenen/hällen som mätte ca 0,6x 
0,9x0,2 m stod stadigt förankrad i marken. Skep
pets reling bestod av både resta och liggande häl
lar, kantiga rektangulära stenar samt mera vanligt

rundade stenar. De hällar som hade rests förekom 
utefter sidan på den stora jordfasta stenen. Storle
ken på dessa hällar var för den minsta 0,2x0,4 m 
och för den största 0,35x0,7 m.

I anläggningens botten hade placerats flera lig
gande hällar. Överhuvudtaget gavs intryck av ett 
mycket stiliserat skepp där ingen större omsorg 
hade lags på utformningen.

Inom själva skeppssättningen fanns två resta 
hällar, var och en markerande en koncentration 
med brända ben och keramik. Om dessa koncent
rationer representerar var sin urnegrav har ej gått 
att säkerställa. Den osteologiska analysen pekar 
snarast på att det rör sig om en och samma individ. 
Benen som ej gick att könsbestämma härrör från 
en tonåring/vuxen. Som ytterligare stöd för tanken 
om en begravning är det likartade keramikmate
rialet. Dessutom påträffades i varje benkoncentra
tion en bit bottentätning av harts. I nära anslutning 
till själva graven men strax utanför skeppets reling 
i NV återfanns resterna av en bronskniv.

Anläggning 2, sekundärgrav 
I A2, URNEBRAND GRAV i rösets sydöstra del, 
påträffades ett bronsfragment, vilket var alltför 
fragmentariskt för att bestämmas. Inga egentliga 
gravkonstruktioner kunde iakttagas.

Anläggning 3, sekundärgrav 
URNEBRANDGRAV i rösets sydöstra del. Den 
förmodligen sista begravningen i röset innehöll de 
brända benen från barn/tonåring. Som gravgåva 
påträffades en ryggtappskära i brons. Inga egentli
ga gravkonstruktioner kunde iakttagas.

#7



- Bilagor -
Fornlämning 87 i Ljungby socken, Halland

Fyndlista

Fnr Läge Höjd ö.h. Fynd Vikt

Fl x21,8 yl4,8 + 1,39 En knacksten 
av flinta

258 g

F2 xl6,7 y9,8 + 1,59 Ett avslag med 
konkav och 
konvex retusch

13 g

F3 xl6,2 yl0,0 +1,59 Ett avslag med 
kort sidoretusch

3 g

F4 x21,0 yl4,7 +1,22 En avslagskärna 
av flinta

42 g

F5 xl6,9 y4,2 + 1,22 En övrig 
slagen flinta

4 g

F6 xl6,3 yl0,0 +1,38 Ett bränt ben 1 g

F7 xl7,2 y5,5 +1,32 Ett avslag 2 g

F8 xll,3 yl2,0 + 1,13 En övrig 
slagen flinta

28 g

F9 xl0,9 yl0,l +0,93 Ett avslag H g

F10 xll,7 y8,5 +1,06 En keramik 2 g

Fil xl2,8 yl0,0 + 1,50 Ett kopparmynt, 
ett öre 1866

—

Fl 2 xl3,2 y7,9 + 1,18 Ett avslag 
med slipspår

6 g

En övrig slagen 
flinta

1 g

Fnr Fynd Vikt

F13 - Anläggning 1, Västra koncentrationen

Fl 3:1 Brända ben från koncentrationen 220 g

Fl 3:2 Brända ben alldeles söder 
om stående häll (Ö-V)

18g

F13:3 Brända ben i södra relingen mellan 
y7,5-9

40 g

F13:4 Brända ben strax utanför södra 
relingen inom xl 2-13,5 och y7-9

20 g

F13:5 Keramik 73 g

F13:6 Bränd flinta (xl3,5 yl0,0) 1 g

F13:7 Ett avslag 1 g

Fl 3:8 En bit hartstätning 1 g

F13:9 Ett fragment av bronskniv 3 g

Fl 4 - Anläggning 1, Östra koncentrationen

F14:l Brända ben från koncentration 
(vid ca xl4 y9,5)

86 g

F14.-2 Brända ben (från ca xl3,5 yl0,5) 8 g

F14:3 Keramik från koncentrationen 135 g

F14:4 Keramik i och kring relingskanten 38 g

F14:5 En bit hartstätning 1 g

F14:6 Ett flintavslag 2 g

FIS - Anläggning 2

F15:1 Brända ben 5 g

F15:2 Keramik från framrensad yta 
(till nivå +1,27)

194 g

F15:3 Keramik stick II 54 g

F15:6 Bronsfragment 0,5 g

Fl 6 - Anläggning 3

Fl 6:1 Brända ben 180 g

F16:2 Keramik 8 g

F16:3 Fragment av tappskära i brons 6 g

Anm. Kolprov föreligger från samtliga anläggningar, 
dessutom finns ett jordprov från A3

Tekniska och 
administrativa uppgifter

Fornlämning 87, Attarp 2:8, Ljungby sn, Falken
bergs kommun, Halland.
Riksantikvarieämbetets dnr: 46/91.
Länsstyrelsens dnr/beslut: 220-2850-90. 
Grävningstid: 22 april-24 maj 1991.
Arkeologisk personal: Robert Hernek,

Kristina Älveby.
Övrig personal: Sven-Arne Engelsson,

Herman Johansson.
Belägenhet: Ekonomiska kartans blad 5C 5b. 
Koordinatsystem: eget.
Koordinaten x6326,7 yl326,8.
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Höjdsystem: rikets
Fyndkonservering: Stiftelsen Västsvenska 

konservatorsateljen.
Osteologisk bearbetning: Caroline Arcini, 

Riksantikvarieämbetet UV Syd.
Arkivmaterial: Planer och ritningar förvaras 

på AT A i Stockholm. Fynden förvaras på 
Hallands Länsmuseum.

Osteologisk analys över bearbetningen 
av brandgravarna från Halland, 
Ljungby socken, fornlämning 87

Caroline Arcini

Material
Denna analys omfattar brända ben från ett gravrö- 
se daterat till yngre bronsålder. Röset innehöll en 
gravanläggning Al, som bestod av en skeppsfor- 
mig stensättning. Inom denna fanns två olika kon
centrationer brända ben. I röset fanns också två 
sekundärgravar A2 och A3. Omkring 935 gram 
brända ben har undersökts från de tre anläggning
arna. Volymen ben uppgår till ca 5,25 dl. Mäng
den ben i en anläggning varierar från mindre än 5 
gram till 305 gram.

I alla tre anläggningarna fanns ben från männi
ska men tyvärr inga könsindikerande fragment. 
Benen från två av anläggningarna kunde ålders- 
bestämmas. Ingenting tyder på att benen från de 
båda koncentrationerna inom anläggning 1 skulle 
komma från två olika individer. Skalltaksfragmen- 
ten indikerar tvärtom samma ålder, vilket talar för 
att det endast rör sig om en individ.

Metod
Benmaterialet från respektive anläggning har un
gefärligt uppmätts till volym. Vikten ben från varje 
anläggning har uppmätts på 5 gram när. Benen 
från varje anläggning har genomletats minst två 
gånger, och bestämbara och igenkännbara frag
ment har plockats ut.

Dessa identifierade fragment har lagts i plast
påsar märkta med anläggningsnummer och ben
slag så att de lätt skall kunna återfinnas och kon
trolleras.

Mått har tagits på det största benfragmentet i 
respektive anläggning, och en genomsnittlig frag
mentstorlek för varje anläggning har uppskattats. 
Denna senare uppgift kan i vissa fall visa, att benen 
undgått viss form av behandling eller annan åver
kan efter bränningen. Att uppskatta den genom
snittliga storleken på benfragment är mycket svårt 
och subjektivt, men ger ändå en viss fingervisning 
om hur materialet ser ut.

Endast de benfragment som med säkerhet kun
nat hänföras till ett bestämt benslag har använts 
vid den vidare bearbetningen. Några rörbensfrag- 
ment har inte plockats ut och bestämts till troliga 
benslag, utan det har endast angivits om det finns 
fragment av rörben eller ej.

I de fall då uteslutande rörbensfragment finns 
att tillgå har de bestämts till människa endast i de 
fall, då tydliga haverska kanaler kunnat påvisas i 
brottytan.

Inga arkeologiska uppgifter om gravarna annat 
än anläggningsnummer och placering på gravfältet 
har erhållits före den osteologiska genomgången. 
Uppgifter om gravgåvor, vilka kan indikera kön, 
har alltså inte kunnat påverka bedömningen.

Åldersbestämning
Ålders bestämning har utförts med hjälp av förhål
landet mellan skalltakets tre skikt, det inre (tabula 
interna), det yttre (tabula externa) och kompakta 
delar och ett spongiöst skikt (diploé) däremellan. 
Hos ett barn består skalltaket bara av det inre och 
det yttre skiktet. Med åldern utvecklas det spongi- 
ösa mellanskiktet på bekostnad av de två andra, 
som blir som tunna skal (Gejvall 1948).

Hos unga och gamla medför förbränningen att 
spongiosan ger efter och fragmenten sprängs isär. 
Hos unga sker sprängningen mellan de båda kom
pakta skikten och hos gamla sprängs det sönder i 
diploé.
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Utseende på, och samtnan- 
växningsgraden av, suturerna

Suturernas utseende är olika hos barn och vuxna. 
Hos nyfödda och barn upp till tre år förekommer 
raka eller lätt vågiga suturer. Från och med tre års 
ålder börjar i tabula externas vasst sågade sutur- 
kanter att utbildas mer grova och invecklade sutu
rer.

I vuxen ålder påbörjas hopväxandet av suturer
na (synostos) och så småningom försvinner de helt. 
Synostosen börjar i tabula interna och fortsätter 
mot externan. Det finns dock individuella skillna
der (Gejvall 1948).

Om benen i anläggningen enbart består av rör- 
bensfragment kan grovleken på dessa ge upplys
ning om huruvida det är från ett mindre barn eller 
tonåring/vuxen.

Följande åldersindelning och åldersgrupper har an
vänts:
Större barn/tonåring:
— minst 10 skalltaksfragment, vilka består 

av diploe,
— kraftig tabula externa och interna,
— bitar av epifyser eller metafyser,
— tandrotsfragment av mjölktänder och 

permanenta tänder,
— hela kronor av ej uppkomna permanenta 

tänder.
Tonåring/vuxen:
— färre än 10 skalltaksfragment, men där 

alla tre skalltaksskikten är observerbara.
Vuxen:
— skalltaksfragmenten skall ha större 

mängd diploe än tabula,
— någon del av skallens stora suturer är till

gängliga och synostosen har påbörjats.

För att placeras i någon av ovanstående grupper 
bör de identifierade fragmenten uppfylla någon av 
de i gruppen angivna kriterierna.

Resultat

Ålders bestämning och fördelning 
Endast benen från två anläggningar har åldersbe- 
stämts. Al till tonåring/vuxen och A3 till barn/ton
åring. Förhållandet mellan skalltakens tre olika 
skikt har i båda fallen fått avgöra ålder. Utseendet 
på suturer ger endast upplysning om att det inte 
rör sig om små barn.

Genomsnittlig vikt och volym för gravarna 
Genomsnittlig ben vikt för gravarna är ca 311 gram 
och volymen ben är i genomsnitt ca 1,4 dl. Benvo
lymen efter nutida kremeringar brukar hålla sig 
kring 2-3,5 1 för en vuxen individ. Eftersom voly
men i gravarna i Ljungby är avsevärt mindre har 
man inte fått med sig, alternativt tagit tillvara, mer 
än en mindre del av den kremerade för begravning.

Fragmentstorlek
Fragmenten är i genomsnitt små, ca 10-15 mm. 
Det största fragmentet är 55 mm.

Identifierad mängd ben av människa 
I genomsnitt har 35 gram av 935 gram (3,7 %) ben 
identifierats till benslag.

Vilken del av individen
bar tagits tillvara för begravning?
Eftersom större delen av fragmenten är ganska 
små och inte kan identifieras närmare än att det 
mesta av det är rörbensfragment, är det svårt att 
avgöra vilka delar man inte fått med. De fragment 
som oftast och lättast identifieras är skalltaksfrag
ment. I en stor del av gravarna från Ljungby har 
skalltaksfragment identifierats, i genomsnitt 34 
fragment per grav. Det skall dock tilläggas, att 
många skalltaksfragment är små.

Dubbelbegravning?
En av arkeologens frågeställningar var om benen 
från de två koncentrationerna i Al representerar 
en eller två individer. De ben som identifierats från
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denna anläggning är främst skalltaksfragment, ett 
fragment från underkäken, kotfragment och ensta
ka fingerben.

Det finns inga könsindikerande fragment eller 
dubbla uppsättningar av pariga ben, vilket skulle 
kunna indikera fler än en individ. Skalltaksfrag- 
menten är visserligen sma, men sammansättningen 
av de tre skikten är densamma på skalltaksfragmen- 
ten från de två koncentrationerna. Det grövsta skall- 
taksfragmentet är 4 mm och bestar av mer tabula 
än diploé. Den osteologiska undersökningen kan 
inte påvisa fler än en individ i Al.

Osteologisk anläggningsbeskrivning, 
fornlämning 87, Ljungby socken

Anläggning 1 — V. koncentrationen} 
grav 1 (Fl 3:1-3)
Denna anläggning består av 285 gram ben med en 
volym av ca 3,25 dl. Det största fragmentet är 
38 mm och de övriga uppskattas till ca 10 mm.

43 skalltaksfragment, ett fragment av underkä
ken, två kotfragment, ett fragment av nedre delen 
av överarmsbenet, ett fingerben och rörbensfrag- 
ment visar, att det är människa.

Flera skalltaksfragment är splittrade. Fyra skall
taksfragment har en del av sutur, vilken är öppen. 
Det grövsta skalltaksfragmentet är ca 3 mm, alla 
tre skalltaksskikten är synliga och tabula domine
rar. Fragmenten bedöms komma fran en tonåring/ 
vuxen. Vikten bestämda ben är ca 25 gram.

Anläggning 1 - xl2-13,5 y7-9, 
grav 1 (¥13:4)
Denna består av 20 gram ben med en volym mind
re än 0,5 dl. Endast 7 små skalltaksfragment och 
rörbensfragment visar, att det är människa. Tre av 
skalltaksfragmenten är splittrade. Det grövsta frag
mentet är ca 3 mm och det ser ut att vara mer ta
bula än diploe.

Fragmenten bedöms komma fran en tonåring/ 
vuxen. Vikten bestämda ben understiger 5 gram.

Anläggning 1 - Ö. koncentrationen, 
grav 2? (¥14:1-2)
Denna består av 94 gram ben med en volym av ca 
0,75 dl. det största fragmentet är 25 mm och de 
övriga uppskattas till 10 mm.

18 Skalltaksfragment och rörbensfragment vi
sar, att det är människa. Det grövsta skalltaksfrag
mentet är ca 3 mm tjockt. Flera skalltaksfragment 
är splittrade. Två skalltaksfragment har del av 
sutur, välutvecklad som hos en vuxen men öppen. 
På några skalltaksfragment är alla tre skikten syn
liga och tabula dominerar. Fragmenten bedöms 
komma från en tonåring/vuxen. Vikten bestämda 
ben är ca 10 gram.

Anläggning 2 (¥15:1)
Denna består av 5 gram ben med en volym mindre 
än 0,5 dl. Det största fragmentet är 17 mm och de 
övriga uppskattas till 5-10 mm.

Två små, splittrade, skalltaksfragment visar att 
det är människa. Det går inte att avgöra ålder på 
individen, men det är inte ett spädbarn.

Anläggning 3 (¥16:1)
Denna består av 180 gram ben med en volym av 
1,5-2 dl. Det största fragmentet är 55 mm och de 
övriga uppskattas till 15 mm.

32 skalltaksfragment, ett fragment av nackbe
net, tre fragment som troligtvis kommer från klipp
delen på tinningbenet (pars petrosa) samt rörbens
fragment visar, att det är människa.

Flera av skalltaksfragmenten är splittrade, två 
har del av sutur, vilken är öppen. Det grövsta skall
taksfragmentet är 2 mm och av de tre skikten do
minerar tabula. Fragmenten bedöms komma från 
barn/tonåring. Vikten bestämda ben är ca 15 gram.

Lund den 26 mars 1992 

Caroline Arcini
Riksantikvarieämbetet UV Syd
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Anläggnings- 
och fyndbeskrivningar

Fornlämning 117:2

Stensättningen hade placerats på en naturlig kulle. 
Före undersökningen var graven bevuxen med hög 
och gles tallskog samt några enesnår.

Oregelbundet OVALFORMAD till RUND 
STENSÄTTNING, 12,5 m stor i diameter (N-S) 
och 0,9 m hög, med FÖRHÖJT MITTPARTI och 
yttre begränsande KANTKEDJA av 0,4-1,0 m sto
ra stenar. Stenpackningen bestod av 3—4 lager av i 
allmänhet 0,3-0,4 m stora stenar. I stensättningens 
sydvästra del fanns i anslutning till kantkedjan en 
SKEPPSSÄTTNING, utvändigt 4,0 m lång (SV- 
NO) och 2,4 m bred bestående av större, i allmän
het 0,4-0,6 m stora, rundade stenar. Skeppet var 
närmast till hälften täckt av packningen i stensätt
ningen. Genom stensättningens packning stack en 
större STÄVSTEN upp. Inga rester av en grav på
träffades i skeppet.

I centrum av den stora stensättningen var under 
tre lager sten en rektangulär STENKISTA, 2,75 m 
lång utvändigt (Ö-V) och 1,15 m bred, bestående 
av mestadels på högkant ställda större stenar av 
varierande storlek från 0,2 till 0,7 m. I stenkistan 
hade sekundärt en 2,25 m lång (VSV-ONO) och 
0,65 m bred SKEPPSSÄTTNING bestående av 
tunna, i allmänhet 0,4-0,5 m långa och 0,4-0,5 m 
höga kantställda stenskivor byggts. Skeppssätt- 
ningens botten bestod av små runda, endast 0,05 m 
i diameter stora, stenar som tätt lagts som ett golv, 
en durk, i graven.

I direkt anslutning till stensättningens kantked
ja hade i den sydöstra delen byggts ytterligare en 
STENSÄTTNING. Denna var rund till formen, 
4,3 m stor i diameter, endast 0,2-0,3 m hög med 
en tät packning i ett lager av 0,2-1,0 m stora ste
nar. I centrum var under en större triangulärfor- 
mad liggande TÄCKHÄLL ett i ytan runt BRAND
LAGER (F5) med en största diameter av 1,45 m.

Av förekommande gravkonstruktioner, resul
tatet av den osteologiska analysen och de förekom
mande artefakterna samt dessas datering kan på
stås att det fanns rester av sex arkeologiskt iakttag
bara begravningar i, och i anslutning till, den stör
re stensättningen. I centrum, inom och invid stenkis
tan, fanns rester av åtminstone fyra begravningar.

Primärgraven återfanns i stenkistan i anlägg
ningens centrum. Under skeppssättningens golv
lager av småsten fanns i den naturliga sanden BRÄN
DA BEN (F12).

En skeppssättning hade uppförts inne i stenkis
tan. Till perioden för uppförandet av skeppssätt- 
ningen kan endast en eneggad KNIV med genom
brutet skaft som låg i skeppets SV:ra del föras 
(F13).

I skeppssättningens östra del var golvlagret av 
småsten avlägsnat på en rund och ca 0,3 m i dia
meter stor yta och en sönderfallen URNA med 
BRÄNDA BEN återfanns (Fl 1).

Omedelbart utanför stenkistans västra gavelsi
da fanns en BRANDGROP (F10). Bland de brända 
benen låg en BRONSNÅL (F10).

I östra delen var under stensättningens kant
kedja en sekundär BENGROP, i ytan rund till for
men och spridd över ett 0,6 m i diameter stort samt 
0,1 m djupt område.
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Fynd i fornlämning 117:2

Fl - xl0,15 yl2,3 zll6,63 
KERAMIK. 168 g, påträffad i stenpackningens 
översta lager. Fragment av ett mörkt brunt, grovt 
magrat, rundbukigt kärl. Kärlets storlek är ej möj
lig att fastställa.

F2 -xl3,25 yl0,6 zll6,60
KERAMIK, 28 g, påträffad i stenpackningens
översta lager. Grovt magrat mörkt brunt gods.

F3-x6,25 yS,3 zl 17,03
KERAMIK, 72 g, påträffad i stenpackningens 
översta lager. Fragment av ett mindre kärl i ljust 
brunt gods med svagt böjd buklinje. Mynningen är 
tunn och rundad samt svagt insvängd.

F4-x2,85 y4,8 zll6,5
BRÄNDA BEN, 1,5 g, påträffade invid insidan av 
en sten i skeppssättningen som tangerar den större 
stensättningens kantlinje. Benen härrör från ett 
medelstort däggdjur, möjligen hund.

F5-x4,0 yl4,0 zll6,53 
BRÄNDA BEN, 67,2 g, i brandlager under, och 
kring täckhäll i den mindre stensättningen sydost 
om den större.

F6-x4,0 y4,0 zl 16,71
KERAMIK, 16 g, påträffad inom skeppssättning 
som tangerar den större stensättningens kantked
ja. Keramikskärvan är mörk, närmast svart till fär
gen och i ett hårt, fint magrat gods.

F7-x2,5 y4,7 zll6,52 
TRÄKOL, 14 g.

F8 - x7,5 y3,4 zl 16,79
KERAMIK, 26 g, funnen under stenpackning i 
stensättningens västra del. Keramiken är brun, 
mycket grovt magrad, med en ojämn utsida. Kär
lets form är ej möjlig att fastställa.

F9 - x8,0 yl3,0 zl 16,52 
BRÄNDA BEN, 8,6 g, funna i en mindre grop un
der stensättningens kantkedja i öster.

F10 - x6,5 y8,61 zll7,2 
Del av NÅL i brons, 4,5 cm lång. Tillbakaböjd hals 
under en cirkulär och lätt konvex huvudskiva. Nå
len har bränts. Nålen påträffades i en koncentra
tion av BRÄNDA BEN, 3,6 g, i en mindre grop 
omedelbart utanför den centralt placerade sten
skistans västra gavel.

Fil - x8,0 y8,7 zll6,92
Rest av urnegrav bestående av helt sönderfallen 
och närmast pulveriserad benbehållare i KERA
MIK. Vikten är ej möjlig att uppskatta. Kärlet har 
varit ca 15 cm högt. I urnan fanns 18,4 g BRÄN
DA BEN.

F12-X8,3-9,1 y6,75-8,5 zll6,76-82 
BRÄNDA BEN, 13 g, påträffade i central stenkis
ta, under stenläggningen som utgjorde botten i den 
sekundärt placerade skeppssättningen inom sten
kistan.

F13 - x8,05 y7,15 zl!6,93 
Eneggad KNIV med genombrutet skaft. Bronskni
ven hade placerats i den centrala skeppssättningen 
invid en av stenarna i den västra spetsen. Eggen är 
avbruten.

F14 - x7,75 y7,3 zl7,08
KERAMIK, 4 g, och BRÄNDA BEN, 0,5 g.

FlS-x8,5 y7,5 zll6,82 
Retuscherat FLINTAVSLAG påträffat i central 
stenkista under stenläggningen som utgjorde bot
ten i skeppssättningen.

Fornlämning 117:3
Under en stenmur, lagd mellan två beteshagar un
dersöktes fragmentariska rester av en urprungligen 
sannolikt RUND STENSÄTTNING. Endast bot-
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ten återstod av graven. Denna har varit ca 11 m 
stor i diameter och ställvis uppbyggd av 0,3-0,5 m 
stora stenar. Inga konstruktionsdetaljer dokumen
terades. Ej heller gjordes några fynd.

Fornlämning 271
Boplatslämningar i form av härdar undersöktes på 
den s.k. Ljungholmen i en svag västsluttning ned 
mot en av Nossans äldre åfåror. Inga fynd tillvara
togs.

Anläggning 1
I ytan rund HÅRD, 1,6 m stor i diameter och 0,15 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten och kol.

Anläggning 2
I ytan rund HÄRD, 0,9 m stor i diameter och 0,3 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten och kol.

Fornlämning 272
I beteshagen strax öster om fornlämning 117:2 
undersöktes i östsluttningen ned mot Nossans äld
re åfåra ett antal härdar. Samtliga var fyndtomma. 
Anläggnings numren anknyter till fornlämning 
271. Inga fynd tillvaratogs.

Anläggning 3
I ytan rund HÄRD, 0,6 m stor i diameter och 0,2 m 
djup med en fyllning av bränd sand och kol.

Anläggning 4
I ytan rund HÄRD, 0,7 m stor i diameter och 0,13 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten.

Anläggning 5
I ytan rund HÄRD, 1,05 m stor i diameter och 0,2 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten och kol.

Anläggning 6
I ytan rund HÄRD, 1,0 m stor i diameter och 0,2 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten och kol. 
Kolprov för 14C-analys.

Anläggning 7
I ytan rund HÄRD, 1,3 m stor i diameter och 0,05 m 
djup med en fyllning av bränd sand och sot.

Anläggning 8
I ytan rund HÄRD, 1,2 m stor i diameter och 0,2 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten och kol.

Anläggning 9
I ytan oval HÄRD med en största diameter av 0,9 m 
(N-S) och 0,1 m djup med en fyllning av bränd 
sand och kol.

Anläggning 10
I ytan rund HÄRD, 0,5 m stor i diameter och 0,2 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten och kol.

Anläggning 11
I ytan rund HÄRD, 0,9 m stor i diameter och 0,15 m 
djup med en fyllning av skörbränd sten och kol.

Tekniska och 
administrativa uppgifter

Riksantikvarieämbetets dnr: 7372/92. 
Länsstyrelsens dnr/beslut: 220-7164-91. 
Undersökningsperiod: 5 okt.-12 nov. 1992. 
Fastighet: Stenunga 1:2, Hudene socken.
Personal: Tore Artelius, Olof Petterson,

Aadel Vestbö, Mats Björck (grovarbetare) 
och Ingemar Sturebäck (grävmaskinist).

Läge: Ekonomiska kartans blad 7 8h. 
Koordinatsystem: Eget.
Arkivmaterial: Originalritningar förvaras på 

ÄTA.
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Anläggningsbeskrivningar

Anläggning 1

HÖG, 23 m i diam. och ca 3 meter hög, +71 m ö.h. 
Före undersökningens början växte både tallar, 
granar, enar, några mindre ekar och sly på högen. 
Under jordtäcket, som inom högens norra halva 
endast var några centimeter tjockt och upp till en 
meter tjockt i högens södra halva, framträdde res
terna av en jordblandad stenmantel lagd av i hu
vudsak 0,2-0,3 m stora både rundade och skarp- 
kantade stenar. Stenmantel fanns endast kvar som 
spridda rester i den sydvästra kvadranten men dess 
ursprungliga kontur framträdde svagt i profilväg
garna. Under ett centimetertjockt vegetationstäcke 
i högens norra halva framträdde mycket snart en 
till synes relativt vällagd jordblandad stenpack- 
ning av ca 0,2-0,4 m stora stenar, som vid fortsatt 
grävning ned i högen dock snart övergick till att ge 
ett mycket omrört intryck. Fortsatt kan fyllningen 
i den större delen av högens norra halva beskrivas 
som omrörda jord och stenmassor i stort sett ända 
ned till botten. Av bottenskiktet kvarstod här en
dast spridda rester och kantkedjestenarna. Under 
den jordblandade stenmanteln i högens intakta 
södra halva framträdde ett grästorvslager som i 
mitten hade en högsta höjd av 0,8 meter. I detta 
lager avteckande sig mörka strimmor efter för
multnade grästorvor. Under grästorvslagret var ett 
kärnröse byggt av i huvudsak 0,2-0,4 m stora run
dade stenar men med inslag av närmare 0,8 m 
stora block, knytnävstora stenar och stenskärv. I 
fyllningen förekom även enstaka flata stenhällar. 
Högen omgavs av en kantkedja lagd av 0,3-0,7 m

stora i huvudsak rundade stenar. Somliga stenar 
var lagda med pn plan sida utåt. I öster forsatte 
kantkedjan in under de omrörda och påförda sten- 
och jordmassor som bredde ut sig ett par meter 
utanför kantkedjan. I högens nordöstra del, d.v.s. 
inom den sektor som var förstörd, låg tre (fyra) 
kantstenar som till storlek och form avvek från de 
övriga kantkedjestenarna. Dessa bestod av hällar, 
den största av dem mätte 0,5x0,7 m och var 0,1 m 
tjock. I botten på kärnröset framträdde ca 3 m in
nanför kantkedjan i anläggningens östra del en 
5x7 m stor skeppsformig fylld stenkonstruktion 
(N-S). Stenblocken var 0,5-1 m stora. De största 
stenarna avgränsade konstruktionen. Under både 
skeppskonstruktion och kärnrösets bottenskikt i 
övrigt vidtog humusblandad sand och grus. På 
0,1 m djup under högen, i grusig morän, påträf
fades 10 härdar och en kokgrop (A2-A12). Fynd: 
avslagsskrapa (Fl), malsten (F2) samt en slipsten 
(F3).

Anläggning 2
HÄRD, x546 y488, +70,97 m ö.h. Anläggningen 
bestod av en 0,8 m i diam stor och 0,15 m djup 
nedgravning fylld med sotig humus, kol och skör
bränd sten. Härden hade ett rundat tvärsnitt och 
låg nedgrävd i grusig sand. Fynd: kol

Anläggning 3
HÄRD, x549 y487, +71,03 m ö.h. Härden mätte 
0,7 m i diam och var 0,1 m djup. Fyllningen bestod 
av sotig humus och kol. Rundad botten och ned
grävd i grusig sand. HC daterad till 2565-70 BP, 
kalibrerat värde ger 810-605 f.Kr. Provet har num
mer T-10753. Fynd: kol
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Anläggning 4
HÄRD, x542 y489, + ej taget värde. Härden var 
0,5 m i diam stor och 0,1 m djup. Fyllning av sotig 
humus, enstaka skörbrända stenar. Rundad botten 
och nedgrävd i grusig sand. Fynd: -

Anläggning 5
HÄRD, x546 y487, + ej taget värde. Anläggningen 
mätte 0,6 m i diam och var endast 0,05 m djup. 
Fyllningen bestod av sotig humus och enstaka kol
fragment. Svagt rundad botten och nedgrävd i gru
sig sand. Fynd: kol

Anläggning 6
HÄRD, x560 y485, + ej taget värde. Härden var 
0,4 m i diam stor och 0,05 m djup med en fyllning 
av sotig humus. Rundad botten och nedgrävd i 
grusig sand. Fynd: -

Anläggning 7
HÄRD, x548 y484, + ej taget värde. Härden var 
0,5 m i diam stor och 0,07 m djup. Fyllning av 
sotig humus, kol och enstaka skörbrända stenar. 
Svagt rundad botten, nedgrävd i grusig sand. Fynd: 
kol

Anläggning 8
HÄRD, x548 y482, + ej taget värde. Anläggningen 
mätte 0,6 m i diam och var 0,09 m djup. Fyllningen 
i härden bestod av sotig humus och kol. Rundad 
bottenprofil, nedgrävd i grusig sand. Fynd: kol

Anläggning 9
HÄRD, x547 y482, +71,02 m ö.h. Härden mätte 
0,5 m i diam och var 0,08 m djup. Fyllning av sotig 
humus, kol och enstaka skörbrända stenar. Run
dad bottenprofil, nedgrävd i grusig sand. Fynd: kol

Anläggning 10
HÄRD, x546 y482, + ej taget värde. Härden var 
0,45 m i diam stor och med ett bevarat djup av 
0,05 meter. Fyllningen bestod av sotig humus, en
staka kol. Rundad botten och nedgrävd i grusig 
sand. Fynd: kol

Anläggning 11
HÄRD, x542 y483, +70,79 m ö.h. Anläggningen 
var 0,5 m i diam stor och med ett bevarat djup av 
0,1 meter. Fyllningen bestod av sotig humus, kol 
och enstaka skörbrända stenar. Rundad botten 
och nedgrävd i grusig sand. 14C daterad till 2240- 
70 BP, kalibrerat värde ger 395-200 f.Kr. Provet 
har nummer T-10752. Fynd: kol

Anläggning 12
KOKGROP, x543 y487, +70,80 m ö.h. Kokgro
pen var 1,4 m i diam stor men endast 0,15 m djup. 
I gropen låg rikligt med skörbrända stenar, kol och 
fet svart humus. Rundad bottenprofil och ned
grävd i grusig sand. 14C daterad till 2365-70 BP, 
kalibrerat värde ger 520-390 f.Kr. Provet har num
mer T-10754. Fynd: kol.

Tekniska och 
administrativa uppgifter

Fornlämning 57, Mute 4:1, Rolfstorps socken, 
Varbergs kommun, Halland. 
Riksantikvarieämbetets dnr: 344/92. 
Länsstyrelsens dnr/beslut: 220-7661-91. 
Undersökningsperiod: 28 april-17 juni 1992. 
Undersökt yta: 2000 kvm.
Uppdragsgivare: Släryds Grus 8c Entrepenad AB. 
Personal: Gisela Ängeby och Kristina Larsén. 
Belägenhet: ekonomiska kartans blad 5C 7a, 

Obbhult, x6339 yl301.
Koordinatsystem: Fristående.
Höjdsystem: Rikets.
Analyser: 14C analyser utförda vid Laboratoriet 

for Radiologisk datering, Trondheim 
(T 10750-10754) och Svedberg-laboratoriet, 
Uppsala (Ua-6264). Makrofossilprover 
utförda av Eva-Lena Larsson, Naturhisto
riska Museet, Göteborg. Vedartsbestämning 
utförd av Kajsa Ullberg-Loh, Raä, UV Väst, 
Kungsbacka.
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Figur 58 Rolfstorps, Grimetons och Hunnestads socknar med inmarkerade gravar. 0 1km







C1 keppet är en i gravar under tretusen år belagd och återkom- mande form och symbol. Skeppsformens symbolvärde har nyttjats genom historien inom vitt skilda tidsskikt och kulturkretsar, alltifrån våra äldsta neolitiska skeppsgravar till nutidens svävande votivskepp i kyrkorummets vita tak.Utifrån resultaten av tre arkeologiska undersökningar i Halland och Västergötland diskuteras och redovisas i denna bok synpunkter på de äldsta gravskeppens utbredning och utveckling. Vidare diskuteras skeppssymbolens roll inom bronsålderns gravritual. I en tredje artikel ventileras storhögens funktion som samhällelig symbolbärare under järnåldern. Även i den undersökta storhögen från järnåldern återfanns skepps- symbolen. I denna utgjorde skeppsformen en underordnad del av storhögens monumentala uttryck för världslig makt, territo- rialrätt och kontroll av den sociala organisationen.Den arkeologiska forskningstraditionen kring dessa två myt- omspunna gravmonument, skeppssättningen och storhögen, är märkligt nog av mycket olika karaktär. Runt bronsålderns skeppssättningar finns en under hundra år då och då återkommande arkeologi&k och religionsvetenskaplig diskussion kring frågor av existentiell art, kring gravskick, ritual och symbolvärden. I kontrast till denna står diskussionen kring järnålderns storhögar och stormän som främst behandlats i syfte att belysa samhällsfrågor knutna till social, ekonomisk och administrativ organisation.
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