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Abstract 
My intention with this paper is to study the stone cists on Gotland from the Late Neolithic 

period. They are often interpreted as representing the domestic life and agriculture, as well as 

having a strong connection to house and home of the people. Furthermore, these graves show 

continuity from the proceeding Stone Age culture and provide evidence for an overlap with 

the Early Bronze Age. This will be discussed, while also exploring the meaning of the grave 

goods in them and Late Neolithic artefacts that are spread across the island. 

 

 

Omslagsbild: Hällkistan i Annelund, Visby. Foto: Josefine Tegerdal Hune 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Gotland har en rik och omfattande historia, som inte minst syns i den stora mängden 

fornlämningar (Stenberger 1945:44). Ändå kvarstår en del oklarheter när det gäller 

människornas levnadssätt, framförallt under det allra sista skedet av stenåldern. Det finns en 

hel del hällkistor på ön, men jag vill plocka ut och studera de som faktiskt kan definieras som 

senneolitiska. Perioden jag berör varar från 2300 till cirka 1700 f.Kr (Carlsson 2015:66).  

Faktum är att många av öns stenkistgravar tillhör senare perioder. De brukar framförallt 

dateras till järnåldern, men även bronsåldern (Luthander 1988:1; Bägerfeldt 1990:61). 

Anledningen till att jag vill undersöka ämnet, är på grund av att det enligt mig inte finns 

tillräckligt med information tillgänglig om det. De enda grävrapporterna från 

riksantikvarieämbetet jag hittade var om RAÄ 33:1 i Follingbo socken och RAÄ 73:1 i 

Vallstena socken, samt RAÄ 8:1 i Visby socken som inte var åtkomlig. Utifrån hällkistorna 

vill jag diskutera den gotländska senneolitiska kulturen, både gällande liv och död. Mitt 

ändamål är att denna uppsats ska medföra en tydligare bild av hur människorna levde på 

Gotland under den här tiden. Det första steget till en bättre förståelse är att analysera de 

senneolitiska hällkistor som man än så länge känner till. Avsikten är att genom gravarna få ut 

så mycket information som möjligt om samhället under senneolitkum. 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

År 1914 redogör Nils Lithberg för gotländskt senneolitikum i sin bok Gotlands stenålder, som 

han döpte till det sjette skedet. Lithberg skriver bland annat om vilka lösfynd som har hittats 

på olika gotländska platser, med fokus runt Vallstena, Martebo och Sanda socken. Emellertid 

beskriver han dessutom hällkistorna i Boge, Tofta, Sanda samt Bläsungs och Norrgårda i 

Väskinde socken och vilka fynd som hittats i dem. Att denna kultur följer med in i äldre 

bronsålder tas också upp. Den bästa marken för åkerbruk är moränmärgel med sandfläckar. 

Människorna föredrog att bo i dessa områden. Dock menar Lithberg inte att fynd av 

exempelvis en yxa på en plats betyder att man varit bosatt där. Han menar även att människor 

bodde i inlandet och inte vid kusten, eftersom det som sagt var där den bästa odlingsmarken 

var (Lithberg 1914:33-34, 49-59,90-94).  

 

Ulf Stålbom sammanställer år 1984 senneolitiska gravar i sin uppsats Gotlands senneolitiska 

lösfynd. I synnerhet framhäver han kopplingen mellan lösfynden och senneolitisk aktivitet, 

samt menar att en stor mängd fynd på en och samma plats indikerar boplatsområden. Utöver 

det resonerar han kring att människorna under senneolitikum förflyttar sig från kusten till 

inlandet på grund av externa faktorer, såsom ett överskott av befolkningen och brist på marina 

resurser (Stålbom 1984:42-44, 60). Ann Luthanders uppsats Senneolitiska gravar på Gotland 

från 1984 utvecklar det Stålbom påbörjade. Informationen hon använder sig av kommer från 

ATA, SHM:s registerkatalog, Gotländskt Arkiv och Gotlands Fornsals arkiv. Ibland har hon 

tagit del av muntliga källor. Luthander belyser boplatsbristen på Gotland under den yngsta 

stenåldern samtidigt som hon ändå presenterar tre stycken i Nygårdsrum i Vallstena socken, 

Stora Förvar på Stora Karlsö och Västerbjers i Gothem socken (Luthander 1988:25). I 

Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern från 1989 bedömer Inger Österholm precis 

som Stålbom att orsaken till att människorna flyttade från kusten var en reducering av 

resurserna från havet (1989:172). Minna Sandström skrev om gotländska hällkistor i sin 
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magisteruppsats Material och konstruktion – om Gotlands senneolitiska gravskick (2006). 

Emellertid valde hon att fokusera mer på gravskickets variation över ön och valde bland annat 

bort kistor som låg i rösen. Sandström nämner kopplingen till både dem och de gropkeramiska 

platserna, men en mer ingående analys om det görs dock i min uppsats (2006:5-6, 23). 

 

1.3 Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att förstå den senneolitiska kulturen på Gotland och dess 

relation till gropkeramisk kultur samt till äldre bronsålder.   

1.4 Frågeställningar 

• Hur bör man tolka de gotländska senneolitiska hällkistorna och deras gravfynd? 

• Går det att urskilja senneolitiska boplatser genom lösfynden? 

• Finns det en koppling mellan senneolitiska hällkistor och gropkeramiska platser? 

• Kan man se en relation mellan senneolitiska hällkistor och rösen? 

1.5 Metod 

För att kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar på bästa möjliga sätt, gör 

jag en landskapsanalys. Genom att studera geografin och landskapet går det få en inblick i hur 

det kan ha använts av människorna. Jag vill förstå individers levnadssätt och motivation på en 

specifik geografisk plats, nämligen Gotland. Bland annat använder jag mig av kartor från 

Fornsök där jag markerar ut de hällkistor jag undersöker för att förstå hur de är placerade på 

ön. Då kan jag också observera avståndet mellan hällkistorna, samt hur nära de är till kusten. 

SGU-kartor visar till exempel hur strandlinjenivån såg ut under senneolitikum, samt vilken 

påverkan de förmodligen haft på hällkistornas läge. En kontextuell metod är därefter lämplig 

att ha med i uppsatsen, eftersom det sätter in det arkeologiska materialet i ett sammanhang. 

Lösfyndens koppling till övriga fornlämningar är ett sätt, men även hur fornlämningarna är 

placerade i förhållande till sin miljö (Trigger 1993:418). 

 

Ytterligare en metod som jag anser vara användbar för min undersökning är en kvantitativ 

analys. Med hjälp av diagram och en tabell framförs också statistiken från det insamlade 

materialet. För att inte förlora den röda tråden tar jag enbart upp den information som jag 

anser vara viktig för mina studier. 

1.6 Teori 

 

Perspektivet som tillämpas i uppsatsen handlar om att individen själv har förmågan att 

åstadkomma förändring. Begreppet agens behandlar idén om den enskilda människans 

påverkan på samhälle och levnadssätt (Bahn & Renfrew 2012:490). Materialet analyseras 

utifrån relationen mellan ideologi och det materiella. I detta fall fokuserar jag på hur 

hällkistan representerar kulturella värderingar. Naturen medför också en symbolik som var 

väsentlig för människorna, vilket man till exempel kan observera i fornlämningar och deras 

placering i landskapet. Utgångspunkten för mina diskussioner är även att vara öppen för olika 

möjligheter om vad hällkistans roll och innebörd kan ha varit. 

 

Jag tillämpar dessutom struktureringsteorin i min analys och utforskar relationen mellan 

människans avsikter och den materiella kulturens betydelse. Med andra ord kom hällkistan 

troligen att representera andra aspekter utöver den huvudsakliga innebörden (Olsen 

2003:179). Stenåldersmänniskan menade kanske att upprätta hällkistorna av ett specifikt skäl, 

men därefter uppstod andra symboliska betydelser. Sedan kan man vända på det och fundera 
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kring vilka nya innebörder det senneolitiska folket applicerade på platser från tidigare 

stenålder, närmare bestämt den gropkeramiska kulturen. Hur återanvänder människor lokaler 

och materiell kultur från äldre skeden? Min uppsats kommer att belysa detta fenomen och vad 

det kan ha betytt för det senneolitiska samhället.   

 

2. Senneolitiska hällkistor – form, fynd och platsanalys 
 

 

Materialet jag utgår ifrån kommer främst från Ann Luthanders katalog i Senneolitiska gravar 

på Gotland (1998), men även Ulf Stålboms katalog i Gotlands senneolitiska lösfynd (1984). 

Lars Bägerfeldts En studie av neolitikum på Gotland (1992) fungerar som en kompletterande 

källa att referera till. Eftersom hällkistegravskicket även förekom under både bronsålder och 

järnålder, vill jag identifiera de senneolitiska (Luthander 1988:10). Sammanlagt presenteras 

här 34 hällkistor, inklusive de två hällkistorna i nummer 23. Utgår man från Luthander 

innebär en säker senneolitkum-datering att senneolitiska ledartefakter förekommer i 

hällkistan. De mest välkända är flintdolkar och simpla skafthålsyxor. Andra exempel kan vara 

flintskäror, flintsågar, flintspjutspetsar, tjocknackiga flintyxor med utsvängd egg, tunnbladiga 

stenyxor, skifferhängen samt pilspetsar med urnupen bas. Både Stålbom och Lithberg 

benämner det sistnämna föremålet som hjärtformade pilspetsar. Luthander har dessutom med 

Figur 1: Kartor över Gotland. Till vänster: De senneolitiska hällkistornas placering på Gotland. Numrena 

refererar till varje hällkista. Karta: Ulf Stålbom 1984:43, dock är nummermarkeringarna en senare uppdatering 

för denna uppsats. Till höger: Karta över strandlinjenivån på Gotland för 4000 år sedan. Här syns även de 

forntida sjöarna och våtmarkerna. Karta: SGU. 
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särskilda bennålar med ett litet platt huvud och ögla (Luthander 1988:3, 11, 21-22; Lithberg 

1914:33; Stålbom 1984:8). Hällkistor som innehåller skelettrester från fler än en eller två 

individer är också ett kännetecken för det senneolitiska gravskicket. Storleken är också en 

viktig faktor i bedömningen, men kan inte göras bara utifrån kistans mått av längd och bredd. 

Luthander understryker att den måste uppfattas som stor i sin helhet (1988:11).  

Beakta att de nummer som tilldelas de senneolitiska gravarna i Luthanders och Bägerfeldts 

analyser har ändrats i min uppsats, av den orsaken att jag inte inkluderar andra gravskick än 

hällkistan i kapitel 2, 3, 4 och 5. I kapitel 6 kommer jag däremot att redoföra för andra typer 

av senneolitiska gravar på Gotland, exempelvis flatmarksgravar. Informationen jag har med är 

eventuella fynd, mått och riktningar samt övrig information som anses vara relevant. Nummer 

23 har inte bekräftats som senneolitiska i tidigare kataloger. Jag väljer ändå att ha med dem, 

eftersom jag vill undersöka dem lite närmare. Källkritik jag vill notera är framförallt 

gravarnas placering på kartor. Eftersom RAÄ nummer ibland saknas, har jag försökt efter 

Stålboms karta samt beskrivningar av Luthander och Bägerfeldt markera ut områdena där jag 

tror de kan finnas. Det gäller också de hällkistor som misstänks tillhöra ett visst 

fornlämningsnummer. Jag spekulerar att de i vissa fall kanske har blivit registrerade som 

rösen. Vissa hällkistor verkar heller inte finnas i ATA, till exempel nummer 3 i Lickershamn. 

Både kartorna från Fornsök och SGU visar landskapet inom större område, så även om 

cirkelmarkeringarna inte är exakta anser jag att landskapsanalysen jag ändå gör fungerar. Fler 

hällkistor från senneolitikum kan ha funnits men finns inte kvar idag, vilka hade kunnat 

påverka min analys. Utöver det vill jag beröra de hällkistor där det antingen inuti eller i 

närheten rapporteras om delar av brända ben, brandlager eller sand som påverkats av eld. 

Samtliga gravar är: nummer 2, 7, 8:3, 9:2, 10, 11:1, 12, 19 och 21 (Luthander 1988:15). Dessa 

uppgifter förekommer inte i deras beskrivningar här nedan, med undantag av nummer 2. 

  

2.1. Bunge socken, nummer 1 – RAÄ 70 

 

 

I Bungenäs hittades tre hällkistor under flat mark. Kista 1 innehöll ett skelett utan kranie och 

delar av bröstkorgen. En flintdolk upptäcktes vid dess vänstra hand. Hällkistan var från början 

2,3 meter lång och 0,95 meter bred, men det nuvarande måttet av det som fanns kvar av den 

var ungefär 0,8 meter lång och 0,6 meter bred. Riktningen på graven var nord-sydlig. Kistan 

var sluten. Kista 2 innehöll delar av skelett från ett barn, men var annars fyndtom. Måttet var 

ungefär 1,15 meter lång och 0,55 meter bred. Riktningen var öst-västlig. I kista 3 fanns rest 

Figur 2: Hällkistorna i Bungenäs är 

markerade med en röd cirkel. Karta: Fornsök Figur 4: Skiss över hällkista 1  Bunge, 

70:1. Skelettets kranie saknas. Bild: 

Luthander 1988:65 

Figur 3: Strandlinjenivån för 4000 

år sedan. Den röda cirkeln 

markerar hällkistorna. Karta: SGU 
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från ett barnkranium, men var fyndtom för övrigt. Det nuvarande måttet är 0,7 meter lång och 

0,4 meter bred. Riktningen var nord-sydlig (Fornsök; Luthander 1988:24).  

 

För 4000 år sedan, runt 2000 f.Kr, låg strandlinjen här 10 meter över havet (SGU). 

Hällkistorna stod då på en ö, som var mellan 1,5 och 2 kilometer (se figur 3). Det är intressant 

att de inte bara var kustnära, utan dessutom separerade från fastlandet och därför omgivna av 

vatten. Flintdolken i kista 1 ligger i skelettets vänstra hand, vilket tydligt indikerar på en nära 

koppling mellan individen och föremålet. Både kista 2 och 3 innehåller skelettrester från barn, 

men om de hade varit släkt med den begravde i kista 1 hade de utan tvivel blivit begravda 

tillsammans i samma hällkista. Avståndet mellan kista 1 och 2 är dessutom runt 12 meter, 

medan det mellan 1 och 3 är runt 30 meter. Här kan man fråga sig om det rör sig om 

enmanssgravar, plundring eller enbart förflyttelse av skelettdelar. Det kan också vara så att de 

överlappar med det äldre bronsåldersgravskicket, vilket är därför de är mindre och endast 

innehåller en människa (Luthander 1988:7). Mer om detta i kapitel 5. 

 

 

2.2. Lärbro socken, nummer 2 – RAÄ 172 

 

 

 

Vid Källstäde förekom en hällkista i ett röse innan det togs bort efter undersökning. Den ska 

ha varit 3,5 meter lång och 1 meter bred (Fornsök). Utanför kistan fanns en pilspets med 

urnupen bas från senneolitikum (Bägerfeldt 1992:63). Dessutom fanns en bennål som sägs 

vara typisk för den perioden, med en platt nålshuvud och ögla. Ett bennålsfragment hittades 

också. Här fanns dessutom skelettrester från ett flertal individer samt djurben, bland annat 

från svin. Sekundärbegravningar fanns i röset, bland annat av en brandgrav. Gaveln var öppen 

i söder. Riktningen var nordväst-sydostlig (Luthander 1988:21-24, 25, 43, 56). Hällkistan låg 

cirka 4 kilometer från den nuvarande strandlinjen, men cirka 1 kilometer från en dåtida 

sjö/våtmark och cirka 2 kilometer från den senneolitiska strandlinjen, som år 4000 f.Kr låg 

den här 10 meter över havet (SGU). Både flintdolkar och simpla skafthålsyxor har hittats i 

området. Att gravfynden låg utanför graven är värt att poängtera. Mitt förslag är att de 

tillhörde begravningen, men inte på något sätt är distanserad från själva individen. Föremålen 

hade alltså ingen anknytning till den döde genom ägande eller status. Det kan till exempel 

vara en rituell handling eller en kulturell tradition.  

Figur 5: Hällkistan vid Källstäde är 

markerad med en röd cirkel. Karta: 

Fornsök 

Figur 7: Skiss över hällkistan vid 

Källstäde. Bild: Luthander 1988:65 Figur 6: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 
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2.3. Stenkyrka socken, nummer 3, 4 och 5 – RAÄ?, 125 och 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällkista nummer 3 upptäcktes vid Lickershamn och grävdes av O.V Wennersten. Den 

beskrevs inte med något fornlämningsnummer. Graven låg under flat mark och innehöll 

skelettrester från två till tre individer. Här hittade även man en simpel skafthålsyxa samt 

grönstensfragment. Riktningen var nordost-sydvästlig. Måtten saknas (Bägerfeldt 1990:62; 

Fornsök; Luthander 1988:24, 31, 56). Nummer 4 var Stenkyrka 125 vid Niome och beskrevs i 

FMIS som flatmarksgrav men Stålbom, Luthander och Bägerfeldt har bekräftat den som 

senneolitisk hällkista. Inuti fanns skelett från en vuxen och ett spädbarn. Det ska även ha 

funnits en bennål. Riktningen var nordost-sydvästlig (Luthander 1988:21-24). Måtten saknas. 

Bägerfeldt nämner även nummer 5 i Stenkyrka 100 vid Mos som platser för två senneolitiska 

hällkistor, där en bennål hittats i vardera grav (1992:62). Enligt Fornsök verkar de vara 

flatmarksgravar. Mått och riktning saknas. Bennålarna är av en generell stenålderstyp, som 

också användes under denna period. Brist på mått gör det svårare att säkerställa en 

senneolitisk datering, men stenåldersbennålar styrker detta mer än en datering till bronsålder 

eller järnålder. Gravarna ligger vid kusten eller vid dåtida sjöar/våtmarker. År 4000 f.Kr låg 

strandlinjenivån här 10 meter över havet (Luthander 1988:21; SGU).  

2.4. Martebo socken, nummer 6 – RAÄ?  

 

Figur 8: Hällkistorna i Stenkyrka socken. Nummer 3 

saknar fornlämningsnummer men området är markerat 

med en blå cirkel. Nummer 4 är markerad med en 

orange cirkel och nummer 5 med en röd. Karta: Fornsök 

Figur 10: Hällkistan i Pajse är markerad med 

en röd cirkel. Karta: Fornsök Figur 12: Skiss över hällkistan i 

Pajse. Bild: Luthander 1988:65 

Figur 9: Strandlinjenivån för 4000 år sedan. 

Cirklarna markerar hällkistorna. Karta: SGU 

Figur 11: Strandlinjenivån för 

4000 år sedan. Den röda cirkeln 

markerar hällkistan. Karta: SGU 
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I Pajse i Martebo socken hittades en hällkista utan fornlämningsnummer.  

Fynden som hittades här var en flintdolk, en bennål och ett bennålsfragment (Luthander 

1988:56). Dessutom ska det ha funnits skelett från tre individer. Måtten var 1,7 meter lång 

och 0,5 meter bred och beskrevs som ”liten”.  Riktningen var nordost-sydvästlig. Gaveln var 

öppen i söder (Luthander 1988:24, 27, 30, 65). Trots sin storlek fanns här en senneolitisk 

ledartefakt, flintdolken, tillsammans med bennålar. Denna kombination upprepas i andra 

hällkistor. Är bennålarna offergåvor, som begravs med de prestigefulla dolkarna? Det skulle 

förklara varför de ofta förekom tillsammans. Graven ligger vid dåtida sjöar/våtmarker. År 

4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 9 meter över havet (SGU). Ingen specifik beskrivning finns 

om placering.  

 

 

2.5. Väskinde socken, nummer 7, 8 och 9 – RAÄ 129, RAÄ 69? , RAÄ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 7 vid Nors var en sluten hällkista i en röseliknande stenhög, med 

fornlämningsnummer Väskinde 129. Skelett från åtminstone sex individer förekom i graven. 

Andra fynd var en pärla av bärnsten, en pärla av ben, tre bennålar, två benspetsar/bennålar 

och två flintfragment. Hällkistan var oval och dess mått var 

3,1 meter lång och 1,5 meter bred. Riktningen var nordost-

sydvästlig (Bägerfeldt 1992:62; Luthander 1988:20, 23, 33, 

56, 66). Nummer 8 vid Norrgårda innefattade tre hällkistor 

på ett gravfält. Fornlämningsnummer saknas i beskrivningen 

men kan möjligen ingå i Väskinde 69. Enligt Luthander låg 

gravarna i en hög. Kista 1 var förstörd. Kista 2 innehöll 

skelett från två individer, varav en begravdes med huvudet i 

söder. Föremål i graven var 2 bennålar och 6 genomborrade 

betar från svin. Måtten saknas. Kista 3 var runt 2 meter lång 

och 1,1 meter bred. I den fanns rester från tre vuxna 

människor och ett barn. Det upptäcktes här ben från 

svin, häst, hund, får/get, nötkreatur, säl samt fågel 

(Lithberg 1914:93; Luthander 1988:20, 43, 56). Där 

Figur 13: Hällkistorna i Väskinde socken. Nummer 

7 är markerad med en röd cirkel, nummer 8 med en 

orange och nummer 9 med en blå. Karta: Fornsök 

Figur 15: Skisser över två av hällkistorna i 

Väskinde socken. Till vänster: Hällkista 3 i 

Bläsungs. Till höger: Den ovala hällkistan i 

Nors. Bilder: Luthander 1988:65-66 

Figur 14: Strandlinjenivån för 4000 år sedan. 

Cirklarna markerar hällkistorna. Karta: SGU 
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fanns även sex sälhörntänder där två var genomborrade, en genomborrad hundhörntand, en 

bennål, två flintskärvor med mera. Riktningen på alla tre gravar är nord-sydlig (Luthander 

1988:24, 57).  

 

Nummer 9 i Bläsungs består av tre hällkistor och saknar fornlämningsnummer. Kista 1 låg i 

en ”kulle”. Den är 2,1 meter lång och ca. 0,6 meter bred samt innehöll skelettrester från en 

individ och två genomborrade tänder från en galt. Kista 2 låg i ett röse. Den är 2,1 meter lång 

och 0,85 meter bred, och där i fanns en benmejsel samt obrända ben från minst tre individer. 

Svinben ska ha även ha funnits. I röset fanns även sekundärbegravningar från bronsåldern. 

Kista 3 är 1,5 meter lång och 0,6 meter bred, och innehöll en liten mängd obrända 

människoben. Andra fynd var sex svinbetar och en galttand där två av dessa var 

genomborrade. Hällkistan är sluten och ligger i en ”kulle”. Riktningen på alla tre gravar är 

nordost-sydvästlig (Lithberg 1914 :91-92; Luthander 1988:23-24, 43, 57, 65).  

 

De gravar som har uppgifter på mått visar att de inte är speciellt stora. Antalet begravda i den 

tredje hällkistan i nummer 9 är osäkert. Nummer 7 har en oval form, vilket avviker från 

normen. Kan den fortfarande ha samma symbolik som den rektangulära, eller representerar 

den någonting annat? Samtliga kistor ligger antingen vid dåtida sjöar/våtmarker eller dåtidens 

kust, som här låg 9 meter över havet (SGU). En del senneolitiska lösfynd har upptäckts nära 

gravarna, som skulle kunna vara tecken för boplatser (Stålbom 1984:45). Jag kommer att gå 

in på det mer i kapitel 6. 

 

2.6. Visby socken, nummer 10 – RAÄ 8 

 

Hällkistan på gravfältet i Annelund i Visby socken 

fick fornlämningsnummer 8 (Fornsök). Den 

beskrevs som en sluten kista och innehåller skelett 

från fyra till sex individer, men även djurben ska ha 

funnits. Övriga fynd var en flintskrapa och bit av 

spets från flintspjut. Flera sekundärbegravningar 

fanns i röset (Luthander 1988:34, 57). Riktningen 

var nord-sydlig. Ungefärlig längd var 2 meter 

(Luthander 1988:24, 66). Kistan låg i ett röse och är 

inte särskilt stor. Den fanns mindre än en kilometer 

från den senneolitiska kusten, som här låg 9 meter 

över havet (SGU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Hällkistan i Annelund. Till vänster: Skiss 

över hällkistan. Bild från Luthander 1988, sid. 66 Till 

höger: Hällkistan, liggandes i ett röse. Bilden tagen 

från söder. Foto: Josefine Tegerdal Hune 2018. 

Figur 16: Hällkistan i Annelund är markerad 

med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 18: Strandlinjenivån för 4000 

år sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 
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2.7. Lokrume socken, nummer 11 – RAÄ? 

 

 

 

 

I Nyplings i Lokrume socken upptäcktes tre hällkistor. Uppgifter om fornlämningsnummer 

saknas. Kista 1 låg i ett röse. Den innehöll en flintdolk samt skelettrester från en individ. 

Denna beskrivs som ”medelstor” och hade en nord-sydlig riktning. Kista 2 och 3 låg i ett och 

samma röse. Den första innehöll ett skelett från en individ, rester av ett barnkranium och en 

tandpärla. Kista 3 innehöll skelettrester från en individ, en tunn ring av brons samt fragment 

från en bearbetad tand. Kista 2 var sluten, medan kista 3 verkade vara öppen. Ungefärlig 

längd på båda var cirka 2 meter, medan uppgifter om riktningar saknas (Luthander 1988:19, 

24, 26-27, 57, 69). Gravarna låg intill en dåtida sjö/våtmark. År 4000 låg strandlinjenivån här 

9 meter över havet (SGU). En viktig detalj är att det låg en flintdolk i kista 1 trots att den 

befann sig i ett röse. Detta är någonting som kommer att tas upp i kapitel 5. Bronsringen i 

kista 3 indikerar kanske på en överlappning av senneolitikum och äldre bronsålder (se kapitel 

5). 

 

 

2.8. Follingbo socken, nummer 12 – RAÄ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Hällkistorna vid Nyplings är 

markerade med en röd cirkel. Karta: 

Fornsök 

Figur 22: Hällkistan vid Nygårds i Terra Nova 

är markerad med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 21: Skisser över hällkista 2 och 3 i 

Nyplings som låg i rösen. Bilder: 

Luthander 1988:69 Figur 20: Strandlinjenivån för 4000 

år sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistorna. Karta: SGU 

Figur 23: Strandlinjenivån för 4000 år sedan. 

Den röda cirkeln markerar hällkistan. Karta: 

SGU 
Figur 24: Hällkistan I 

Nygårds/Terra Nova. 

Källa: Eriksson (2014:3) 
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Hällkistan i Follingbo låg vid Nygårds i Terra Nova och har fornlämningsnummer 33. En 

flintdolk och en bennål hittades utanför graven. Inuti fanns skärvor av keramik, ett tunt bleck 

av brons och en klump av slagg. Både människoben och djurben ska ha funnits inuti. Kistan 

låg i ett röse och åtminstone en sekundärbegravning från bronsåldern ska ha förekommit. 

Riktningen var nordost-sydvästlig (Luthander 1988:24, 43, 57). Mätt från insidan var kistan 

ungefär 2,45 meter lång och 0,40 meter bred (Wickman-Nydolf 2013:7). Den låg ungefär 1 

kilometer från en dåtida sjö/våtmark. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 9 meter över havet 

(SGU). Ingen beskrivning finns om keramikskärvorna, men är nog senneolitiska. 

Bronsblecket förekom i samband med sekundärbegravningen eller under övergången till äldre 

bronsålder. 

 

 

2.9. Boge socken, nummer 13 – RAÄ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tjälder i Boge socken hittades hällkista i ett röse. Uppgifter om fornlämningsnummer 

saknas. Fyndet som gjorts i denna framställs som flintknivar eller flintdolkar. Kraniedelar och 

spår av skelettrester från en människa förekom tillsammans med fårben/fårskallar. Kistan var 

sluten (Luthander 1988:19, 26, 43, 57, 68). Uppgifter om mått och riktning saknas. Återigen 

förekom flintdolkar i en hällkista som ligger i ett röse. Den låg dessutom precis intill den 

senneolitiska kusten. År 4000 f.Kr var strandlinjenivån här 9 meter över havet (SGU).  

 

2.10 Vallstena socken, nummer 14 – RAÄ 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: Hällkistan vid Tjälder är markerad 

med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 27: Skiss över hällkistan vid 

Tjälder. Bild: Luthander 1988:68 

Figur 26: Strandlinjenivån för 4000 

år sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 

Figur 28: Hällkistorna vid Nygårdsrum är 

markerade med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 29: Hällkista 2 i Nygårdsrum. Till vänster: Skiss över 

kistan, som är omringad av stolphål. Bild: Luthander 1988:66. 

Till höger: Kistan låg i mitten av ett röse.  Bild: Eriksson 

(2014:3) 
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Vallstena 73 vid Nygårdsrum bestod av två hällkistor i 

varsitt röse. Kista 1 i det mindre röset innehöll skelettrester 

efter ett tiotal människor, med bland annat en 

sekundärbegravning från bronsåldern. Utöver det 

upptäcktes även en flintdolk, en bennål, två skrapor samt en 

sältand. Uppgifter om mått och riktning saknas. I kista 2 i 

det större röset upptäckte man skelettrester från två vuxna 

och ett barn. Andra fynd var en benknapp och ett 

rörbensstycke. Dessutom beskrivs denna som en sluten 

hällkista, som var omringad av femton stycken stolphål. 

Ungefärlig längd på kista 2 var 3 meter. Uppgifter om 

riktning saknas (Luthander 1988:20-21, 26, 31-32, 34, 43, 

66). Längre ned fanns ett gravfält med flatmarksgravar i 

form av stenkistor eller schakt, som inte är senneolitiska. 

Där hittades bland annat runt femtio stolphål, en liten 

mängd keramik och en stor mängd med flinta. Även härdar upptäcktes i området (Eriksson 

2014:7). Arne Hallström (1971:114) menar även att fynd i form av fragment från stenyxa, 

flintpilspets och spjutspets angav att platsen var senneolitisk. Det innebär säkert att pilspetsen 

antingen var hjärtformad eller med urnupen bas, samt att stenyxan är tunnbladig. Hällkistorna 

låg precis intill dåtida sjöar/våtmarker. År 4000 låg strandlinjenivån här 8 meter över havet 

(SGU). Stolphålen såg ut att ha format byggnader, men var det boplatser eller dödshus? 

Många senneolitiska lösfynd påträffades i området, som skulle kunna betyda att människor 

har varit bosatta där (Stålbom 1984:45). Mer om det kommer tas upp i kapitel 6.  

 

 

2.11. Hörsne socken, nummer 15 – RAÄ 23 

 

 

 

 

 

Vid Timans/Bunna upptäcktes en hällkista i ett röse med fornlämningsnummer 23. Den 

innehöll skelettrester från fyra till sex individer. Andra fynd var bland annat en 

flintskivskrapa. Riktningen var nordost-sydvästlig. Ungefärlig längd på kistan var 2 meter. 

Kistan är även sluten och en täckhäll fanns fortfarande kvar (Luthander 1988:24, 66). Den 

verkar ha legat mellan 1 och 1,5 kilometer bort från en dåtida sjö/våtmark, men låg även nära 

flera andra. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 8 meter över havet (SGU). 

Figur 32: Hällkistan vid Timans (Bunna)           Figur 33: Strandlinjenivån för 4000 år  

är markerad med en röd cirkel.                           sedan. Den röda cirkeln markerar hällkistan. 

Karta: Fornsök                                                    Karta: SGU 

Figur 30: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistorna. Karta: SGU 

Figur 34: Skiss över hällkistan vid 

Timans (Bunna). Bild: Luthander 

1988:66 
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2.12. Tofta socken, nummer 16 - RAÄ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toftas hällkista hittades vid Norrgårda och saknar fornlämningsnummer. I graven fanns ett 

förmultnat skelett, samt en flintdolk som låg under kraniet. Uppgifter om riktning saknas 

(Luthander 1988:31-32). Uppgifter om mått saknas. Trots att den inte fick ett RAÄ-nummer, 

låg den troligtvis vid en dåtida sjö/våtmark. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 8 meter 

över havet (SGU). Det är även ytterligare ett område där man stött på en hel del lösfynd 

(Stålbom 1984:45). Mer om det kommer jag ta upp i kapitel 6. En specifik beskrivning om 

placering finns inte.  

 

 

2.13. Sanda socken, nummer 17 – RAÄ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Bäckstäde/Hemmungs ska en hällkista utan fornlämningsnummer ha hittats, i ett röse. 

Skelettrester från åtminstone åtta individer fanns i graven där två av dessa låg med huvudet i 

en östlig riktning. Andra fynd var en bennål, ett hänge av skiffer, en simpel skafthålsyxa och 

ett redskap av flinta (Bägerfeldt 1990:63; Luthander 1988:20, 22-23, 33). Uppgifter om mått 

saknas. Riktningen var öst-västlig. Därtill fanns fyra sekundärbegravningar från bronsåldern 

Figur 35: Hällkistan vid Norrgårda är 

markerad med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 37: Hällkistan vid Bäckstäde/Hemmungs 

är markerad med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 36: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan Karta: SGU 

Figur 38: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 
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(Luthander 1988:20, 33). Trots att graven inte har något RAÄ-nummer, verkar den ha legat 

vid en dåtida sjö/våtmark. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 8 meter över havet (SGU).   

 

 

2.14. Kräklingbo socken, nummer 18 – RAÄ 12 

 

 

 

 

På gravfältet i Kräklings upptäcktes en hällkista i ett röse som ingår i Kräklingbo 12. Här låg 

två flintdolkar, två bennålar, en pilspets med urnupen bas samt en bronsdolk som låg antingen 

i röset eller i kistan. Både människoben och djurben ska även ha hittats. Dessutom fanns det 

en sekundär begravning i röset. (Bägerfeldt 1992:63; Luthander 1988:43). Kistan var 2,5 

meter lång och 1,5 meter bred (Fornsök). Riktningen var öst-västlig och hällkistan var även 

sluten (Luthander 1988:24, 67). Här förekommer återigen en kombination av flintdolkar och 

bennålar. Under senneolitikum låg graven närmre strandlinjenivån och även intill två mindre 

sjöar/våtmarker. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 8 meter över havet (SGU). Ingen 

datering fanns om den sekundära begravningen, men troligtvis är den från äldre bronsålder.  

 

 

2.15. Eksta socken, nummer 19 – RAÄ 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39: Hällkistan vid Kräklings är markerad 

med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 41: Skiss över hällkistan 

vid Kräklings. Bild: Luthander 

1988:67 

Figur 42: Hällkistan vid Hägur/Ajvide är 

markerad med en röd cirkel. Karta: Fornsök Figur 43: Skiss över hällkistan 

vid Hägur/Ajvde. Bild: 

Luthander 1988:67 

Figur 40: Strandlinjenivån för 4000 

år sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 
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Vid Hägur/Djupvik hittades hällkistan som ingår i ett 

gravfält med fornlämningsnummer Eksta 72. Kistan låg i 

söder i ett röse och dess mått är 2,2 meter lång och 1,3 meter 

bred. Riktningen var nord-sydlig. Den innehöll skelettrester 

från människa och en tandpärla. Hällkistan var sluten 

(Fornsök; Luthander 1988:24, 67). Graven låg precis vid 

kusten. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 8 meter över 

havet. Dessutom befann den sig nära den gropkeramiska 

platsen i Ajvide, vilket jag kommer att gå in på i kapitel 4. 

 

 

 

 

 

 

2.16. Burs socken, nummer 20 – RAÄ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hällkistan i Häffinds hittades i en hög med kärnröse, med 

fornlämningsnummer 9. Skelettrester från 22 individer 

hittades här. Detta är den enda av samtliga gravar där kön 

har kunnat identifieras. Majoriteten av de begravda var män, 

inklusive den senaste begravningen, som ligger med 

huvudet i öster. En kvinna fanns i graven, men hon låg med 

huvudet i väster (Luthander 1988:20). Fynden var tre 

bennålar samt huvudet av en bennål och tretton 

sältandpärlor Tydligen upptäcktes även rödockra och 

sälben. I röset fanns en sekundärbegravning. Kistan hade en 

stenpackning som golv. Riktningen var öst-västlig. 

Ungefärlig längd varr 2,5 meter. Gaveln var öppen i väst 

(Luthander 1988:23-24, 43, 59, 68). Individantalet är 

intressant, då det är ovanligt många jämfört med de övriga 

hällkistorna. Varför så många män men bara en kvinna, 

och varför ligger bara hon i västlig riktning? Var det till 

exempel bara specifika familjemedlemmar som begravdes här? Graven låg även precis vid 

kusten under senneolitikum. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 8 meter över havet (SGU). 

Ingen datering finns med om sekundärbegravningen, men troligtvis är den från bronsålder. 

Figur 45: Hällkistan i Häffinds är markerad 

med en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 46: Skiss över hällkistan i 

Häffinds. Bild: Luthander 1988:68 

Figur 47: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 

Figur 44: Strandlinjenivån för 4000 

år sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 
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2.17. Rone socken, nummer 21 – RAÄ 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En oval hällkista under flat mark upptäcktes i 

Gullgårda med fornlämningsnummer 288. Den innehöll 

åtminstone åtta individer där minst en av dessa var barn. 

Man hade röjd undan skelett från gamla begravningar för att 

ge plats åt två stycken (Luthander 1988:20). En enkel 

skafthålsyxa hittades i kistan, tillsammans med en bennål 

och en pilspets med urnupen bas. Utöver det låg en flintdolk 

var vid de två skeletten som nämndes ovan. Djurben ska 

även ha hittats. Dess mått var 2,6 meter lång och 0,95 meter 

bred. Riktningen var nordost-sydvästlig (Luthander 1988:23-

24, 33, 43; Bägerfeldt 1992:63). Denna hällkista hade både 

en simpel skafthålsyxa och flintdolkar, vilket är ovanligt 

åtminstone på Gotland. Skelettens placeringar är märkliga. 

De övriga skeletten fick ge plats åt två individer, som 

dessutom begravdes med varsin flintdolk. Antagligen hade 

dessa två högre ställning i familjen än de andra (se kapitel 

6.2). Graven ligger också nära den dåtida kusten samt 

sjöar/våtmarker. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån här 7 meter över havet (SGU). 

 

 

2.18. Grötlingbo socken, nummer 22 – RAÄ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48: Hällkistan i Gullgårda är markerad med 

en röd cirkel. Karta: Fornsök 

Figur 49: Skiss över den ovala hällkistan i Gullgårda. 

Bild: Luthander 1988:67 

Figur 51: Hällkistan i Suderkvie är 

markerad med en röd cirkel. Karta: 

Fornsök 

Figur 52: Skiss över hällkistan i 

Suderkvie. Bild: Luthander 

1988: 68 

Figur 50: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 
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I Suderkvie i Grötlingbo socken upptäcktes hällkistan med 

fornlämningsnummer 13, under flat mark. Fornsök 

rapporterar om fynd av två flintdolkar, som varken 

Luthander eller Bägerfeldt nämner. Andra fynd var bland 

annat en tandpärla från en hund, ett bronsfragment, en 

bronstråd, ett fyrtiotal krukskärvor, åtta flintavslag samt ett 

tiotal kolfragment. Ett okänt antal individer ska ha 

begravts inuti, men även djurben hittades. Riktningen var 

nordost-sydvästlig. Ungefärlig längd på kistan var 3 meter. 

Gaveln var öppen i sydväst. Skelettrester från en individ 

låg även cirka 2 meter från dess västra gavel, tillsammans 

med bland annat keramikskärvor och brända ben 

(Luthander 1988:24, 43, 60, 68). Vilken typ av keramik 

det handlar om framkommer inte, men troligen 

senneolitisk. Dessutom rapporterar Fornsök om att det 

ska ha funnits spår av en annan hällkista i närheten. 

Nummer 22 låg precis intill en dåtida sjö/våtmark, samt cirka två kilometer från den 

senneolitiska kusten som här låg 7 meter över havet (SGU). 

 

 

2.19. Övriga hällkistor – Västerhejde socken, nummer 23 – RAÄ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söder om Visby, i Vibble, vid Kneippbyns entré ligger två hällkistor i långrösen vid var sin 

sida av vägen, som tillhör fornlämningsnummer 17 (Fornsök). Kista 1 var 3,5 meter lång och 

1 meter bred, medan långröset är 22 meter långt och 11 meter brett. Riktningen på kistan var 

nordost-sydvästlig, med öppning i sydväst. Kista 2 var enligt FMIS 6,25 meter lång och 2,4 

meter bred. Denna hällkista är enligt mig mindre tydlig än den förra, och även om kalkhällar 

Figur 54: Hällkistorna i Vibble är markerade 

med en röd cirkel. Karta:Fornsök 

Figur 53: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistan. Karta: SGU 

Figur 55: Hällkista 1 och 2 i Västerhejde 

17 markeras som nummer 23 i denna 

uppsats. Karta: Stålbom 1984:43 
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syns är det svårt att urskilja om den är rektangulär. Långröset var 26 meter långt och 14 meter 

brett. Riktningen var nord-sydlig, med öppning i söder. Tydligen ska en avsatsyxa ha hittats i 

kista 2 (Luthander 1988:7). Båda kistorna låg intill kusten. År 4000 f.Kr låg strandlinjenivån 

här 9 meter över havet (SGU). 

 

Dessa stenkistgravar finns inte med i Stålboms och Luthanders kataloger. Bägerfeldt nämner 

dem kort i sin undersökning, tillsammans med en annan potentiell hällkista i röse i närheten 

med fornlämningsnummer 16. Emellertid beskriver han de som sannolika 

bronsåldershällkistor (1992:63-65). Den sistnämnda har jag inte sett själv, men FMIS 

beskriver den som ”inåtlutande kalkhällar”. Jag vill åtminstone ha med de två första 

hällkistorna i min analys, eftersom jag vill undersöka om de faktiskt skulle kunna vara 

senneolitiska istället. I kapitel 5 går jag igenom hällkistors koppling till rösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Statistisk jämförelse av hällkistor 
Information från den insamlade data som presenterades i förra kapitlet kommer nu att brytas 

ned och jämföras. Endast uppgifter som anses vara relevanta för min uppsats redovisas. 

 

Totalt finns det 14 dokumenterade fynd av flintdolkar hittade i Gotlands senneolitiska 

hällkistor. Dolkarna låg i en av kistorna inom nummer 1 i Bunge socken, nummer 6 i Martebo 

socken, en av gravarna inom nummer 11 i Lokrume socken, nummer 12 i Follingbo socken, 

nummer 13 i Boge socken, en av kistorna inom nummer 14 i Vallstena socken, nummer 16 i  

Tofta socken, nummer 18 i Kräklingbo socken, nummer 21 i Rone socken samt nummer 22 i 

Grötlingbo socken. I två kistor förekommer dessutom en eller två bennålar: nummer 6 (2 

 

 

 

 

Figur 56: Hällkistorna vid Kneippbyn i Vibble ligger i ett varsitt långröse. 

Till vänster: Västerhejde 17:1. Till höger: Västerhejde 17:2. Foto: Josefine 

Tegerdal Hune 2018 

 

Figur 57: Strandlinjenivån för 4000 år 

sedan. Den röda cirkeln markerar 

hällkistorna. Karta: SGU 
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bennålar) och nummer 18 (2 bennålar). Utanför kistan i nummer 12 låg en bennål. En eller 

flera bennålar fanns även i nummer 2 i Lärbro socken, nummer 3, 4 och 5 i Stenkyrka socken, 

nummer 7 samt en av kistorna inom nummer 8 i Väskinde socken, nummer 17 i  

Sanda socken samt nummer 20 i Burs socken. Kombinationen av flintdolkar och bennålar 

påträffades i nummer 6, 12, 14, 18 och 21.  

 

Simpla skafthålsyxor hittades bara i tre hällkistor: nummer 3, nummer 17 och nummer 21. En 

pilspets med urnupen bas fanns i nummer 2, nummer 18 och nummer 21. Med andra ord 

verkar det inte alls vara en vanlig gravgåva under senneolitikum på Gotland. Endast i ett fall 

förekommer den tillsammans med flintdolkar, nämligen nummer 21. 

 

Övriga fynd från stenåldern i allmänhet inkluderar bärnstenspärlor i nummer 7, sältänder i en 

av kistorna inom nummer 8 och galttänder från en av kistorna inom nummer 9. Övriga 

flintfynd kan också räknas in i denna kategori. Rödockra hittades i nummer 20. Nummer 13 

innehöll fårben, som låg invid människoskelettet. Bronsålderföremål förekom i nummer 11, 

12, 18, 22 och 23. 

 

Endast nummer 20 har könspecifierat skeletten: i graven låg 22 individer 1 kvinna och 21 

män. Kvinnan låg i västlig riktning, medan männen låg i östlig. En hällkista med ett sådant 

högt individantal är märkligt i sig. I nummer 17 låg 2 individer i östlig riktning.  

 

Av alla hällkistor med dokumenterade mått finns det två stycken som är ungefär 3 meter 

långa, en som är 3,1 meter lång, två stycken som är 3,5 meter långa samt en som är 6,25 meter 

lång. Utöver det är fem stycken som är ungefär 2 meter lång, två som är 2,1 meter lång, en 

som är 2,2 meter lång, en som är 2,3 meter lång, en som är 2,45 meter lång, två stycken som 

är 2,5 meter lång samt en som är 2,6 meter lång. Tre gravar är under 2 meter långa. Tolv 

gravar saknar uppgifter om mått över huvud taget. Kista 3 i nummer 1 är inkluderad där då 

den inte beskrivs med det ursprungliga måttet. När det gäller orientering på hällkistorna, var 

nordost-sydväst den vanligaste riktningen. Det innefattade tolv kistor. Åtta gravar låg i nord-

syd, 4 gravar i öst-väst och 1 grav i nordväst-sydost. Emellertid saknades uppgifter om 

orientering på 7 hällkistor. Samtliga gravar räknas som rektangulära hällkistor, med undantag 

av nummer 7, 14 och 21 som är ovala.  

 

 

 

 

Figur 58: Stapeldiagrammet visar hur många hällkistor 

som innehåller ett visst antal individer. Statistiken är 

baserad på skelettrester från människor. 7 hällkistor 

utesluts på grund av avsaknad av eller diffusa uppgifter.  
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Figur 59: Cirkeldiagrammet visar antal 

hällkistor med en viss orientering. 

Uppgifter från hällkistor med vetskap om 

riktning.  
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Kista 2 i nummer 23 räknas förmodligen också som en rektangulär kista, även om den är svår 

att urskilja. Enligt Luthander har oftast de större hällkistorna öppen gavel (1988:32). En 

specifik beskrivning öppen gavel finns om nummer 2, 6, 11, 20 och 23. Sluten gavel 

inkluderar nummer 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22 och 23. Den sistnämnda var 

dessutom omgiven av stolphål.  

 

Källkritik på statistiken grundar sig i bristen på dokumentation. Tillgång till de ursprungliga 

grävrapporterna hade kunnat bekräfta osäkerheter kring uppgifterna. Luthander skriver 

exempelvis bara om ett par kistor gällande öppen eller stängd gavel. Hon har med ett 

linjediagram där hon jämför öppningar med gravarnas storlek, men vilka som är öppna och 

stängda beskrivs inte (1988:32). Ibland talas det även om nuvarande och ursprungliga skick, 

men inga detaljer om hur man kommer fram till de slutsatserna existerar. Om kistorna är 

mätta på utsidan eller insidan finns det ingen information om, förutom för måtten till nummer 

12. Eftersom exakta mått i detta fall inte spelar någon roll så skadar det nog inte 

undersökningen särskilt mycket. Det viktiga är att få ett intryck om graven är stor eller liten. 

Naturligtvis skulle det vara bättre om jag själv hade haft möjlighet att mäta alla hällkistor, 

vilket jag inte hade. Allt som allt skulle fullständiga uppgifter om samtliga gravar ändå ge en 

klarare bild om senneolitikum på Gotland.  

 

4. Hällkistornas relation till gropkeramisk kultur 
 

Senneolitisk aktivitet verkar ha skett på lokaler från tidigare stenålder, inklusive den 

gropkeramiska kulturen. Huruvida det skett en regelbunden användning av platsen från och 

med gropkeramisk tid och in i senneolitisk tid är oklart. Det verkar ändå ha funnits någon 

slags koppling mellan dessa och senneolitiska gravar, eftersom de ligger relativt nära 

varandra. Endast nummer 1 i Bunge och 2 i Lärbro verkar vara undantag i det här fallet 

(Luthander 1988:47; Stålbom 1984:60). En möjlig gropkeramisk plats finns dock i Lärbro vid 

Angelbos, men är inte bekräftad. I Bunge finns en gropkeramisk plats i Hau, som troligtvis 

ingår i både Fleringe 114 och Fleringe 118 då fornlämningarna ligger ungefär 138 meter ifrån 

varandra. Emellertid ligger denna cirka 10 kilometer ifrån hällkistorna i nummer 1. 

(Andersson 2016:226; Fornsök). Precis som Stålbom (1984) är inne på är det inte alltid så att 

hällkistorna ligger precis intill dem. Ibland ligger gravarna faktiskt en bit bort från kusten (se 

figur 1). Förklaringen brukar vara att människorna under senneolitikum letar efter andra 

ställen att bo längre in i landet på grund av överbefolkning och brist på resurser (Stålbom 

1984:60). Denna tolkning utgår då från att folk inte skulle ha bott där innan senneolitikum, 

utan istället bott vid kusten. Märkligt nog har en hel del lösfynd från den gropkeramiska tiden 
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Figur 60: Stapeldiagrammet visar uppgifter om hällkistornas längd i meter. Endast 

de med uppgifter om mått inkluderas.  
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faktiskt påträffats i inlandet, bland annat dubbeleggade yxor som associeras med kulturen 

(Bägerfeldt 1992:49-51, 54). Jag tycker att det är ett tydligt tecken på att man redan då 

vistades över hela ön. De så kallade gropkeramiska boplatserna behöver nämligen inte alls 

vara boplatser. En troligare tolkning är att människor bodde inåt land och besökte lokalerna av 

andra orsaker.  Det gropkeramiska folket verkar med andra ord varit ett rätt så rörligt folk, 

som reste regelbundet mellan kust och inland.  

 

I Ajvide i Eksta socken finns ett bra exempel på en gotländsk lokal med tydlig gropkeramisk 

karaktär, med fornlämningsnummer Eksta 171 (Fornsök). Från början var det en mesolitisk 

yxplats, som sedan blev en gropkeramisk lokal runt 3000 f.Kr. (Carlsson 2015:50; Österholm 

1989:117). Lokalen grävdes första gången 1922, och fynden som påträffades var bland annat 

gropkeramik och två trindyxor. Bland keramiken i Ajvide fanns exempel med ornering som 

påminde om stridsyxekulturen, det vill säga med vinkelbandsliknande motiv. Flera 

skelettgravar hittades i samband med utgrävningarna. Bland de begravda verkar inte finnas 

något mönster mellan kön och ålder. Dessa gravar beskrivs för övrigt ha varit nord-sydliga i 

början, men sedan övergått till att bli öst-västliga. På grund av lokalens stora utbredning och 

djupa kulturlager räknas den som en av de största gotländska lokalerna från gropkeramisk 

kultur (Andersson 2016:16, 42; Österholm 1989:85, 92, 99, 120).  

 

Ajvidelokalens stolphål har inte tolkats som boplatser utan som att ha en anknytning till 

gravarna, till exempel i form av dödshus. Denna förklaring stärktes i och med att inga härdar 

eller andra spår av boplatslager fanns. Totalt ska det finnas över 350 stolphål, om nu alla kan 

tolkas som det. Gravarna placerades därefter på ytor där människorna tidigare varit men var 

de höll till efter det är inte helt säkert. Utöver det gav gravskicket intryck av att vara relativt 

oregelbundet och bestå av informella och självständiga begravningar. Både fiske och 

boskapsskötsel verkar ha förekommit. Tecken på rituell verksamhet var så kallade 

slaktplatser, där bland annat säl verkar ha offrats för att sedan behandla ytan med deras 

sältran. Ben av djur, till exempel svin, tyder även på offer. Den rituella och symboliska 

betydelsen av både svin och säl verkar alltså ha varit viktig på Ajvide. (Andersson 2016:42-

43, 213). Jag skulle vilja dra en koppling till hällkistorna nummer 8 och 9 i Väskinde, där det 

fanns sältänder respektive galttänder. Inger Österholm (1989:121) berör också den rituella 

aspekten av lokalen, men menar även på att gropkeramiken här i det senare skedet av 

perioden förändras och att orneringen förenklas. Hon föreslår att det kan handla om 

påfrestande levnadsförhållanden som bland annat överbefolkning, som tillslut leder 

befolkningen till att flytta inåt land. Å andra sidan handlar det möjligen om början på 

utvecklingen av den senneolitiska kulturen och att det istället sker en ideologisk förändring. 

Jag menar att, precis som jag tog upp i inledningen, det är människorna själva som väljer hur 

samhället ska se ut och var man ska hålla till (se 1.6). Senare utgrävningar visar hur 

Ajvidelokalen förmodligen användes säsongsvis och inte permanent. Den har både fungerat 

som en gropkeramisk keramikplats och gravplats, för att inte nämna ritualplats (Andersson 

2016:44, Carlsson 2015:50-51). Lösfynd i form av simpel skafthålsyxa har hittats i området, 

men kanske inte på själva platsen (Österholm 1989:70). Hällkista nummer 19 ligger ungefär 1 

kilometer bort, med fornlämningsnummer Eksta 72 (Fornsök). Senneolitisk aktivitet i området 

är därför ganska trolig.  

 

Hällkista nummer 19 påträffades på ett näs vid Djupviks fiskeläge i Hägur (Luthander 

1988:58). Både Lilla Karlsö och Stora Karlsö är synliga från hamnen, vilka ligger cirka 5 

kilometer respektive 10 kilometer från hällkistan (Fornsök). Antagligen var detta faktorer som 

bidrog till att hällkistan placerades där. Röset som graven befann sig i tillhörde ett gravfält 

med fornlämningsnummer Eksta 72 (Luthander 1988:58). Den låg på en strandvall, där det 
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även fanns skogsmark. Andra fornlämningar där var 7 stycken runda stensättningar. 

Gravfältet var 40 meter långt och 30 meter brett, samt låg i en västnordväst-östnordöstlig 

riktning. I området mellan den gropkeramiska platsen i Ajvide och hällkista nummer 19 har 

man hittat ett gravfält på skogsmark som inkluderar ett röse, registrerad i FMIS som Eksta 63. 

Gravfältet låg norr om lokalen och avståndet är ungefär 300 meter. Ett annat gravfält 

upptäcktes runt 630 meter norrut från Ajvidelokalen, med fornlämningsnummer 113. Även 

det innehöll ett röse. Ett annat röse fanns cirka 70 meter sydväst om detta gravfält, med 

fornlämningsnummer 112. Hällkista nummer 19 ligger cirka 430 meter nordväst om ett röse 

med fornlämningsnummer 115 (Fornsök). Cirka 225 meter bort från den gropkeramiska 

lokalen ligger en fornlämningsplats på åkermark som är registrerad i FMIS som 

stenåldersboplats. Lokalen tillhör Jakobsområdet och har fornlämningsnummer 253 

(Fornsök). Troligen hör den ihop med Ajvidelokalen och var aktiv under mesolitikum 

(Österholm 1989:87-90).  

 

Ett annat exempel är Visby innerstad, som grävts ut i olika omgångar. Nihlén beskriver en 

gropkeramisk lokal som sträckte sig ca. 11,000 kvadratmeter (Nihlén 1927:109-111). Här 

hittades bland annat keramik med gropornering. Totalt hittades 13 skelettgravar under 

samtliga utgrävningar. En del gravar anlades runt 3000 f.Kr. Majoriteten ligger i en nord-

sydlig riktning, där dock en ligger mer i nordost-sydväst. En grav låg i väst-ost och två i öst-

väst. Skeletten låg vid sidan av härdar, och kan tänkas ha begravts under hus i vissa fall. 

Järnockra är även någonting som hittades flera gånger i Visbygravarna (Andersson 2016:210; 

Nihlén 1927:113, 127, 167, 170-175, 179). Ytterligare ett fynd som hittades var en 

skafthålsyxa, som Luthander menar skulle kunna innebära någon slags överlappning mellan 

gropkeramisk och senneolitiskt kultur (1988:47). Fyndet beskrivs bara som skafthålsyxa, men 

enligt Luthanders formulering verkar det handla om en simpel skafthålsyxa. I och för sig tror 

hon själv att sannolikheten till att det stämmer är liten, men jag skulle ändå vilja se kritiskt till 

tolkningen. Däremot pekar det nog snarare att det skett senneolitisk aktivitet på Visby, 

någonting som verkar mycket rimligt. Tydligen är den typen av yxa dessutom den enda som 

påträffats på en gotländsk gropkeramisk plats (1988:47).  

 

 

 

 

 

Figur 61: Den gropkeramiska platsen i Ajvide och hällkista nummer 19. Till vänster: Rösena mellan fornlämningsplatserna 

och stenålderslokalen i Jakobs ligger mellan Ajvidelokalen och hällkistan. Till höger: Den topografiska kartan visar 

höjdkurvorna. Kartor: GIS. Källor: Fornsök.  
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Andersson skriver hur stolphål upptäcktes här under 1920-talet, som Nihlén först trodde 

kunde vara ett dödshus. Dock framhöll han att det fanns vardagliga mat och avfallsrester i 

kulturlagret som låg över den begravde (Andersson 2016:211). Lokalen tillhör Visby 79. Den 

ligger ungefär 3 kilometer ifrån hällkista nummer 10 och 4 kilometer från nummer 12 

(Fornsök).   

 

Angående lokalen i Lickershamn, var tillhörandet av gropkeramisk kultur tidigare ingen säker 

tolkning. Man talade om sannolikheten till det, men den hade å andra sidan inte upptäckts 

(1989:150). Enligt Nihlén är platsen, som ligger på Grausne, ungefär 2,500 kvadratmeter. Här 

påträffade man bitar av flinta, 5 yxor av grönsten varar 4 var trindyxor samt en liten mängd 

ben från säl. Lokalen låg intill en å. Nihlén nämner även att keramikskärvor som misstänkts 

vara gropkeramiska hittades ungefär 50 meter öster om lokalen, men det kunde inte bekräftas 

(1927:49-51). Vid senare utgrävningar hittade man dock kulturlager och fynd från denna 

period på Grausne, men även Sudergårds som låg på andra sidan vägen. Denna plats döptes 

till Sudergårds II, därför att en tidigare lokal från äldre stenålder redan hette Sudergårds. På 

Sudergårds II upptäcktes ett mansskelett och ett barnskelett från en flicka, som också hade ett 

krossat kranie samt skada i ena knät från hugg av yxa. Tillsammans med skeletten låg 19 hela 

och 7 halva svinunderkäkar, 2 hela och 3 halva sälunderkäkar samt andra skelettdelar från säl. 

Därtill fanns också keramikkärvor, förmodligen gropkeramik men det specificeras inte. I tre 

av käkarna fanns rödockra. Återigen är det troligtvis en symbolisk eller rituell gest. Utöver det 

fanns i graven delar käkar från svin och säl samt hela sälkäkar och andra rester från sälar. 

Andra fynd var en del från en båtyxa, en spets från en harpun, en benmetkrok, 2 benspetsar 

och benplatta som kan vara ett smycke (Österholm 1989:150-151, 156).  Intressant nog kan 

platsen jämföras med Grausne för att förstå ungefär när under gropkeramiska perioden den 

varit aktiv. Österholm talar om hur landhöjningen påverkade platserna, och hur Sudergårds II 

som låg sydost om Grausne förmodligen inte anlades förrän under den senare delen av 

gropkeramisk kultur. Anledningen till det är när strandlinjen förflyttade sig bildades en 

strandvall där förut vatten hade funnits. Slutsatsen är att lokalen på Sudergårds II användes 

under den sena delen av gropkeramisk kultur (1989:156-158). Jag skulle också vilja tillägga 

att det ser ut som att människor hållit till vid Grausne under en längre period och innan 

Sudergårds II befolkades.  

 

 

 

 

Figur 62: De röda cirklarna markerar hällkistor nummer 10 

och 12, samt den gropkeramiska lokalen i Visby. Karta: 

Fornsök 
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Den gropkeramiska lokalen vid Grausne tillhör Stenkyrka 147 medan den vid Sudergårds II 

tillhör Stenkyrka 20 (Fornsök). Hällkista nummer 3 är placerad nära denna lokal. Om man 

utgår från att den tillhör Stenkyrka 21, skulle sträckan mellan dem vara mellan 700 och 800 

meter. Nummer 4 vid Niome ligger ungefär 5 kilometer bort medan nummer 5 vid Mos ligger 

ungefär 7 kilometer bort. (Fornsök). Att nummer 3 har en koppling till den gropkeramiska 

platsen tycker jag är mycket sannolikt. Kan detta sägas om nummer 4 och 5, trots att de inte 

har samma närhet till lokalen? En direkt anknytning kan det inte vara, då avståndet enligt mig 

är för stort. Kanske räckte det med en hällkista där, för att ge en indirekt förbindelse till den 

tidigare kulturen? 

 

Hällkista nummer 3 i Lickershamn påträffades under plöjning (Luthander 1988:56). Trots 

brist på fornlämningsnummer är utgrävningen från 1924 av O.V. Wennersten dokumenterad. 

Emellertid finns ingen rapport tillgänglig. Området är ett gammalt fiskeläge. Graven låg på 

åkermark. Några hundra meter bort låg ett röse med en ”odlad dunge”, som också skulle 

kunna ha varit en stenåldersgrav (SHM 17453).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att jag har presenterat några exempel på gropkeramiska platser, vill jag undersöka 

kulturens koppling till vattnet. Som sagt höll människorna främst till vid kusten, förmodligen 

för att ha nära till havet och marina resurser. Alternativt vistades de vid insjöar, myrar eller 

åar. Mellanneolitiska lösfynd påträffades vid Martebo myr, men förutom det ligger den 

gropkeramiska platsen vid Kinner i närheten (Andersson 2016:227, 230). Under stenåldern 

låg här insjöar, både under mellan- och senneolitikum (SGU). Hällkista nummer 6 i Martebo 

var alltså placerad så att den var omgiven av sjöarna (se figur 11). Andersson påpekar att 

våtmarksdepåer under mellanneolitikum egentligen inte förekom på Gotland mer än vid 

Martebo myr. Däremot menar hon att vatten i sig är väsentligt för människorna, med tanke på 

de lösfynd och mellanneolitiska lokaler som kan kopplas till det (2016:241). Dubbeleggade 

yxor samt tjocknackiga flintyxor har gång på gång hittats där de gamla insjöarna och 

våtmarkerna låg (Österholm 1989:69). Min ståndpunkt är att sjöar var lika viktiga som havet, 

inte bara för den gropkeramiska kulturen utan även den senneolitiska. De säkra 

gropkeramiska platserna ligger dock endast vid kusten (Andersson 2016:239). Slutsatsen som 

kan dras från detta är att man antagligen bodde vid sjöarna, men reste till kusten vid havet för 

att begrava sina döda och utöva rituella handlingar. Den kanske även fungerade som en 

Figur 63: De gropkeramiska platserna vid Grausne och Sudersgård II samt hällkista 

nummer 3. Hällkistan har inget officiellt fornlämningsnummer, vilket innebär att 

placeringen är osäker. Karta: GIS. Källa: Fornsök. 
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kollektiv samlingsplats. Stolphålen som hittats vid lokalerna borde inte tolkas som boplatser. 

Kanske var de dödshus trots allt, eller byggnader till för religiösa eller sociala sammanhang. 

Ett annat alternativ är just pålar till plattformer eller liknande. 

 

Denna genomgång av den gotländska gropkeramiska perioden är till för att kunna urskilja ett 

potentiellt samband med hällkistorna. Andersson berättar om sannolikheten att 

gropkeramikerna ville ha en slags förbindelse med de tidigare stenålderskulturerna. 

Anledningen till att man kände en närhet med havet kunde ha varit på grund av kännedomen 

att folket under mesolitikum anlände till ön därifrån, samtidigt som de liksom under 

tidigneolitikum fortsatte att vistas där (2016:242-244). Att det skulle ha funnits en vetskap om 

människor från förr i tiden tycker jag definitivt låter vettigt. Tolkningen passar in teori om att 

saker, i detta fall platser, kan få andra betydelser utöver den ursprungliga innebörden (se 1.6). 

Än så länge betraktas havet som viktigt, kanske likaså magiskt och med en viss mystik. 

Senneolitikum innebar en slags kontinuitet från den gamla tiden, som innebar att man inte 

upphörde att besöka dessa platser. Det fanns en logik med att även de döda skulle befinna sig 

här.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Hällkistornas relation till rösen 
När det gäller senneolitikums förbindelse till äldre bronsålder, är det inte minst båda kulturers 

gravskick som reflekterar närheten till varandra. I föregående kapitel kunde man urskilja 

hällkistornas koppling till den gropkeramiska kulturen. Jag skulle nu vilja redogöra för en 

Figur 64: De bekräftade gropkeramiska platserna är markerade med röda prickar och 

visar förhållandet till de senneolitiska hällkistorna. Placeringarna är ungefärliga. Källa: 

Andersson 2016:239. Karta: Ulf Stålbom 1984:43, dock är nummermarkeringarna en 

senare uppdatering för denna uppsats.  
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företeelse som är ännu tydligare, närmare bestämt relationen mellan senneolitikum och äldre 

bronsålder. Fornlämningarna jag studerar här, förutom hällkistor, är alltså gotländska rösen.   

 

Bland de 34 gravar jag presenterar i kapitel 2 förekommer 18 stycken i ett röse. Det är med 

andra ord en grav mer än hälften. Här räknar jag dessutom med nummer 20 i Burs socken, 

som låg i ett kärnröse i en hög. Som jag ser det handlar det om ett återkommande 

begravningsmönster under äldre bronsålder, där man bygger det nya gravskicket över det 

gamla. Gunilla Runesson (2014:73) förklarar i sin avhandling Bronsålderns 

bosättningsområden och boplatser på Gotland hur rösena blev den vanligaste gravtypen på ön 

samt hur de även kom att vara monument. Mårten Stenberger (1945:57) antyder likaledes att 

de inte bara representerade den rikedom och makt som ska ha förekommit under bronsåldens 

första del, utan även en medveten stolthet. Äldre bronsåldersrösen är för det mesta placerade 

längs kusten. Man kan säga att det är ett pågående fenomen att gravarna ska befinna sig just 

där, vilket vi ser både med hällkistorna vid de gropkeramiska platserna. På grund av 

landhöjningen kom emellertid vissa längre bort kusten än vad de ursprungligen var. Å andra 

sidan finns en del rösen i inlandet, som då ligger intill andra typer av vatten som exempelvis 

myrar (Stenberger 1945:58-59; Runesson 2014:72-74).  

 

Det jag framförallt vill undersöka är de två hällkistorna i nummer 23, som förekommer i  

långrösen. Som tidigare berörts i kapitel 2 har varken Luthander, Stålbom eller Bägerfeldt   

beskrivit dem som senneolitiska. Den sistnämnde menar till och med att de sannolikt är 

bronsåldershällkistor. De argument Bägerfeldt lägger fram är just att man hittat en 

bronsåldersartefakt i kista 2 och att kista 1 ligger precis intill den (1992:63). Jag anser att det 

är en för enkel slutsats att dra, samtidigt som det inte ger en utförlig förklaring. Det finns dock 

en poäng med att kistorna kan ha blivit mindre i slutet av senneolitikum och äldre bronsålder. 

Luthander har som sagt inte med dem i sin katalog, men nämner att kista 2 har tolkats som att 

ha haft sekundärbegravningar från denna tid, samt att den då delats in i tre stycken mindre 

kistor (1988:7). Som jag nämnt tidigare har kistan mätts till att vara över 6 meter lång och att 

jag själv tyckte det var svårt att urskilja den. En återanvändning av graven under äldre 

bronsålder låter mycket mer rimligt än att den ursprungligen är från den tiden. 

Sekundärbegravningar anlades i ett antal rösen, som inkluderar nummer 2 i Lärbro, kista 2 i 

nummer 9 i Väskinde, nummer 10 Visby, nummer 12 i Follingbo, kista 2 i nummer 14 i 

Vallstena, nummer 17 i Sanda, nummer 18 i Kräklingbo samt nummer 20 i Burs. Dessa är 

sannolikt från yngre bronsålder (Runesson 2014:73). Majoriteten av hällkistorna jag 

presenterat är dessutom mindre än 3 meter och klassas inte direkt som stora. Det kan kanske 

räknas som typiskt för just gotländsk senneolitisk kultur.  

 

Sedan vill jag diskutera bronsfyndet som upptäcktes i hällkistan. Föremål av brons ser vi även 

i hällkista nummer 11, 12 och 22. Stenberger påpekar att en import av bronsprodukter redan 

skedde under senneolitikum i södra Skandinavien (1945:57). Det är inte svårt att tänka sig att 

dåtidens gotlänningar i så fall skulle få tillgång till metallen. Avsatsyxan i nummer 23 brukar 

dock förknippas med äldre bronsålder (Burenhult 1999:385). Istället för en 

bronsåldersdatering på graven, är det nog fråga om ett senare depåfynd. Faktum är att det 

likaså skulle kunna gälla de andra bronsföremålen. Ett annat förslag är en överlappning 

mellan senneolitkum och äldre bronsålder. Att hällkista i röse skulle innebära att det 

sistnämnda gravskicket förekom redan under kopparstenåldern, är någonting Stenberger 

hävdar (1945:54). Fastän jag inte tror att tolkningen håller helt ut, ser jag ingen mening med 

att förkasta den helt och hållet. Det har förutom detta diskuterats om den simpla skafthålsyxan 

och att den på liknande sätt använts under äldre bronsålder (Stålbom 1984:30-31). Båda 

kulturer bör enligt min åsikt fortfarande ses som distinkta, men att de även har en del 
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gemensamt. Den nära till den gropkeramiska kulturen syntes genom att hällkistan låg nära 

gravplatsen. Här befinner den sig istället inuti en äldre bronsåldersgrav. 

 

Frågan som återstår är dock varför man bygger rösen ovanför hällkistor. Om man utgår från 

att en kulturöverlappning skedde, varför räckte det inte att uppföra bronsåldersgravar bredvid 

de senneolitiska gravarna? Jag skulle säga att det finns en stark symbolik i det hela. Luthander 

anser att hällkistan i sig inte borde ses som en markering av revir, eftersom den ibland ligger 

under flat mark och då knappt är synlig (1988:45). Får den en annan innebörd i ett röse? 

Rösena skulle kunna symbolisera kontroll av landskapet precis som gravhögarna (Carlsson 

2015:83). På så sätt skulle en hällkista kunna bli en del av ett monument, som inkluderar både 

det nuvarande och det äldre gravskicket. Denna tolkning handlar igen om att saker kan få en 

ny betydelse än vad som var menat från början (se 1.6). Huvudtanken med hällkistan 

diskuteras i kapitel 6.2. I Vallstena socken i Nygårdsrum ser vi två rösen som båda innehåller 

en senneolitisk hällkista, men nedanför dessa fanns ett gravfält som innehöll tio gravar i form 

av stenkistor eller schaktgravar. Dessa är dock från en senare tid. Både Fornsök och 

Luthander daterar antingen alla eller några av gravarna till perioden från yngsta stenålder till 

bronsålder, baserade på fynd av lerkärl och bronsfynd. Att det dessutom funnits senneolitisk 

bebyggelse här innan gravarna visar återigen en kontinuitet (Luthander 1988:25; Fornsök). 

Ifall människor bodde här eller använde lokalen till någonting annat kommer jag ta upp i 

kapitel 6. Oavsett har det mer eller mindre pågått senneolitisk aktivitet på platsen, samt att den 

även senare använts under äldre bronsålder som gravplats. (Luthander 1988:25, 58; Runesson 

2014:76).  

 

Bronsålderaktivitet har likaså förekommit på den gropkeramiska lokalen på Ajvide, där bland 

annat en härd påträffats (Österholm 1989:93-95). Vilket skede av bronsåldern det gäller 

framgår inte. I kapitel 4 framförde jag att det var rimligt att den besöktes under den 

senneolitiska perioden. Om det då handlar om vistelser på Ajvidelokalen under äldre 

bronsålder skulle det förklara en del. Ett yngre bronsåldersskede kan istället innebära en 

förankring till det förflutna, som vi såg med senneolitikum och den gropkeramiska kulturen. 

Sekundärbegravningar från yngre bronsålder i rösen visar också på detta. När det dessutom 

ingår en hällkista uppstår en slags kedja av kontinuitet, där en ny kultur anknyter till den 

gamla.  

 

Vad kan vi nu få ut av denna analys? Till att börja med tror jag att den äldre 

bronsålderskulturen bör ses som en utveckling av den senneolitiska kulturen. Vissa saker 

Figur 65: De två långrösena vid Kneippbyn i Vibble. Bilden är 

tagen från röset där kista 1 ligger, med utsikten mot röset med 

kista 2. Foto: Josefine Tegerdal Hune 2018 
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förändrades förstås med tiden, som man tydligast ser i den elitistiska höggravskulturen under 

äldre bronsålder (Carlsson 2015:79). Trots att jag tycker att det är två unika kulturer, går det 

inte att undvika att det många gånger förmodligen skett en sammansmältning av dem. Det ser 

vi ytterligare i det Runesson berättar om svårigheten att datera äldre bronsåldersfynd och att 

mycket av dem kan ha klassats som senneolitiska (2014:19). Orsaken till att rösen ibland 

byggdes över hällkistor kan nog vara att ge dem en monumentalitet. Kanske representerar 

rösena en övergång till en ny ideologi? I så fall gäller återigen min teori om har det och göra 

med en medveten kulturell förändring (se 1.6). Relationen mellan fornlämningarna är hur som 

helst påtaglig enligt mig. Det visar en kontinuerlig process från en kultur till en annan.  

 

6. Slutdiskussion: Gotländskt senneolitikum 

6.1. Senneolitiska lösfynd och boplatser 

För att ta reda på mer om kulturen under den yngsta stenåldern, är det lämpligt att söka efter 

spår av bosättningar. Mest kända är de tvåskeppiga långhusen i Fosie i Skåne, vilka bildade en 

by på bördig lerjordsmark. Här fanns dessutom ett antal brunnar (Burenhult 1999:367-369). 

På Stockholmsgården, som ligger i Valleberga socken utanför Ystad i Skåne, upptäcktes två 

senneolitiska hus. De befann sig ungefär 100 meter bort på var sin sida av ett senneolitiskt 

gravfält. Båda låg i öst-västlig riktning. Fynd som hittades här var bland annat flintdolkar, 

skrapor och hjärtformade pilspetsar med urnupen bas (Strömberg 1971:237-242, 247). Tyvärr 

är det sällan som man stöter på senneolitiska husgrunder och utanför Skåne är de sällsynta. 

Även på Gotland är det svårt att urskilja var människor egentligen bodde (Stenberger 

1945:52; Strömberg 1971:252). Det man får göra istället är att studera lösfyndsmaterialet och 

var någonstans på ön de förekommer främst. Stålbom poängterar att föremålen har ett 

primärläge i landskapet, som därför berättar var senneolitiskt aktivitet inträffat (1984:44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålbom utgick från samlingarna av lösfynd kring Väskinde, Tofta, Vallstena och Havdhem. I 

varje område uppträdde de i antingen två eller tre olika hopar. Flintdolkar och simpla 

skafthålsyxor hittades på samtliga platser. Hop E i Vallstenaområdet hade ett skifferhänge. 

Figur 66:  Senneolitiska lösfynd på Gotland. Till vänster: Lösfyndskarta. Till höger: 

Markeringar av lösfyndskoncentrationer i Väskinde (A,B), Vallstena (C,D,E), Tofta 

(F, G, H) och Havdhem (I,J,K). Kartor: Stålbom 1984:48, 51. 
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Flintskäror upptäcktes i hop A i Väskindeområdet och i hop J i Havdhemområdet. Pilspets 

eller spjutspets hittades i hop A, hop D och E i Vallstenaområdet, hop H i Toftaområdet samt 

hop J och K i Havdhemområdet. Även bronser påträffades i hop F i Toftaområdet och hop I i 

Havdhemområdet (Stålbom 1984:50-51).  

 

Fynd som flintskäror, flintdolkar och simpla skafthålsyxor upptäcktes ofta nära forntida sjöar 

eller våtmarker (Österholm 1989:70). Om det handlar om depåfynd i vissa fall, går det då att 

utesluta att människor bodde på den platsen? Min synpunkt är att det måste finnas fler belägg 

för att kunna tolka en plats som boplats. En mängd med lösfynd räcker inte. Ändå hjälper 

fyndmaterialet till att ge en idé om var någonstans regelbunden mänsklig aktivitet ägt rum, 

samt var bosättningar skulle kunna ha legat. Skånes senneolitiska hus medför tillräckligt med 

kunskap för att förstå att jordbrukssamhället blomstrade under denna tid. Kontakten med 

fastlandet syns inte minst i de importerade båtyxorna från MN B. En påtaglig gotländsk 

stridsyxekultur existerade högst sannolikt inte, men ett slags utbyte av varor skedde mer eller 

mindre (Andersson 2016:23; Stenberger 1945:50-51). Att öborna då skulle fortsätta med ett 

nomadsamhälle när resten av landet hade en agrikultur är inte tänkbart. Trots att det borde ha 

funnits permanenta boenden, finns än så länge inga som säkert kan bekräftas. Emellertid vill 

jag diskutera en specifik plats, som redan omtalats i uppsatsen ett par gånger. 

 

Nygårdsrum i Vallstena socken anser jag vara särskilt intressant, beträffande potentiella 

senneolitiska bebyggelser på Gotland. I kapitel 2 beskrev jag de två hällkistorna i nummer 14 

som låg i varsitt röse, samt stolphålen och gravfältet nedanför. Både Luthander och Stålbom 

har tolkat det som en boplats från yngsta stenåldern (Luthander 1988:25; Stålbom 1984:53). 

Fornsök benämner det också som en boplats med fornlämningsnummer Vallstena 243, men 

beskrivs i RAÄ 242 som ett grav och boplatsområde. Lithberg anser att området varit tätt 

befolkat och haft en betydelsefull roll (1914:53-54). Som sagt har en hel del lösfynd från 

denna period hittats kring Vallstena. Dessutom berättar Lithberg även om tunnbladiga yxor 

som inte togs upp här ovan (1914:59). Enbart lösfynd kan dock inte avgöra om folk bott där 

eller ej. Ett annat sätt är att ta reda på vilken typ av jordart som finns i området. Moränmärgel 

fungerar bra för åkerbruk, speciellt när den också innehåller en del sand (Lithberg 1914:56). 

SGU kartor från 4000 år sedan visar hur till exempel nummer 14 ligger på postglacial sand, 

mitt emellan partier av moränlera. Utöver det betonar även Lithberg att Vallstenalokalen hade 

goda förutsättningar för att driva jordbruk (1914:57).  

 

Det mest tydliga tecknet på någon slags bebyggelse är det stora antalet stolphål. Gravfältet 

kan insinuera att det snarare rör sig om dödshus och inte vanliga hus. De som omringar ena 

hällkistan i nummer 14 är säkerligen spår av detta. Luthander talar dock om att stolphålen är 

lämningar av två konstruktioner. Byggnad 1 beräknas ha varit åtminstone 15 meter lång och 9 

meter bred medan byggnad 2 var minst 6 meter lång och 6 meter bred. Keramik hittades också 

på platsen. Kulturlagret som undersöktes innehöll sot (Hallström 1971:114; Luthander 

1988:25). Är dessa anläggningar hus? Den förstnämnda kan ha varit det. Att den sistnämna 

beskrivs som kvadratisk betyder nog att det var en annan typ av byggnad. Fornsök 

understryker att den så kallade boplatsen är äldre än gravarna. Utgår man från det handlar det 

med andra ord inte om dödshus som rests över dem vid begravning. Kusterna har tidigare 

varit gravplatser samt platser för ceremoniella bruk, medan man bodde längre nåt land. 

Vallstena 243 ligger cirka 9 kilometer från den nuvarande kusten, som är ungefär 0,5 

kilometer längre bort än den var under senneolitikum (Fornsök; SGU). Husen i Fosie och 

Valleberga ligger också intill senneolitiska gravar (Burenhult 1999:371; Strömberg 

1971:238). Härdar upptäcktes dessutom i Vallstena 243 (Eriksson 2014:7). Ställer man frågan 

om varför lokalen ska tolkas som en boplats, bör man likaledes fråga sig varför den inte ska 
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det. Naturligtvis kan den ifrågasättas, men vad ska den då istället tolkas som? Om människor i 

så fall inte bodde vid Vallstena 243, var bodde de istället? Mina tankar kring detta är att när 

arkeologer letar efter senneolitiska bosättningar, har man de skånska anläggningarna i åtanke. 

Vallstenalokalen är än så länge det närmaste man kan komma detta på Gotland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. De senneolitiska gravarnas betydelse 

Min utgångspunkt till att få en insikt om den gotländska kulturen under det sista skedet av 

stenåldern, är att sätta in fornlämningarna i en kontext. Det kan man göra genom att 

exempelvis undersöka relationen mellan de levande och döda. Gravarna i sig kan berätta vissa 

saker, men för att kunna förstå det senneolitiska samhället så bra som möjligt måste man se 

hur det förhåller sig till andra aspekter. Hur uppfattade människorna döden? Var den inrotad i 

kulturen, eller tog man avstånd från den? I det här avsnittet vill jag utreda vad meningen med 

hällkistan, men likaså flatmarksgravar, eventuellt var.   

 

Den senneolitiska perioden kallas ibland för kopparstenåldern eller hällkisttiden, vilka båda 

är lämpliga namn för denna epok. Importen av metall innebar en förändring för människorna 

och samhället. Ett nytt gravskick tillämpas i form av hällkistor, som framstår som en 

utvecklad variant av megalitgravarna från MN A. Hällkistan har tolkats som en symbol för det 

enskilda hushållet, eller rättare sagt det senneolitiska långhuset (Burenhult 1999:371; 377, 

Carlsson 2015:70-71). Jag tar upp i kapitel 5 om den bör ses som monumental eller ej, vilket 

jag själv faktiskt tycker att den borde. Kanske inte på samma sätt som rösena, men någon 

slags symbolik måste den ändå ha haft. En grav måste heller inte vara storslagen för att 

förmedla det avsedda budskapet. Vad det faktiskt är kan vara mindre klart. Om det fanns en 

specifik avsikt med hällkistan, borde flatmarksgraven ha varit lika medveten. Ann-Cathrine 

Johannessen (2003:127) hävdar att det kan ha och göra med statusskillnader, att 

hällkistegravskicket var menat för eliten. En annan teori är att varje kista stod för en familj 

eller ätt, medan de begravda i flatmarksgravar i närheten har någon nära association till den 

(Carlsson 2015:71).  

 

Exempel på det gotländska flatmarksgravskicket under senneolitikum är Alskog 192 i Sixarve 

och Hablingbo 112 i Domerarve. I den första hittades tretton till sjutton begravda individer. 

Bland dem fanns fem barn, två unga och åtminstone två äldre människor. Två gravar från 

yngre stenålder låg i Domerarve, som tillsammans innehöll rester från fem individer. I 

Figur 67: Typiska senneolitiska föremål: a) flintdolk, b) simpel skafthålsyxa, c) 

d) och e) pilspetsar med urnupen bas/hjärtformade pilspetsar, f) skifferhänge, g) 

och h) flintskäror. Bilder från Almgren et.al. (1980:29-31). 
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Utalskog i Alskog socken upptäcktes en massgrav i en grotta av kalksten, med 

fornlämningsnummer 48. Skelettrester från omkring 15 individer hittades här. Andra fynd var 

bland annat 2 pärlor av bärnsten, 2 bennålsdelar samt bitar av flinta (Fornsök; Luthander 

1988:59-60). Värt att nämna är också gravfältet med flatmarksgravar i Nygårdsrum i 

Vallstena 243. Här märker man hur nära de låg de två hällkistorna. Angående dateringen kan 

de tillhöra både senneolitikum och äldre bronsålder, troligtvis i en överlappning av 

perioderna. Teorin om familjegravar som jag berörde här ovan skulle alltså kunna stämma. 

Gravarna jag tar upp här var, som man kan se, flerindividgravar. Så var även fallet för de allra 

flesta hällkistorna och jag tror faktiskt att undantagen till det har och göra med plundring eller 

förstörelse. De fungerade möjligtvis ursprungligen som en markering för släktband istället för 

territorium. Flatmarksgravarna kan ha varit till för människor som på något sätt haft en nära 

relation till just den släkten. Jag tror sedan att det fanns mer flexibilitet med detta gravskick 

och att dess roll varierar beroende på sammanhanget.  

 

Den tolkning jag redogör för här ovan gissar jag alltså är hällkistans medvetna innebörd, om 

den nu hade en. Graven fick därför även en anknytning till hushållet. De kollektiva 

familjegravarna hade en nära koppling till boplatserna, oavsett om avståndet ibland var längre 

mellan dem. Ifall de döda höll till nära havet eller hemmet intill sjön eller våtmarken hade 

egentligen ingen större betydelse. Fler innebörder för stenkistgraven kan ha uppstått, till 

exempel att de blev symboler för en samhällsförändring eller kanske även en slags markering 

av territorium. Jag tolkar här genom en struktureringsteoretisk synvinkel (se 1.6). Vilken roll 

hade då gravgåvorna? Flintdolkarna är vanligare i gotländska hällkistor än de simpla 

skafthålsyxorna och ansågs nog vara viktiga i både livet och döden. Dolkarna tillverkades 

med parallellhuggning, med inspiration från övriga Europa där de tillverkades av metall 

(Burenhult 1999:374-375). Bronserna visar också metallens väsentlighet, samt hur den 

speglar en samhällsförändring. Jag skulle tolka de olika föremålen som en kombination av 

status eller prestige och offergåvor som ingick i gravritualen. Detta baserar jag på perspektivet 

om att människor agerar utifrån sina egna ideologiska värderingar (se 1.6). Förekomsten av 

flintdolkar och bennålar tillsammans i de senneolitiska stenkistgravarna är ett exempel på 

detta. Föremål som flintdolkarna och de simpla skafthålsyxorna hade kanske också en 

anknytning till den familj som begravdes. 

 

Framtida forskning skulle kunna involvera sådant som presenteras i denna uppsats men inte  

fått en genomgående analys. De ovala hällkistorna i nummer 7, 14 och 21 är ett exempel på 

vad som kan undersökas närmare. Det skulle å andra sidan vara gynnsamt att fortsätta 

utforska den gotländska senneolitiska kulturen. Särskilt intressant är relationen mellan 

bosättningar och hällkistor, vilket inkluderar gravarna i nummer 14 samt den potentiella 

senneolitiska boplatsen i nummer 243.  

 

7. Sammanfattning 
De gotländska senneolitiskt hällkistorna innehåller för det mesta två eller fler begravda 

individer. Gravgåvorna inkluderar ofta de typiska senneolitiska ledartfakterna, men även 

föremål som förekom under hela stenåldersperioden. Dessa fungerade troligen som vanliga 

offergåvor, medan exempelvis flintdolkar och simpla skafthålsyxor begravdes som 

prestigegåvor eller möjligen familjegåvor. Kistorna i sig var troligtvis familjemonument. 

Flatmarksgravarna kunde ha varit till för individer med någon slags koppling till särskilda 

släkter, men medförde nog fler möjligheter angående begravningar.  Lösfynden är heller inget 

direkt tecken på forntida bosättningar, utan mänsklig verksamhet. Anhopningar av dem på 

specifika platser skulle ändå kunna indikera detta, det vill säga regelbunden aktivitet, men det 
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är ingenting som säkert kan bekräftas. Istället måste man leta efter andra spår som kan antyda 

att människor varit bosatta på ett ställe. Exempel på detta kan vara en plats med moränlera 

eller moränmärgel. Stolphål kan tyda på bebyggelse, vilket å andra sidan kan vara byggnader 

som exempelvis dödshus. Trots att senneolitiska boplatser på Gotland verkar vara osynliga, 

har de säkerligen funnits. Vallstena 243 i Nygårdsrum kan eventuellt vara en adekvat 

representant. 

 

Folket under senneolitikum byggde ibland hällkistor i närheten av de tidigare gropkeramiska 

platserna vid kusten. Anledningen till det är förmodligen att man ville hålla kvar en kontakt 

med det förflutna. De tidigare samlingsplatserna fortsatte säkert att användas av den nya 

kulturen. Människorna bodde med andra ord inte där. Deras boenden låg längre in på ön både 

under gropkeramisk och senneolitisk kultur. Förbindelsen mellan senneolitikum och den äldre 

bronsåldern är relativt stark, med tanke på att de många gånger överlappas. Förekomsten av 

brons redan under yngsta stenåldern visar en kontinuitet. På Gotland är ofta rösen byggda 

över hällkistor. Detta är möjligtvis för att förstärka stenkistgravarnas roll som monument och 

ge dem en ny innebörd. Därav manifesteras en kontakt mellan den sista stenålderskulturen 

och den äldre bronsålderskulturen i fornlämningarna.  

 

 

Referenser 
 

Andersson, Helena (2016). Gotländska stenåldersstudier: människor och djur, platser och 

landskap. Stockholm.  

 

Almgren, Bertil, Bohlin, Per-Olof, Broadbent, Noel, Gräslund, Bo & Knutsson, Kjel (1980). 

Bildkompendium: Sten-brons. Uppsala universitet.  

 

Bahn, Paul & Renfrew, Colin (2012). Archaeology: Theories, methods and practise. London. 

 

Burenhult, Göran (1999). Arkeologi i Norden I. Stockholm. 

 

Bägerfeldt, Lars (1992). Neolitikum på Gotland: problem och konsekvenser, utifrån 

undersökningen av en dös och neolitiska lösfynd. Gamleby. 

 

Carlsson, Anders (2015). Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Från stenålder till 

vikingatid. Stockholm.  

 

Eriksson, Malin (2014). Rapportsammanställning: Vallstena socken – Uppgarde 2:1(nummer 

Nygårdsrum 1:21).  Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar.  

 

Hallström, Arne (1971). Boplatser och gravar på Nygårdsrum i Vallstena. Gotländskt arkiv. 

 

Johannessen, Anne-Cathrine (2003). I hela sin längd – Om senneolitiska flatmarksgravar i 

Närke. Mittens rike – arkeologiska berättelser från Närke. Riksantikvarieämbetet.  

 

Lithberg, Nils (1914). Gotlands stenålder. Stockholm. 

 

Luthander, Ann (1988). Senneolitiska gravar på Gotland. Stockholm. 

 



 32 

Nihlén, John (1927). Gotlands stenåldersboplatser. Stockholm. 

 

Olsen, Bjørnar (2003). Från ting till text: Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund. 

 

Runesson, Gunilla (2014). Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland: 

många syns inte men finns ändå. Stockholm 

 

Sandström, Minna (2006). Material och konstruktion – om Gotlands senneolitiska gravskick. 

Stockholm.  

 

SHM. Historiska museet.  

 

Stenberger, Mårten (1945). Det forntida Gotland. 

 

Strömberg, Märta (1971). Senneolitiska huslämningar i Skåne. Fornvännen.  

 

Stålbom, Ulf (1984). Gotlands senneolitiska lösfynd. Stockholm. 

 

Trigger, Bruce (1993). Arkeologins idéhistoria. Stockholm/Stehag.  

 

Wickman-Nydolf, Gunilla (2013). Rapportsammanställning: Follingbo –Terra Novavägen 

(tidigare Nygårds 2:1, Gudmyrsskog 1:1). Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar.  

 

Österholm, Inger (1989). Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern: en analys av 

fysisk miljö, ekonomi och social struktur. Visby. 

 

 


