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- analys av dess historia och framtid sett utifrån
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English title: THE KIVIK MONUMENT- an analysis of its history and future from a preservation
angle
ABSTRACT
This essay focuses upon the Kivik monument and its conservation difficulties, since its discovery at
1748 until modern time. The Kivik monument is found in southeast of Scania (fig. 1), and dated
within the Bronze Age period. The perspective of the conservation on the monument has merely
been on the monuments inner cist of stone and the rock carvings on the cist-slabs. When the monument was first archaeological examined at 1931, its sizeable cairn (75 m in diameter) had almost
vanished and the cist was sheltered by a casing of concrete and metal roof. Between 1932 and 1933
the monument has undergone a large-scale restoration, and this criticized restoration resulted in a
low antiquarian value with the responsible authority. With a low antiquarian value, the protection of
ancient monuments by national laws is nearly none and the interest by responsible authority is insignificantly. This has lead to substandard preservation of the monument and its surrounding area.
By comparing the Kivik monument with the monument Ales stones, who undergone equal restorations, I discovered that Ales stones is still considered an intact ancient monument with a high antiquarian value with the responsible authority and therefore in a good state of preservation. This is
probably a result of that the restorations of the Kivik monument contain none authentic material as
concrete and its museological construction, which Ales stones is not and therefore perceived as a
genuine ancient monument.

Fig. 1. Karta över sydöstra Skåne/ Map over southeast Scania.
Källa/Source: www.visitosterlen.se

Keywords: the Kivik monument, Bronze Age, Scania, preservation or conservation, restoration,
antiquarian value, Ales stones, ancient monument.
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1. INLEDNING
Kiviksgraven utgörs av ett stort stenröse, innehållande en kista bestående av 10 hällstenar, där åtta
av dessa försetts med hällristningar av varierande motiv. Den ligger lokaliserad vid Skånes sydöstra
kustremsa i anslutning till samhället Kivik, och dateras till bronsålder. Arkeologiska fyndmaterial i
röset är fragment av bronsföremål samt både brända och obrända människoben från flertal unga
individer (Larsson 1993:140f).
Målet med denna studie är att utifrån Kiviksgraven lyfta fram dess bevaringsproblematik. Orsaken
bakom valet av Kiviksgraven grundas främst på den yttre påverkan som fornlämningen utsatts för
under historien, som att exempelvis hällarna legat i en oskyddad atmosfär där en del av hällarna
förts bort för att t.ex. brukas som byggnadsmaterial i en brännvinsugn i Mälby (Enoksen 2001:98).
År 1932 gjordes en omfattande restaurering av Kiviksgraven (Hallström 1932), och jag ämnar försöka se huruvida denna restaurering varit till fördel eller nackdel för Kiviksgraven samt vad man ev.
borde ha gjort/bör göra för att underlätta även framtida bevaring. Kiviksgraven har länge haft en
betydande särställning inom forskningsvärlden, men dess unikum som fornlämning har enligt vissa
forskare ännu inte lyckats förmedlas ut till allmänheten och därmed ej erhållet sin rättmätiga status
som betydande kulturarv. Inför denna uppsats kom tankegångarna att kretsa kring olika fornminnes
bevaringsgrad och vilka aspekter som är av betydelse för dess historiska och nutida bevaringsförhållande. Även en känsla att försöka ta fram och belysa just de fornminnen som synes ha haft en
åsidosatt och aningen bortglömd roll i förhållande till dess egentliga unikhet och betydelse kom att
växa fram hos mig.
Valet kom slutligen att bli Kiviksgraven som tillhandahåller alla de önskade problemställningar jag
har, och där få, men likväl betydelsefulla, personer valt att behandla och belysa dessa aspekter, vars
kunskaper och engagemang har en betydande roll i denna uppsats framväxt.
1.1 Syfte
Syftet med arbetet är att studera bevaringsförhållandet på Kiviksgraven, genom att studera dess bevaringshistorik från de första dokumenterade skeendena fram till nutid och på så sätt försöka få en
bild av de bakomliggande orsakerna till Kiviksgravens bevaringsproblematik. Av intresse är även
att ta med Kiviksgravens betydelse/status som kulturarv i förhållande till ett närliggande, Ales stenar, och hur restaurering påverkat en fornlämnings antikvariska värde.
1.2 Frågeställning (problemformulering)
Den frågeställning jag valt att använda mig av i uppsatsarbetet är:
1. Vad har hitintills gjorts för att bevara Kiviksgraven som helhet, samt gravens hällstenar och
dess ristningar, och vad har de bakomliggande intentionerna varit?
2. Hur har dessa bevaringsinriktade åtgärder kommit att påverka dagens uppfattning av Kiviksgraven utifrån ett allmänhets- och myndighetsperspektiv?
3. Vilka åtgärder finns planerat för att förhindra framtida kvalitetsförsämringar, och kan dessa
åtgärder ses som tillräckliga?
4. Existerar det skillnader kring den antikvariska värderingsuppfattningen mellan Kiviksgraven
och Ales stenar?
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1.3 Materialbeskrivning
Det material jag främst kommer att använda är redan skriftligt publicerat källmaterial, men även
muntliga källor från personal från institutionerna med anknytningar till platserna samt även gällande
problematiken kring bevarandeförhållanden. Materialet som behandlas i uppsatsen kommer att behandla skriftligt material kring Kiviksgraven och dess hällristningar, gällande regelverk i kulturarv
och fornminnesvård, bevaringsanalyser samt material som syftar att understödja en diskussion kring
bevarandeförhållandet av Kiviksgravens arkeologiska material.
1.4 Metodbeskrivning
Metodiskt kommer jag att analysera Kiviksgraven där fokus ligger på bevaringsförhållandet och
yttre påverkan, och vilken betydelse dess status som kulturarv har haft för både dess dåtida samt
framtida bevaringsgrad. I arbetet kommer jag att fokusera främst på det skriftliga källmaterialet som
berör platsens historik och dess betydelse/status som kulturarv samt arkeologiskt material i syfte att
få en ökad kunskap om bevaringsförhållandena. Min avsikt är även att göra studiebesök för att få en
egen upplevelse av dessa lokaliteter med möjlighet till egna reflektioner, samt muntligen genomföra
intervjuer med personer från institutionerna med anknytningar till platserna. Jag avser sedermera att
behandla informationen jag fått fram och göra tolkningar utifrån framtagen information, om möjligt
kritiskt analysera en del teorier samt genomföra en analys kring platsens bevaringsförhållande samt
hur Kiviksgraven brukas som kulturarv. För att se om det finns skillnader i uppfattningen mellan
olika likvärdiga fornlämningars antikvariska värde, kommer jag göra en mindre jämförelseanalys
mellan Kiviksgraven och Ales stenar.
1.5 Avgränsning
Denna uppsats behandlar bevaringsproblematik utifrån ett regionalt perspektiv, där främsta fokus
ses på Kiviksgraven i sydöstra Skåne. Med syfte att få en bredare regional kunskap om bevaringsproblematiken samt en restaurerings betydelse för en fornlämnings antikvariska värde, görs en jämförelseanalys med Ales stenar. I uppsatsen tas nationella bevaringsprogram, projekt etc. med, eftersom Kiviksgravens och Ales stenars bevaringsinsatser faller under nationella bestämmelser. Det
hade varit intressant att även ta med bevarings- och restaureringsproblematiken utifrån ett nationellt
perspektiv, men till följd av uppsatsen begränsningar ryms inte den analysen här, utan endast Ales
stenar tas med för att få en viss inblick i skillnaderna mellan fornlämningar efter genomförda restaureringar.

2. FORSKNINGSHISTORIA
Kiviksgraven har länge haft en betydande roll inom den skandinaviska fornforskningen och arkeologin, och besökts samt behandlats av flertal framstående forskare som exempelvis Carl von Linné,
Oscar Montelius, Gustaf Hallström samt ett flertal andra. Under Carl von Linnés resa genom Skåne
år 1749, kom han som den första betydande forskaren av sin tid att den 31 maj att passera Kiviksgraven och omnämna graven i sin skrift Carl von Linnés skånska resa. I texten nämner Linné inget
om hällarnas ristningar, men däremot ska Linné vid sitt besök noterat att graven varit täckt av två
eller tre stenhällar (Linné 2005:142).
Efter dess upptäckt år 1748 kom Kiviksgraven, i likhet med många andra skånska fornminnen, att
hamna i skymundan och tilläts både vanvårdas samt förstöras. Platsen kom att växa igen och häll-
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stenar fördes från graven för att bl.a. användas som byggstenar i en brännvinsapparat i Mälby. Detta
förfall, samt landets alla andra vanskötta fornminnen, kom att engagera professorn i historia vid
Lunds universitet Nils Henric Sjöborg, vars engagemang kom att leda till att en del av gravens hällar återställdes1 samt en fridlysning av platsen år 1814. Sjöborg kom även att publicera en del för
fornminnena betydande verk som exempelvis den handbok som publicerades år 1815 på cirka 200
sidor om fasta fornminnen, Försök till en nomenklatur för nordiska fornlämningar, som även utgavs i en förkortad version på 16 sidor, Uppgift på Fornlemningars kännetecken, med syfte att involvera allmänheten (Enoksen 2001:31ff).
Innan arkeologin kom att utvecklas till ett mer vetenskapligt fält under slutet av 1800-talet, utgick
forskarna från historiska källor över betydelsefulla individer och händelser för analys och förståelse
av Kiviksgravens historia. Exempelvis ansåg Sven Lagerbring att hällbilderna avbildade ett romerskt triumftåg på skånsk mark, medan Nils O. Wiberg med en datering till övergången mellan
hednisk och kristen tid satte monumentet i samband med Olof den Helige2 eller Sigurd Jorsalafare3.
I samband med arkeologins vetenskapliga utveckling fick de historiska källorna en minskad betydelse för tolkningarna av Kiviksgraven, och istället blir tolkningarna allt mer religiösa. Den första
mer omfattande restaureringen år 1861 som Sven Nilsson lät genomföra genom att gjuta samman
hällarna i en sarkofagliknande byggnation, berodde på Nilsson uppfattning om anknytningar till
sydöstra medelhavsområdet. Nilsson ansåg att Kiviksgraven blivit uppförd av fenicierna som bosatts sig i området, där ristningarna härstammar från deras gudsdyrkan i form av Baalskult. Nilsson
numreringssystem av hällstenarna kom att bli en av de vanligaste förekommande i litteraturen, och
benämns i Hallströms utgrävningsrapport som det Nilssonska systemet. Oscar Montelius, som först
varit ytterst kritisk mot Nilssons teori, såg kopplingar till solguden vilken härstammat från orienten,
och i början 1900-talet kom en funktionalistisk döds- och gravmagisk tolkning ofta tillsammans
med en sol- och fruktbarhetskult att bli populär. En av de forskare som anammade och förmedlade
denna tolkning var Arthur Nordén, som även är en av de få som gjort en studie över Kiviksgraven
som helhet samt den första som sammanställt och publicerat en monografi över Kiviksgraven, Bildgåtan i bronsåldersgraven vid Kivik . Skriften bearbetades sedermera för att ingå som KVHAA:s
första fornminne presenterad i deras publika serie Svenska fornminnesplatser. Under 1900-talet befästes även uppfattningen att Kiviksgraven är ett monolitiskt monument över en manlig hövding. På
1990-talet gjorde forskaren Klavs Randsborg en helhetsstudie över Kiviksgraven, Kivik archaeology & iconography, där han anammat uppfattningen om Kiviksgraven som en monolit, och där stor
vikt lagts vid de fragmentariska bronsföremål som påträffats under Hallströms utgrävning för att
datera grav och hällbilder (Brunius 1868:140, Nordén 1917:23ff, Hallström 1932:26, Goldhahn
2005b:228, 233f, 252f). Merparten av Gustaf Hallströms studier och skrifter rör Norrlands (inklusive Dalarnas) och därmed sammanhängande områdens, främst Norges och Finlands, arkeologi. Inom
detta nordliga område har Hallström behandlat alla förhistoriska åldrar, och han har varit verksam
såväl med objekt som med fasta fornlämningar. År 1925 blev Hallström extra (förste) antikvarie
och föredragande för fornvårdsärenden, och tillsammans med bl.a. J.E. Forssander genomförde
Hallström den första arkeologiska undersökningen av Kiviksgraven år 1931. Utgrävningen som va1

I samband med rättegången år 1748 återställdes troligen en del av hällstenarna, förmodligen av rädsla för reprimander,
eftersom de tecknare och vetenskapsmän som besökt fornminnet mellan år 1750-1780 sägs ha funnit graven komplett
(Nordén 1926:15).
2

Norges kung Olav Haraldsson som blev sedd som helgon efter att stupat i slaget vid Stiklestad år1030, och var ett
mycket populärt helgon i hela Norden (Lindkvist & Sjöberg 2006:86)
3
Sigurd I Magnusson var Norges kung från 1103-1130 e.Kr., men kom att kallas för Sigurd Jorsalafare efter att han
genomfört ett korståg till Heliga landet (NE 2009).
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rade i sex veckor resulterade i en stor och detaljerad men ännu icke utgiven rapport år 1932, kring
utgrävningen år 1931, gravens öden och ursprungliga utseende på grundval av undersökningen och
äldre uppgifter samt förslag till restaurerande åtgärder. Baserat på Hallströms rapport genomfördes
en omfattande restaurering, där man bland annat återgäldade en del av gravens stenhällar samt ca
3000 lastbilslaster fyllda av sten som delvis ursprungligen härstammat från röset. Kiviksgraven invigdes den 20:e juni 1933, och hålls öppen för allmänheten under sommaren samt andra tider efter
överenskommelse. Fornlämningsområdet, vilket även innefattar den närliggande sågmöllan, köptes
av Kungl. VHAA4 år 1933 och förvaltas av Riksantikvarieämbetet (Hallström 1932, Nerman
1962:329, Hasselrot 1984:93, Enoksen 2001:43).
Tolkningarna kring gestaltseendet av Kiviksgraven har till stor del varit lika, och ramen för alternativa tolkningar var länge väldigt snäv. Endast ett fåtal forskare som exempelvis professor Joakim
Goldhahn har på senare år fört fram andra synsätt, där Goldhahn är den första som valt att belysa de
benfynd av brända och obrända människoben som gjordes av Hallström år 1931. Genom att genomföra en osteologisk analys samt låtit datera ett tjugotal av de benfynd insamlade under Hallströms
utgrävning, fick Goldhahn fram att det deponerats ett flertal individer av främst ung ålder, tonår,
under en period på flera hundra år5 vilket indikerar att Kiviksgraven använts under återkommande
ceremonier och ritualer. Goldhahn har även intresserat sig för bevaringsproblematiken kring Kiviksgraven, och med syfte att på ett mer skonsamt sätt få en mer detaljerad avbildning av hällstenarna lät han år 2006 laserscanna dem. Goldhahn har även deltagit i seminarium kring kulturarv och
den kulturmiljöpedagogiska uppgiften. I nuläget deltar Goldhahn i ett projekt bekostat av Vetenskapsrådet, som behandlar främst Kiviksgraven men även andra skandinaviska bronsåldersgravar
innehållande inhuggna hällbilder som beräknas vara färdigt 2011. Projektet kommer att redovisas i
två skrifter, en populärvetenskaplig färgglad bok skriven på svenska och en mer grå engelsk fackbok på temat ”death”, ”rock art” och ”burial rituals”. Nyligen i år (2009) gav Goldhahn ut en artikel
kring historiken kring tolkningarna av Kiviksgraven, Bredarör on Kivik – a monumental cairn and
the history of its interpretation (Goldhahn 2005b:245ff, Goldhahn 2009a, Goldhahn 2009b, Vetenskapsrådet 2009).

3. KIVIKSGRAVEN
3.1 Geografisk placering
Sett ur ett topografiskt och hydrologiskt perspektiv verkar Kivikgravens lokalisering vara av udda
slag, då den är placerad på det yttersta partiet av en mindre kulle vars nivå är parallellt med stranden. Den kringliggande miljön består av förhöjningar med likvärdiga strandrelaterade orienteringar,
och emellan dessa ses ett flertal, ofta med stranden parallella, sänkor (s.k. korror) som tidigare omfattades av sankmark och i närheten av röset rann det två olika åar (varav endast den södergående
finns kvar idag). Denna udda placering på en icke plan mark omgärdad av vattensank terräng som
periodvis bör ha varit kraftigt vattenförande, innebar en betydande risk för sättningar i det stora röset. Trots rösets förmodade enastående höjd har efterforskningar visat att dess synlighet var ytterst
begränsat, och avsikten med Kivikgravens placering kan därför inte ha varit som monument samt i
form av landmarkering utan svaret bör vara av mer ideologisk natur (Hallström 1932:2ff, Larsson
1993:140ff).

4
5

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Äldsta dateringen är på 1390-1190 f.Kr. och den yngsta på 1080-920 f.Kr (Goldhahn 2005a:99)
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3.2 Röset
Vid östra Skånes kustband, Kivik, finner man det magnifika röset Bredarör, för allmänheten mera
känd som Kiviksgraven eller Kungagraven. Med detta i åtanke, har jag därför gjort valet att i denna
uppsats främst bruka namnet Kiviksgraven. Kiviksgraven är daterad till bronsåldern, ca 1100 f.kr,
och är Sveriges största cirkulära grav med ett röse som är 75 m i diametern (Martinez 2002:31).
Gravens datering är omdiskuterat där forskare som t.ex. Nordén och Montelius anser att Kiviksgraven anlagts under perioden från 1550-1300 f.Kr. I Nordéns skrift från 1942 ses den förmodade anläggningstiden ha fått en annan dels mer vidare dateringsperiod till tiden 1500-1000 f.Kr. I de flertal
skrifter benämns en mer subtil datering på för ungefär ca 3000 år sedan (Nordén 1926:28, Forssander 1935:55, Nordén 1942 lösblad, Bertilsson et. al. 1990:3, Larsson 1993:140f). Även Kiviksgravens ursprungliga storlek är omdebatterat, men enligt beräkningar gjorda i en jämförelsestudie med
likvärdiga rösen i södra Sverige och Danmark skulle Kiviksgraven, i förhållande till sina 75 m i
diametern, varit ca 10 meter högt och med en volym på 25 000 kubikmeter (Larsson 1993:140f).
3.3 Rösets inre grav
I rösets inre grav återfanns en kista bestående av 10 stenhällar, varav åtta av dessa dekorerats med
inristningsformationer av varierande typ. Idag finns 7 av de 10 ursprungliga stenhällarna bevarade,
varav 2 bestående av fragment men alla med ristningar, medan tre stenhällar i samband med den
stora restaureringen på 1930-talet ersatts med replikationer (Norden 1942 lösblad, Burenhult
2003:441). Enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister består den stora hällkistan av 10
hällar, med fyra på vardera långsidan samt en i respektive kortsida. Där anges 7 av hällarna vara
ristade (se bilaga. 1). Detta beror troligen på att man i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister
inte medräknar den försvunna stenhällen nr.1., som man idag endast kan återfinna i de gamla bilderna från 1700-talets mitt och vars kopia ses stående istället för det förmodade originalet. Gällande
kistans storlek ses motsägande uppgifter i de olika litterära verken som jag studerat från början av
1900-talet och framåt. Kistans storlek benämns av Nordén år 1917 vara strax över 4 meter lång, ca
0,90 meter bred och ett djup på 1,20 meter, medan Burenhult (återger endast längdmåttet) och
Strömberg i sina böcker ger måtten 3,25 meter lång, 1 meter bred och 1,1 metern djup. Andra måttangivelsen har jag återfunnit i dels Classon & Dunérs vägvisande bok om Skånes fornminnen, samt
i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Där anges ett längdmått på 3,5 meter, bredd på 1 meter samt i Classon & Dunérs bok en höjd på dryga metern och i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (se bilaga. 1) en mer exakt höjdangivelse på 1,1 meter (Strömberg 1976:48, Classon & Dunér 2001:135, Burenhult 2003:441).
Rättens protokoll
Linné
Wessman
Brocman
(Forssenius)
Hilfeling, se även Forssenius
Sjöborg
Nilsson
Nordén
Strömberg
Classon & Dunér
Burenhult

1748
1749 (samma 1751)
1756 (samma 1758; teckning
1760)(samma 1765)
1764
(1780)
1780
1815
1862-1864
1917
1976
2001
2003

LÄNGD
3.6 m
3.0 m
3.6 m
2.7 m
4.2 m
4.2 m
4.2 m
3.9 m
ca 4 m
3.25 m
3.5 m
3.25 m

BREDD
1.5 m
1.2 m
0.9 m
1.1 m
1.2 m
0.9 m
0.9 m
0.9 m
0.9 m
1m
1m

Fig. 2. Skillnader i dokumenterade måttangivelser av Kiviksgravens stenkista, de äldre
omvandlat till dagens metersystem (baserad på tabell i Randsborg 1993:25, med egna tillägg).
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Även Hallström reagerade på de varierande måttangivelserna som nämns av olika forskare genom
åren, vilket han för ett resonemang kring i sin rapport angående de förslag han la fram inför rekonstruktion som skedde mellan år 1932-1933. Denna motsägelse kring kistans mått återses i flertal
olika publikationer ända sen dess upptäckt år 1748 (se fig. 2), och skillnaderna i kistans måttvariabler ses här vara än mer markanta6 (Hallström 1932:48, Randsborg 1993:25).

Fig. 3. Övergripande planritning av
Kiviksrösets understa lager och stenkista gjord år 1931 av Gustaf Hallström
(Randsborg 1993:41).

Kistan tros ha legat i nord-sydlig riktning(i Nordén 1926:17 NNV till SSO), och vid kistans södra
ände dokumenterades det 1931 några flata stenar på högkant, varav endast två bevarats i rekonstruktionen, vilka bedömdes vara en separat grav och fick namnet prinsgraven7 (se fig. 3). Denna
bedömning grundades på det faktum att de placerats intill varandra samt fyndmaterialet av en enkel
6

I andra omarbetade upplagan av skriften Bildgåtan i bronsåldersgraven vid Kivik från 1917, som utgavs år 1926 under
titeln Kiviksgraven och andra fornminnen i Kivikstrakten, benämner Nordén helt nya måttangivelser. Där anges på sidan 11 istället måtten 3,6 meter lång och 1,5 meter bred, med hänvisningar till protokollsintygen från rättegången år
1748. Under rubriken angående gravens nuvarande skick på sidan 17 i samma skrift, presenteras ytterligare en variant
där kistans längd är 3,80 meter lång, cirka 0,90 meter bred och 1,20 meter djup. Kontentan av dessa tre olika längdanvisningarna i Nordéns två olika skrifter, innebär att kistan från 1748 till 1917 ökade som minst 0,40 meter på längden
men krympte 0,60 meter på bredden. Mellan 1917 och 1926 minskade dock kistans längd igen med cirka 0,20 meter
medan bredden förblivit 0,90 meter. Detta uppvisar att de mer markanta skillnader på kistans måttvariabler, som Randsborg främst lokaliserat i äldre publikationer, även kan ses en bit in på 1900-talet och därtill av samma forskare inom
relativt kort tidsperiod samt liktydlig publikationsskrift.
7
Prinsgraven nämns även i Nordéns skrifter från 1917 samt 1926, där som en mindre gravkammare utan vägghällar. I
den fjärde omarbetade upplagan av Nordéns bok från 1942, vilket är efter Hallströms utgrävning, är den benämningen
av Prinsgraven som en mindre gravkammare utan vägghällar borttagen. I denna senare upplagan framställs Prinsgraven
vara en mindre gravkista utan för storkistans södra ände, med måttangivelser på 1,2 meter lång, 0,65 meter bred och en
höjd på 0,86 meter räknat över södra långväggen (Nordén 1917:9, Nordén 1926:18, Nordén 1942:5).
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skafthålsyxa. Det finns uppgifter som antyder att vid Sjöborgs efterundersökning år 1800 återfanns
några småben, enligt Randsborg samt Nordén även på platsen för prinsgraven. Sjöborg ska sedermera tagit med sig de små benen, men det finns ingen vetskap idag om benen överhuvudtaget finns
bevarade, och i så fall var8. Prinsgraven mäts ha varit cirka 1,2 meter lång och 0,7 meter bred. De
båda stenarna, nr 11 och 12, ses ha sjunkit olika djupt i marken, där hällsten nr 11 låg relativt ytligt
medan hällsten nr 12 nästan nått gruslagret under ursprunglig matjord (Nordén 1926:14, Nordén
1942:10f, Larsson 1993:139, Randsborg 1993:43+47). I Hallströms rapport från 1932 ska det enligt
Linné vid hans besök år 1749, ha funnits två till tre mycket stora täckhällar (Hallström 1932:13).
Stenhällarna 11-15 som ses på Hallströms arbetsplan från undersökning år 1931, (se fig. 3), bedöms
av Hallström själv vara en forntida anläggning med ett bestämt syfte av äldre datering än storkistan.
Hallströms planritning grundar sig på Sven Nilssons numreringssystem, men då det Nilssonska systemet inte innefattade gavelstenarna samt andra hällar av intresse enligt Hallström kompletterades
vissa siffernummer av bokstavsbeteckningar (se fig. 3). Detta innebar att de stenhällar som bifogats
i planritningen av Hallström kom att delvis få samma siffror som i Nilssons numreringssystem, men
kompletterades med en bokstav utefter dess placering efter den ursprungliga ensamt numrerade
stenhällen. Utöver dessa bokstavsbeteckningar la Hallström efter Nilssons stenhäll nr 8, även till
häll nr 9 (Hallström 1932:25f).
3.4 Monolit eller megalit
Det arkeologiska fyndmaterialet som tagits fram från undersökningar av marken under röset, påvisar att röset är placerat direkt ovan en boplats och möjligen kan förklaringen finnas i en manifestation med avsikt att koppla samman den begravde och dess leverne på just denna boplats. Rösets
storlek samt hällkistans ristningar tyder på att den man som begravts inte främst haft en maktpolitisk position, utan en mer unikt ideologiskt präglad ställning som omfattade en betydligt bredare
föreställnings- och kontaktvärld av delvis abstrakt karaktär (Larsson 1993:142ff). Professor Joakim
Goldhahn kritiserar dock denna tolkning av en gravläggning av en enskild högstående individ med
uppförande av ett monument, en monolit, vilket är en uppfattning Lars Larsson delar med flertal
forskare som t.ex. Randsborg, Thrane och Tilley. Detta till trots av de fynd som gjorts under utgrävningen 1931 av både brända och obrända människoben samt stenföremål, vilka försakats i förmån för de fragmatiska bronsföremålen samt kistans hällristningar. Vid genomförd analys av det
återfunna benmaterialet framkommer att de härstammar från flertal individer, minst fyra eller fem
stycken, där de flesta bedöms vara tonåringar vilka deponerats under äldre bronsålder. Endast en
individ ses vara vuxen, mellan 25 till 35 år gammal, och som dateras till en tidig fas av period V.
Dessa analysresultat indikerar att Kiviksgraven istället använts som en megalit med återkommande
deponeringar av främst yngre individer i ett troligen rituellt och ceremoniellt syfte (Goldhahn
2005:234, 243-251).
3.5 Medelhavsinspirerade tolkningar
Flertal forskare som tolkat hällstenarnas ristningar, gör tolkningen att de influerats och påverkats av
Medelhavskulturer och fjärran östern. Sven Nilssons beslut att under den omfattande restaureringen
år 1861 gjuta samman stenhällarna likt en sarkofag, grundades på hans uppfattning om förbindelser
8

Forskare, som t.ex. Nordén, ser med skepsis kring tillförlitligheten om dessa uppgifter då Sjöberg inte anses trovärdig
samt att ”dessa småben kunna dock vara indragna i graven av djur” (Nordén 1926:72). Dock återfinnes inte denna skepsis av Nordén i den senare omarbetade utgåvan av samma skrift år 1942, utan framställs dels som fakta men Nordén gör
även en bedömning grundad på Sjöborgs benfynd där Prinsgraven ”är väl att betrakta som en skelettgrav, sannolikt
samtidig med storkistan” (Norden 1942:12).
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till sydöstra medelhavsområdet. Nilsson ansåg att Kiviksgraven blivit uppförd av fenicierna som
bosatts sig i området, där ristningarna härstammar från deras gudsdyrkan i form av Baalskult. Oscar
Montelius, som först varit ytterst kritisk mot Nilssons teori, såg kopplingar till solguden vilken härstammat från orienten, och i början 1900-talet kom en funktionalistisk döds- och gravmagisk tolkning ofta tillsammans med en sol- och fruktbarhetskult att bli populär. En av de forskare som anammade och förmedlade denna tolkning var Arthur Nordén, som ansåg att hällstenarnas bilder haft
ett magiskt syfte vilka skildrar de ceremonier och kultföremål som brukats vid begravningen. En
tolkning som anammades av Oscar Almgren, som i sin bok Hällristningar och kultbruk från år
1927, även jämför Kiviksgraven med Hagia Triada – sarkofagen på Kreta som daterats till 1500
f.Kr. och kopplas till den minoiska kulturen. Almgren ansåg att det fanns paralleller mellan de båda
monumentens hällbilder, även om Kiviksgravens bilder präglats av den nordiska bronsåldersreligionen. Exempelvis ersätts dubbelyxparet återfunnen på Hagia Triada-sarkofagen av ett par stora
skafthålsyxor i Kiviksgraven, och det långsträckta triangulära föremålet placerat emellan de båda
yxorna ses påminna om de på sarkofagen avbildade obeliskerna. Under dessa ses en båt avbildad
och enligt Almgren talar sammanhanget för att även denna funnits med, antingen i större eller i
mindre skala, vid begravningsceremonierna på båda platser (Brunius 1868:140, Nordén 1917:23ff,
Almgren 1927:166ff, Goldhahn 2005b:233f, 252f).
Dessa tolkningar kan ses än idag, där exempelvis forskare som Klavs Randsborg anser att uppkomsten av dessa relativt sena men exceptionellt innehållsrika kategori av Skandinaviska hällristningar
bör ses som en återspegling av den kulturella expansionen under det andra århundradet f.Kr. Även
Randsborg framhåller likheter mellan Kivikshällarnas bilder och bilder återfunna på lämningar i
medelhavsområdet som exempelvis mykenska reliefer och minoiska väggmålningar, samt även
egyptiska gravmålningar. Randsborg anser att Kiviksgravens lokalisering samt stenhällarnas inristade bilder, indikerar en shamanistisk kosmologi (Randsborg 1993:138f, Goldhahn(red.) 2002:132).

4. BEVARINGSANALYS AV KIVIKSGRAVEN
4.1 Kvalitetsförsämrande faktorer
Faktorer som kan verka kvalitetsförsämrande för fornlämningar av stenmaterial, är dels naturliga
processer som klimatet samt vittringsprocessen vilka under senaste seklet kommit att påverkas av
mänskliga aktiviteter. Förutom dessa naturliga processer ålöper fornlämningar ett antal åverkningsfaktorer som exempelvis plundring, vandalisering, slitage och annan skadegörelse. Även vissa avbildningsmetoder av hällristningarna har inneburit betydande kvalitetsförsämringar. Inom detta avsnitt har jag dock valt att förutom faktorer som klimat, vittringsprocess och avbildningsmetoder, ta
med exploateringens skadliga efterverkningar i syfte att belysa de risker den innebär och betydelsen
att ständigt aktualisera denna problematik.
4.1.1 Klimat
De naturliga processer som fornlämningar ständigt utsatts, och fortfarande utsätts för, är till exempel nederbörd, erosion, frostpåverkan samt ökad tillväxt av vegetation. Människans bakomliggande
aktiviteter, i form av avgaser, industrialismen, moderniseringen av jord- och skogsbruket etc., vilka
ses orsaka den snabba klimatförändringen, orsakar även skador på fornlämningar. Dels innebär det
förändrade klimatet mer påfrestande naturliga processer som t.ex. mer förekommande och omfattande naturkatastrofer till följd av den markanta ökningen av extrema väderfenomen, och dels innebär människans aktiviteter även en mer direkt negativ påverkan på våra fornlämningar som exem-
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pelvis de alltför höga salthalter som gör stenmaterial poröst och accelererar vittringen. Bakomliggande orsakerna till dessa höga salthalter kan spåras till bl.a. eldning och förbränning av fossila
bränslen, saltande av vägar, brytning av vissa mineraler samt konstgödning (Danielsson
2006:109,120ff). Enligt geologen på Riksantikvarieämbetet Runo Löfvendahl, kommer det varmare
klimatet med ökad nederbörd samt utökad vegetationssäsong innebära att fornlämningar i form av
runstenar och hällristningar allt snabbare kommer att täckas med alger och lavar. Detta kommer i
framtiden att innebära problem med rengöringen av lämningarna, vilket resulterar i en ökad nedbrytning av dess inristade yta (Ullberg 2007).
4.1.2 Vittringsprocessen
För våra stenbaserade fornlämningar sker denna påverkan antingen i form av antingen uppluckring
och nedbrytning eller vittring beroende på faktorer som t.ex. typen av stenart. Föroreningar i form
av utsläpp av bl.a. svavel och koldioxid har resulterat i försurning av luft, marker och nederbörd,
vilket resulterar i att lämningar i stenmaterial som dels kalk- och sandsten luckras upp och bryts ner
i ett alarmerande tempo men även lämningar i granit som t.ex. hällristningar vittrar sönder och utplånas (Jansson et al. 1989:187, Danielsson 2006:119f). I nuläget ses problem med saltutfällningar
på Kiviksgravens hällstenar, vilket man enligt Lars Brandt på riksantikvarieämbetet inte har kunnat
klarlägga om det är utfällningar till följd av saltvandring i stenen och kristallering i ytan eller avsättning av saltkristaller på ytan från omgivning. Man har inte heller har kunnat klarlägga vilka salter det är frågan om. Är saltutfällningarna en följd av vattentransport i stenarna innebär kristalleringen ett långsamt nedbrytande av stenarnas yta, de vittrar, vilket vill undvikas, men om saltutfälllningen sker på ytan ska detta inte innebära att stenen vittrar. Enligt Brandt håller man Riksantikvarieämbetet på att utreda detta liksom alternativa tekniska lösningar för att förändra konstruktion de
är utställda i (Brandt 2009).
4.1.3 Avbildningsmetoder
Det har sedan 1600-talet uppkommit och utvecklats olika metoder med syfte att avbilda hällristningarna. Tidigaste metoden var frihandsteckning, men utfördes inte alltid av ämneskunniga och
skildrade endast enskilda figurer utan några exakta förhållanden sinsemellan. En annan vanlig metod förr var mätningstekniken, där nätverk lades på hällen som motsvarande en förminskad upptecknad mönstermall varifrån figurerna uppmättes samt nedtecknades. Andra metoder är avgjutning,
vilket gjorts i material som gips, cement och plast men numera i silikongummi, avgnidning (s.k.
frottage), fotografering, stereofotogrammetri9 samt kalkering (Hasselrot 1994:53). En av de senaste
avbildningsmetoderna är laserscanning, där små punkter sätts på stenhällen varpå laserscannern mäter utrymmet mellan punkterna och ett raster skapas där hällarnas yta syns. Utifrån detta bildar
scannern en tredimensionell bild av hällarna och dess ytmönster, med en precision på 0,02 mm
(Hansson 2006).
4.1.4 Exploatering
År 1863 fixerades av Herr förste lantmätaren J.E. Tellander ett cirkelformat område kring graven på
4751 kvadratmeter10 med hjälp av mätinstrument för att mer tydliggöra vilket område som stod un9

En metod där man via fotografi framställer tredimensionella bilder i en speciell ritningsmaskin (Hasselrot 1994:53).
I Nordéns bok Kiviksgraven och andra fornminnen i Kivikstrakten från 1926 på sidan 17 ges områdets ytmått i enlighet med det år 1863 gällande måttsystem, vilket var innan Sverige övergick till metersystemet(år 1889). Området yta
anges vara 5 qvref 39 qvstänger, vilket enligt de efterforskningar jag gjort bör vara det man i modern skrift kallar kvadratrev och kvadratstång. 1 kvadratstång beräknas ha varit cirka 8,815 kvadratmeter, och 1 kvadratrev beräknas vara
100 kvadratstänger vilket blir 881,5 kvadratmeter. Om denna tes är korrekt ses nästa svårighet kring det faktum att
10
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der statens vård och ägo, vars yttre delar uppläts till markägaren med motkrav att bl.a. låta en gångväg från landsvägen korsa sina ägor till monumentet. Denna väg blev under 1800-talets senare hälft
uträtad och breddats med syfte att nyttja den som körväg. Vid tiden för Hallströms utgrävning år
1931 hade vägen förlängts och passerade över rösets nordöstra sida för att fungera som den rakaste
förbindelsevägen för trafik mellan Karakås och Kivik. Intresset att bevara Kiviksgraven gällde endast själva stenkistan, som vid samma tidpunkt stod frilagd, och trots skyddande bestämmelser lät
man anlägga en körväg delvis över rösets östra del vilket förstörde eventuellt fyndmaterial på det
området (Tellander 1863§2, Hallström 1932:1ff, Nordén 1926:17, Danielsson 2006:44). Kiviksgraven och ett litet omgärdande gräsområdet som hägnats in av lågt stängsel är idag bättre skyddat,
men skyddet av området kring Kiviksgraven är bristfällig, där ny bebyggelse placerats ovanpå kända boplatser från bronsåldern utan undersökningar vilket kan innebära betydande skador på värdefullt kulturarv. Kiviks stadsplanering samt den traditionella praxis att bevilja frikostiga tillämpningar har inverkat på helhetsintrycket av Kiviksgraven, med nära intilliggande bebyggelse, höga träd
mot kusten som hindrar sikten samt buskage, stängsel samt hus som hindrar en översiktlig bild av
platsen (Randsborg 1993:48, Raä 2007a:64). Så sent som 1942 kan man i Arthur Nordéns skrift
Kiviksgraven läsa om ”den makalösa inramningen av de omgivande trädgårdarnas tusenden av träd,
med Stenshuvuds lummigt inklädda sidofond och den blåa havsvidden i bakgrunden” (Nordén
1942:4). Den synen stämmer dessvärre långt ifrån den syn man möts av idag när man besöker Kiviksgraven. Markus Boxe, som arbetar på Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Skåne län, bekräftar att ”det är länsstyrelsen som ansvarar för att bedöma hur pass stort område runt en fornlämning
som behövs för att bevara den med hänsyn till fornlämningens art och betydelse. Utifrån detta har
Länsstyrelsen tidigare tagit ställning till de exploateringar som genomförts i närheten av fornlämningen. Någon åtgärdsplan i denna fråga finns inte” (Boxe 2009).
Professor Lars Larsson ses i Relationer till ett röse - några aspekter på Kiviksgraven, vara starkt
kritisk till hur antikvariska myndigheters bedömningar och insatser kring exploateringen kring Kiviksgraven. Under 1970- och 80-talet har en allt större yta nordväst om Kiviksgraven bebyggts av
både villor och infrastrukturer. Enligt lag bör bebyggelse sällan ses närmare än 75 meter från fornlämning, vilket enligt Larsson bör utökas till flertal hundra meter gällande Kiviksgraven, men trots
detta återfinns den närmaste villan på ett avstånd som understiger praxis. Även under genomförda
exploateringar i närområdet har arkeologiska undersökningar uteblivit, där Larsson nämner flertal
exempel på bristande insatser. Bland annat ska den asfalterade parkeringsplatsen strax nordost om
Kiviksgraven blivit anlagd utan någon form av antikarisk insats (Larsson 1993:136).
Lars Brandt svarar vid förfrågan om exploatering vid Kiviksgraven, att ”om man hårddrar lagen så
kan de definiera fornminnesområdet, det område som skall hållas fritt från verksamhet som kan påverka fornlämningen, att även omfatta ett visuellt skydd dvs. nyetablering får inte påverka upplevelse av fornlämningen. Detta har mig veterligen aldrig gjorts, kanske på grund av det inte vi inte kan
säga vad som är rätt eller fel hur en fornlämning skall uppfattas, experten har en uppfattning om rätt
upplevelse allmänheten har många andra. Vid all exploatering i Sverige gäller det att kommunerna
har planmonopol, dvs. det är kommunerna som upprättar planer, och länsstyrelserna ska yttra sig
ytans måttangivelser år 1863 är uppdelad i två delar; 5 kvartsrev och 39 kvadratstänger. Omräknat till dagens måttsystem blir det ca 4407 kvadratmeter och 344 kvadratmeter. Där har jag ansett det rimligaste vara att summera dessa två
olika produkter, och har på så vis fått fram den slutliga måttangivelsen på 4751 kvadratmeter. I Hallströms undersökningsrapport inlämnad år 1932 benämns området med nyare arealberäkning vara 47,51 ar, vilket åtminstone kan ses
bekräfta min slutliga måttangivelseprodukt (1 ar = 100 kvadratmeter, 100*47,51 = 4751 kvadratmeter) (Hallström
1932:1, NE 2009).
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över planerna varvid de väga in det allmännas intresse i frågor som gäller naturvärden, kulturvärden
och
det
rörliga
friluftslivet
m.m.”
(Brandt
2009).
4.2 Dokumenterade skador
4.2.1 Röset
Under 1700-talet nyttjades mestadels av rösets stenar till närliggande gärdsgårdar, och i samband
med två mäns stenplockning för uppläggning av gärdsgårdar år 1748 påträffades graven. Männen,
Lasse Pärsson och Anders Sahlberg, benämns vara husmän, med undantag för i Pehr Hasselrots
Hällbilder, hotade fornminnen där de tituleras som fiskare, kom att samma år åtalas för plundring.
De båda personerna sägs enligt förhörsprotokoll ha plundrat graven på ett antal värdeföremål, som
exempelvis metallkärl av troligen brons, kniv samt ett svärd, vilket enligt professor Lars Larsson
kan understödjas av de existerande fynden från utgrävningen år 1931. Nordén ansåg vid tiden för
när boken Bildgåtan i bronsåldersgraven vid Kivik utkom 1917, att männen felaktigt anklagats för
plundring till följd av den dåtida fornforskningens bristande utveckling kring gravöppningar samt
folkets fantasi där storhögar alltid innehåller stora skatter (Nordén 1917:3+7, Hasselrot 1984:92,
Larsson 1993:138, Burenhult 2003:441, Goldhahn 2005:231).
Till trots från Sjöberg och andra kommande forskares strävan att skydda Kiviksgraven, fortsatte det
förfallande vanvården där röset stenar än bortforslades och brukades av lokalbefolkningen. Vid tiden för Hallströms undersökning år 1931 syntes endast lite sporadiska småhögar av mindre stenpartier kring den cementförstärkta stenkistan i rösets mitt. Efter genomgången djupschaktning av hela
området konstaterades att under ytskiktet uppkom omedelbart stenlager av övervägande större stenar såsom exempelvis lyftstenar. Från detta drar Hallström i sin rapport, tillsammans med en blick
på närliggande stengärdesgårdar, slutsatsen att rösets större stenar föredragits vid plockning av
byggnationsmaterial framför de mindre stenarna. Denna successiva förtäring av främst rösets större
stenar kom med tiden att förvandla den tidigare troligen betydligt omfångsrika gravhög, till en stenkista omgärdad av smärre stenhopar (Hallström 1932:10f, Enoksen 2001:43). I de kvarvarande
mindre stenhoparna ses även tydliga spår efter de omfattande rubbningar som skett, där rester av
mer nutida föremål som t.ex. tegelbitar(från äldre restaureringar av kistan) och mynt återfinns ända
ner till rösets gamla stenbotten under ytskiktet (Hallström 1932:16). Vid undersökningarna gjorda
av Gustaf Hallström 1931 konstaterades att hela den ursprungliga marken inom kistan var täckt av
sten med undantag från en del i östra hörnet, vilket enligt Hallström bekräftar den kraftiga åverkan
som graven utsatts för under dess historia fram till nutid (Hallström 1932:9).
4.2.2 Hällstenarna
Då två av stenkistans tio hällar inte ses ha haft några inristningar, behandlar litteraturen oftast endast de åtta som uppvisat ristade bildformationer (se fig. 4) och de skador som de utsatts för. I de tre
skrifterna om Kiviksgraven som jag använt mig till denna uppsats skriver Nordén att hällstenen nr.
2 ses vara ”synnerligen illa förvittrad”. I den senare från 1942 skriver även Nordén att sten nr 5 är
starkt vittrad (Nordén 1917:20, Nordén 1926:37, Norden 1942:22). I Hallströms rapport från 1932
angående undersökning som genomfördes 1931, ses i stenhäll nr 2 finnas en del både äldre och yngre sprickbildningar samt flagringar. Ytan benämns vara murken, och bör enligt Hallström stärkas.
Bakomliggande orsaken till stenhällens skörhet tror Hallström främst beror på påverkan från atmosfären. Enligt Hallströms rapport utgör stenhäll nr 3 den bäst bevarade utan några nämnbara skador,
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Fig. 4. Ritning av Kiviksgravens åtta hällstenar av Harald Faith-Ell år 1942. Källa: Goldhahn 1999: 159

medan stenhäll nr 4 blivit ytterst illa skadad. Den lär enligt Sjöborg varit inmurad i en ränna i Mellby, som år 1814 lät bryta upp rännan och återställde stenhällen till dess ursprungliga plats i kistan.
Dock kan man av Sjöbergs egna bilder se att den dels placerats upp och ned samt att den var sönderslagen och saknade mittenparti. Placering innebar ytterligare skador och stenhällen har genom
åren med restaureringssyfte sammanfogats med hjälp av kalkbruk och cement, vilket kom att avlägsnas i samband med Hallströms undersökning. Då upptäcktes en sidoskärva som i kombination
med de andra tre fragmenten, innebar ett säkerhetsställande av stenhällens storlek samt formation
(Hallström 1932:29ff).
I Hallströms undersökningsrapport uppges stenhäll nr 6 vara välbevarad där även ristningarna var
tydliga efter rentvättning. Enda skada uppkom under Nilssons restaurering 1861 då hällstenens östra
hörn lossnade. Hällsten nr 7 ska enligt uppgift under en kortare period tagit bort från kistan för att
återlämnas av Sjöberg år 1814 efter att ha legat under en brännvinspanna i Mellby. Den har dock
inte lidit någon större skada, trots att den under en period brukats som byggnadsmaterial, förutom
rester av färg på ristningen samt rester av ett ytterst segt bindemedel som inte kunde avlägsnas under den arkeologiska undersökningen (Hallström 1932:36ff). Enligt Enoksen ska två stenhällar ha
bortförts till en kvarn i Esperöd för att brukas som kvarnstenunderlag, och då smulats sönder i småbitar. Denna uppgift motsäges i Nordéns bok där man istället kan läsa att den ena av de två som
brukats i Esperöd, spruckit i delar vid användandet som underlag till kvarnsten och att dessa delar
kom att läggas undan till mitten av 1800-talet. Vid den tidpunkten genomgick kvarnen en ombyggnation som innebar utbyggnad, och där användes delarna från den häll som spräckts som byggnadsmaterial i kvarnens sidomurar. När kvarnen sedermera kom att rivas år 1915 påträffades ett
flertal av dessa hällfragment, ca 40-tal i varierande storlek, som tillsammans återger en tredjedel av
den ursprungliga hällstenen nr. 8. Dessa fragment ger ingen klar bild om hällens storlek, mer än en
indikation om att hällstenen och dess ristningsyta är betydligt större än hällsten nr 7. I Hallströms
undersökningsrapport från 1932 kan man läsa att de ca 40- tal hällstensfragmenten vid den tidpunkten tillhörde Statens historiska museum. Med syfte att visa Kivikshällarna på museum, har Statens
historiska museum i Stockholm utarbetat avgjutningar av hällarna. Den andra stenen som tagits till
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Esperöd, anses i av Nordén vara den försvunna (även än idag) hällstenen nr 1 och bör därför kunna
lokaliseras någonstans kring kvarnen och dess närområde (Nordén 1917:8, Nordén 1926:32, Hallström 1932:38, Enoksen 2001:98).
De olika metoder som använts för att dokumentera hällristningarna i Kiviksgraven har varit olika,
och en del av dem har resulterat till betydande skador på hällarna. Hällarna har mellan år 1750 fram
till år 1973 kontinuerligt målats av, genom att antingen måla för hand eller att kalkera med hjälp av
smörpapper. Med syfte att försöka utveckla avbildningsmetoderna av hällristningar, färgades år
1973 Kivikshällarnas yta svarta för att sedermera målas med vitt för att på så vis studera kontrasten.
Det skadliga med denna metod visade sig vara att den svarta färgen än idag kan ses på vissa ställen
på stenhällarna (Hansson 2006).
4.2.3 Skador dokumenterade efter år 2001
I en fältdagbok från Kiviksgraven i augusti 2001, genomfördes en besiktning för att inhämta underlag till akuta och långsiktiga vårdbehov av platsen. Besiktningen på utsidan uppvisar vildväxande
vegetation över röset, tre nedfallna stenblock i gång samt antydan till eventuell kollaps på västra
sidan. Insidan uppvisar betydande fuktskador där väggarnas färg och betong delvis har vittrat, och
speciellt vid de två takventilerna (se fig. 5 & fig. 6). Från utsidan, på rösets ”tak”, är ventilerna synliga genom stenpackningen som ligger ovanpå stenhuset, och även på ”taket” syns fukt som ligger
kvar samt mossa som kvarhåller fukt och vätska (Raä 2001a). På stenhällarna förekommer det en
saltvandring som lägger sig som en dimma över hällarna, vilket förklaras av Brandt bero på att tilllämpningen av lagarna och de tekniska lösningarna i viss mån brustit och därigenom medfört den
saltproblematik som finns. Offerter har vid två tillfällen, år 2006 och år 2007, beställts av ett konservatorföretag i Stockholm, avseende dels avsaltning av bildstenarna samt även gällande undersökning av bildstenarna vilket bland annat behandlade ventilationen, bergarts- och saltbestämning,
skadeinventering samt åtgärdsförslag. Ingen av dessa beställningar fullföljdes (Raä 2006, Raä
2007c, Brandt 2009).

Fig. 5. Fukt- och vittringsskador kring
ventilen till vänster (med ryggen mot
ingången).
Foto: Anna Klintberger Wändahl, aug-09

Fig. 6. Fukt- och vittringsskador på väggar
och tak.
Foto: Anna Klintberger Wändahl, aug-09

4.3 Dokumenterade restaureringar
Vid tiden för gravens upptäckt gjordes avbildningar av en del stenhällars inristningar, men eftersom
en ordentlig arkeologisk undersökning inte genomfördes förrän 1931 är informationen bristfällig.
Under perioden fram tills 1931 skingrades stenhällarna, och vid tidpunkten för den arkeologiska
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undersökningen hade en stenhäll försvunnit och en annan skadats svårt. Försök till bevaring och
restaurering av Kiviksgraven genomfördes av Sjöborg år 1814 och Nilsson år 1861, men i samband
med efterundersökningen av platsen år 1931 gjordes en omfattande restaurering av graven samt
omgärdande röse (Randsborg 1993:25f, Burenhult 2003:441ff). Restaureringen kan av flertal skäl
ses som mindre väl genomförd, och hanteringen samt vårdandet av denna fornminnesplats med omgärdande exploatering har inneburit en betydande kvalitetsförsämring (Randsborg 1993:48, Burenhult 2003:443). Lars Brandt, som delvis arbetar som förvaltare på riksantikvarieämbetet, anser att
”frågan om bevarandet/skyddandet av Kiviksgraven är i stort en fråga om att bevara en sentida rekonstruktion, och få den att fungera och inskränka dess skadliga påverkan på de i konstruktionen
utställda bildstenarna” (Brandt 2009). Uppfattningen att Kiviksgraven bör ses som en rekonstruktion stöds av Bodil Petersson, forskarassistent vid Lunds universitet och författare till avhandlingen
Föreställningar om det förflutna – Arkeologi och rekonstruktion. Bakomliggande orsaken till detta
beror på enligt Petersson att ”eftersom vi vet mycket lite om monumentens ursprungliga utseende.
En restaurering för mig är när det finns mycket påtagliga spår kvar att utgå ifrån. När det gäller arkeologiska lämningar är de ofta så fragmenterade att jag inte tycker det är berättigat att tala om "restaurering". Då finner jag ordet "rekonstruktion" mer passande” (Petersson 2009). Vid beskrivningen av de omfattande ingreppen av Kiviksgraven på 1930-talet nedan i texten, kommer jag att använda begreppet restaurering eftersom som huvudmännen bakom ingreppen själva använder det
ordvalet (Hallström 1932, Forssander 1935:57f).
4.3.1 Restaurering år 1814
År 1800 besökte Sjöborg Kiviksgraven samt gjorde en eftersökning av lämningen. Graven var vid
detta tillfälle igenfylld samt överväxt, och hällstenarna hade rasat in varav tre stycken saknades och
en slagits itu. I samband med de befogenheter Sjöborg erhöll år 1814 med syfte att värna om landets
fornlämningar för framtiden, lät han restaurera Kiviksgraven (Nordén 1926:15, Enoksen 2001:33).
4.3.2 Restaurering år 1861
Redan år 1861 var Kiviksgraven återigen under vanvård, men kom att få en viktig roll för historieprofessorn Sven Nilssons vetenskapliga teorier varpå han lät Kiviksgraven åter restaureras. Hans
främsta insatser bestod av att gjuta samman hällstenarna med cement i en sarkofagliknande formation samt försedde den med en överbyggnad som skydd för väder. Restaureringen ska ha genomförts under endast en dag av fyra arbetare och en murare, och till följd av rädsla för brädtjuvar bestod det skyddande taket endast av sparrverk och halm. Antingen år 1888 eller ca 1895 ersätts halmtaket med ett trätak i samband med en tegelundermurning, och blir troligen inom närliggande tid
försedd med gångjärn med syfte att slippa helt lyfta av taket (Nordén 1926:16, Hallström 1932:82f,
Raä 2007a:62). Vid Hallströms arkeologiska undersökning 1931 framkom även att Nilsson under
1861 års restaurering, vilket enligt Hallström bekräftas av Nilssons egna anteckningar, brutit upp
botten närmast omkring kistan samt lagt en stenvall av grövre sten och jord med syfte att stödja
kisthällarna (Hallström 1932:17). Någon gång vid sekelskiftet ska man gjort gipsavgjutningar av
hällarna, och enligt Hallström omtalas dessa avgjutningar först år 1905. År 1911 byttes det skyddande trätaket ut mot ett skyddstak av zinkplåt av fabrikören A.N. Holm, som under ett flertal år
ansvarade för vården av Kiviksgraven (Holm 1911, Hallström 1932:83).
4.3.3 Arkeologiska utgrävningen 1931 inför restaurering samt restaureringen mellan 1932-33
Under undersökningen 1931 valde Hallström att frilägga gravkistan från dess plåtbeslagna överbyggnad samt sammangjutningen av cement. Cementen på kistans överkanter kunde enkelt lyftas av
bitvis tillföljd av att man innan gjutningen slarvat med den förberedande tvättningen (Hallström
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1932:18f). Vid bortrensningen av cement och murbruk mellan vägghällarna uppstod svårigheter att
få bort cementen, då den kommit att vidhäfta ytterkanterna av de inre bredsidorna (Hallström
1932:26). Efter utgrävning år 1931 fotograferades hällstenarna efter att försiktigt rengjort dem. Hällarna nr 3, 4 och 7 flyttades då ur sitt läge för att underlätta fotograferingen, medan de andra läts stå
kvar även om nr 2 och 6 lutades bakåt. Exponeringen gjordes i olika belysningar och stundtals efter
vattenbegjutning (Hallström 1932:55). I samband med undersökningarna, gjorda av Gustaf Hallström under en period av sex veckor, återfann men en förut dold stenhäll som ansågs stå på dess
ursprungsplats och därmed uppvisa kistans ursprungliga placering. Utifrån denna häll, nr 5, skapades den vidtagna, reviderade uppställningen vid restaureringen år 1933. Det finns flertal indikationer att stenhällarna längs den östra väggen kom att under 1700- och 1800-talet förflyttas, varpå det
beslutades låta den västra långväggen stå kvar emedan stenhällarna på den östra sidan justerades
gentemot motsatta sidans uppställning. Uppfattningen att åtminstone en av de längsgående hällväggarna flyttats, byggs på dels att avståndet de två väggarna emellan var betydande mindre än vad
som tidigare dokumenterats sen dess upptäckt, samt den ordningen som hällarna stod mittemot varandra vid utgrävningen 1931. Efter analyser av markytan ses skillnader mellan de olika långsidornas hällväggar i relation till lagret av matjord samt gruslagret, vilket troligen indikerar att det var
den östra långväggen som förflyttats (Nordén 1942:17, Randsborg 1993:46f).
Hallström ansåg att kistans södra hällsten inte skulle ställas på sin plats, dels för att han ansåg den
inte vara ursprunglig samt för att ge ett bättre ljusinsläpp in i kistan. Kistan skulle då även vara mer
lättåtkomlig för forskare att studera, medan allmänheten skulle nekas möjligheten att gå in (Hallström 1932:48). Hallströms förslag på fördelaktig restaurering innebar att inte hela röset skulle återskapas, utan endast så att dess ursprungliga profil var synbar från det håll som besökare närmade sig
graven. På motsatta sidan skulle en större sektion sparas, vilken skulle skapa ingången till kistan i
rösets centrum. Schaktväggarna från sektionen skulle då få fortsätta in i rösets centrum, vilket skulle
möjligöra att väggarna i stenkistans skyddande rum skulle bestå av rösesten istället för att anlägga
en särskild gravkammare av material som betong eller dylikt. Upplevelsen skulle då enligt Hallström vara att få vandra genom ett grävningsschakt som ledde in i ett stenuppbyggt röse där gravkistan skulle återfinnas i dess mitt, och på så viss undvika känslan av gravvalv innehållande en uppbyggd ”sarkofag” (Forssander 1935:62ff).
Av de dokument jag behandlat kring restaureringen verkar uppdraget att utforma ett restaureringsförslag tillfallit arkitekten E. Græbe i Malmö som i förslaget förordar bland annat ett rektangulärt
skyddsrum av ljus betong med golv av mindre kullrig sten och fasaden kring dörren utförd av kluven kullersten samt täckt av murgröna (Græbe 1932). När Kiviksgraven genomgick sin stora restaurering mellan 1932-1933 valde man att återställda hela röset till sin ursprungliga bredd på 75 meter i
diameter, där endast en smal böjd stensatt gång lades vilken leder fram till rösets ingång med syftet
att tillgängligöra inträde till gravkistan. Ingången skapades av stora tunga stenblock, och förseddes
med en kopparport. Över gravhällarna, inklusive den sekundära mindre s.k. prinsgraven, göts en
gravkammare av cement med släta väggar, och som var stor nog att besökare skulle kunna gå runt
stenkistan och utforska dess hällristningar. I takets hörnor placerades två hål som sträcker sig genom hela betong- och röslagret, med avsikt att skapa ventilationshål för att undkomma fuktproblem.
Höjden på röset kom att endast bli 3 meter, vilket var en följd av bristande ekonomi vid restaureringen samt av alla år av bortforslande av sten (Forssander 1935:64, Nordén 1942:5, Moberg
1963:8, Classon & Dunér 2001:135, Burenhult 2003:443, Danielsson 2006:44f).
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5. FORNMINNESVÅRD OCH KULTURARV
5.1 Bevaringsideologins samt lagstiftningens historia
För att kunna få en mer komplett bild av dagens synsätt och värderingar inom bevaringsarbetet och
vårdandet av landets fornlämningar, kan man genom att se dem ur ett historiskt perspektiv få en
förståelse vad som legat till grund och präglar fornminneshanteringen i det samtida samhället. En
viktig faktor i detta sammanhang är lagstiftningen, dels den rådande men även dess historiska bakgrund, vilket delvis ger en inblick i den statligt anförda synen gällande rikets kulturarv och fornminnesvård (Carlie & Kretz 1998:8).
År 1630 inrättar Gustav II Adolf det särskilda ämbetsverket Riksantikvitetsinstitutionen, vars uppgift var att inventera och dokumentera rikets fornminnen vilket främst kom att fokuseras på runstenar, mynt och gamla sagor. I enlighet med ett särskilt utfärdat memorial från kungen kom Riksantikvitetsinstitutionen tillsammans med allmänheten att resa omkullfallna runstenar samt dokumentera dess skrift. Dessa inventeringar kom bland annat att resultera i en förteckning på över 600 runstenar samt i en skrift om konsten att tyda runor. År 1666 grundades institutionen för minnesvård
och fornforskning, Antikvitetskollegiet, vilka avsågs samla och utge äldre historiska handlingar, förteckna fornlämningar samt samla fornföremål. Samma år utfärdades Kongl. Mayst:s Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiquiteter i Rijket, vilket ämnade ge fornminnena lagligt
skydd och då även inräknat gentemot markägaren. I fornminnesplakatet fastlades att alla landets
fornlämningar tillhörde staten, där någon form av skadegörelse var förbjuden samt att värdefulla
fynd skulle överlämnas mot betalning. Mellan år 1667-1684 (enligt Carlie varade det ända fram till
1692) uppmanades folket att finna samt dokumentera sina närliggande fornminnen via präster och
landshövdingar i de s.k. Rannsakningarna efter antikviteter, som sedermera skulle inlämnas till det
nystiftade Antikvitetskollegiet i Uppsala. Motivet till dessa tidiga antikvariska insatser anses ligga i
den unga svenska stormaktens behov av en historisk identitet med anspråk på ett gammalt och storslaget förflutet. Detta mönster ses även inom det danska riket där man exempelvis år 1622 med syfte att få bättre kunskap om det dåvarande danska rikets fornlämningar, lät biskoparna i samråd med
sockenprästerna dokumentera bygdernas fornminnen via ett kungligt frågeformulär. Då Skåne var
danskt vid den tidpunkten11, kan man i dokument från denna inventering ses de äldsta uppgifterna
om Ales stenar vid Kåseberga (Carlie & Kretz 1998:8f, Enoksen 2001:25ff, Danielsson 2006:9f).
Antikvitetskollegiet var dock inte så långlivat med nedläggning i samband med upplysningstidens
uppkomst i 1700-talets mitt. Upplysningstidens intåg kom att få en del inflytelserika personer, som
exempelvis hovkanslern och historikern Olof Dalin, att kraftigt vända sig emot och förvanska fornminnenas ursprung med förödande konsekvenser för fornlämningarna. I slutet av 1700-talet vaknade intresset för forntiden åter, vilken utgick från den historiska romantiken. I Ola W. Jensens artikel
Konsten att konstruera ett kulturarv: Om fornlämningar och den antikvariska forskningens historia,
framhåller han att 1700-talet ändå innebar en del positiva utvecklingar där att utgrävningen som
metod etablerades under detta århundrade i egenskap av en vedertagen antikvarisk praktik, den lokala historien och dess historiska lämningar fick sitt genombrott, samt ett ökat intresse inom universitetssfären där flertal avhandlingar i ämnet fornforskning och antikvarisk-topografiska uppsatser
skrevs. En ny statlig institution för minnesvård Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akade11

Skåne togs i besittning av Danmark i slutet av 900-talet, och var danskt fram till och med år 1658 med undantag från
tiden mellan 1332-1360. Magnus Eriksson löste ut Skåne, som vid tidpunkten 1332 var pantsatt till greve Johan av Holstein, för 34 000 mark silver. Dock kom Skåne att återerövras av den danske kungen Valdemar Atterdag år 1360 (Lindkvist & Sjöberg 2006:53).
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mien (Kungl. VHAA) bildades år 1786, där riksantikvarien var främsta ansvarige och behörige över
rikets fornminnen, men intresset bland riksantikvarierna var under lång tid svalt. Istället bidrog
andra faktorer till de följande årens antikvariska insatser, som det Götiska förbundet genom bl.a.
ekonomiskt stöd samt även via ekonomiskt stöd från enskilda privatpersoner som Pehr Tham i förmån för ett antal forskningsresor runt om i landet av forskare såsom Carl-Gustav Hilfeling och Nils
Henric Sjöborg. 1700-talet kan ses som forskningsresandets storhetstid. Landets fornminnen var
dock i allt sämre skick och under ett svagt juridiskt skydd, och när enskiftet inleddes år 1803 kom
fornminnena att än mer hotas av total förstörelse. Den eskalerande samhällsutvecklingen med en
stark befolkningstillväxt och en accelererande markexploatering med byggande av vägar och järnvägar, innebar ny mer omfattande hotbild gentemot fornlämningarna (Carlie & Kretz 1998:10ff,
Enoksen 2001:30ff, Aronsson & Hillström 2005:33f). I ett försök till utveckling och tydliggörande
av fornminneslagen från 1666 utfärdades år 1828, av den nya riksantikvarien Johan Gustav Liljegren, en kunglig förordning avseende skydd och bevaring av landets fornlämningar, men sågs
snabbt vara verkningslös och otillräcklig med fortsatt otydlighet samt avsaknad av straffriktningar.
Fornforskningen kom under 1800-talet att åter aktualiseras fast då vetenskapligt inriktad med forskare som Nils Gustaf Bruzelius i spetsen. Bruzelius verkade i Skåne med omnejd och publicerade år
1853 den vetenskapliga fornminnesskildringen, Svenska Fornlemningar – aftecknade och beskrifna,
samt var med i bildandet av fornminnesföreningar som lokalt arbetade för bevarandet av rikets
fornminnen. Det ökande intresset för landets fornminnen resulterade i ytterligare ett försök till förbättrad fornminneslag år 1867, vilken inkluderade nyuppkomna hot som t.ex. väg och järnväg men
var lika verkningslös som föregångaren. År 1886 skärptes fornminneslagen såtillvida att förstörelse
av fornminnen brottsbelagdes med böter, men endast om vederbörande känt till att det var en fornlämning. Emellertid kom fornlämningsbegreppet att även omfatta icke synliga fornlämningar, och
fornlämningarnas vetenskapliga källvärde kom att betydelsegöras även om dess dignitet varierade
utifrån fornlämningens ålder (Carlie & Kretz 1998:13f, Enoksen 2001:37ff, Danielsson 2006:11f).
Under 1900-talet ses en ökad medvetenhet att skydda och vårda landets fornminnen, vilket resulterade i en riksomfattande fornminnesinventering, flertal restaureringsarbeten vilka delvis genomfördes efter beslutet om att utföra fornminnesvård som statligt beredskapsarbete12. Vården av fornminnena får en alltmer förankrad plats inom samhällsplaneringen, vilket kan ses i den lag som utvecklades i slutet av 1900-talet. Fornminnesvårdens riktlinjer gick från att tidigare varit objekt- och monumentinriktade, till mer betona ett helhetsperspektiv med bevarande av större samlade kulturmiljöer. Vid en antikvarisk bedömning av fornlämningar samt andra typer av lämningar måste man dels
ta hänsyn till dess vetenskapliga värde (preparatvärde), men även till de olika känslovärdena (pietetsvärden) som lämningen genererar och vad dessa pietetsvärden innebär för bildandet och återskapandet av olika nationella samt lokala identiteter. Innan fornlämningarnas vetenskapliga värde kom
att tydligare betonas under slutet av 1800- och stora delar av 1900-talet, lades större fokus istället på
deras pietetsvärden. Under de senaste årtiondena har det något modernare och lokalt präglade kulturarv beaktats i allt högre grad, vilket dels beror på att kulturarvets preparatvärde minskat till förmån för dess lokala pietetsvärde och upplevelsevärde. Andra bakomliggande faktorer kan ses i att
kulturarvsansvaret har decentraliserats samt att kulturarvsförvaltningens tolkningsföreträde, som i
frågan om vad som ska bevaras, ifrågasatts. Under 1960- och 1970-talen tillsattes flertal utredningar, vilket bland annat resulterade i en omorganisation av kulturmiljövården. Det inrättades länsantikvarier, samt en tydlig arbetsfördelning mellan Riksantikvarieämbetet, som skulle vara verksam

12

Arbetslag bildades runt om i landet, främst i områden med stor arbetslöshet, vilka främst ansvarade för röjning av sly
och slåtter på områdena (Danielsson 2006:16).
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på en central nivå, och länsstyrelserna vilka skulle ansvara för den regionala verksamheten (Carlie
& Kretz 1998:16, Aronsson & Hillström 2005:28,39f, 172, Danielsson 2006:13ff).
5.1.2 Gällande regelverk
Under senare år har fornminneslagen utvecklats samt förtydligats, och går idag under benämningen
kulturminneslag (Enoksen 2001:44). Den senaste kulturminneslagen trädde i kraft år 1989
(1988:950), där syftet var att skapa en gemensam lag för samtliga kulturminnen som fornminnen,
byggnadsminnen, kyrkor med inventarier och begravningsplatser. Lagen innefattar även kulturhistoriska föremål och ortnamn. För fornlämningarnas del bygger lagens andra kapitel, Fornminnen,
till stor del på 1942 års fornminneslag. Vissa delar, som kostnader och ansvar kring markexploatering har förtydligats och preciserats, hembudsplikten för fornfynd har vidgats och omfattar numera
även bronsföremål samt s.k. depåfynd13, och slutligen har lagen skärpts kring skadegörelse av en
fornlämning där även oaktsamhet kan straffas. Senaste ändringen som genomförts i kulturminneslagen utfärdades i november 2007, där riksdagen beslutat om ändringar i kapitel två, Fornminnen,
under paragraferna 11 och 13 som behandlar ingrepp i fast fornlämning (Raä 2008:6, SFS
1942:350, SFS 1988:950, SFS 2007:1097). Huruvida kulturminneslagen är tillräcklig som skydd för
komplexa fornlämningar som Kiviksgraven är omdiskuterad. Den problematik som kan ses med
bland annat saltutfällningar på Kiviksgravens bildstenar beror enligt Lars Brandt på Riksantikvarieämbetet inte på brister i fornminneslagen. Brandt anser att ” fornminneslagen mycket väl ska räcka
för att skydda Kiviksgraven och andra fornlämningar, liksom att de skador vi idag ser på bildstenarna i Kiviksgraven inte är en följd av brister i tidigare lagar utan de är tillämpningen av lagarna och
de tekniska lösningarna som i viss mån brustit och därigenom medfört den saltproblematik som
finns” (Brandt 2009).
Utöver kulturminneslagen finns det flertal andra författningar som kan nyttjas för att skydda en
fornlämning (fig. 7). Sverige har även förbundit sig att följa internationella bestämmelser som Venedigchartret, landskapskonventionen, konventionen för biologisk mångfald samt den internationella överenskommelsen om kulturturism. Den mer regionalt och lokalt praktiserande verksamheten,
fastställs av bl.a. gällande kulturmiljöprogram, vårdprogram, förvaltningsplaner och skötselplaner
(Danielsson 2006:19ff).

·
·
·
·
·
·
·

Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.
Förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård
Plan- och bygglagen (1987:10)
Plan och byggförordningen (1987:383)
Förordningen (1998:1229) om statliga byggnadsminnen
Miljöbalken (1998:808) och därtill tillämpliga förordningar, främst förordningen (1998:896)
om hushållning med mark- och vattenområden m.m., förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., nationalparksförordning (1987:938) och förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Fig. 7. Hämtat ur Regeringens skrivelse 2001/02:171 sidan 9

13

Fyndmaterial i marken av avsiktligt deponerade föremål, vanligen från forntiden. Depåfynd tros vara antingen föremål som offrats till högre makter, eller gömda värdeföremål med avsikt att tas upp igen (NE 2009).
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5.2 Fornvårdande insatser
5.2.1 Nationellt samordnade, förebyggande och allmänbildande projekt/verksamheter
Riksantikvarieämbetet använder sig av olika förebyggande verksamheter, för att förhindra att fornlämningar skadas och förstörs. En metod som visat sig vara framgångsrik för att bibehålla det öppna
odlingslandskapet i Sverige är att ge markägare miljöersättning. Andra viktiga redskap för att skydda fornlämningarna är det landsomfattande miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av
landskapet i Sverige, Nils, där man via flygfoton kan bedöma skicket på landets olika fornlämningar
(Ullberg 2007).
Till följd av de omfattande katastrofer som Sverige råkat ut för på senare år, som stormen Gudrun år
2005, samt de alarmerande skadeeffekter som skogsbruket innebär för fornlämningarna, beslutade
man att starta ett samordnande projekt där ett nätverk för katastrofberedskap och restvärdesräddning
har bildats. Samarbetet mellan Riksantikvarieämbetet, Räddningsverket, Statens fastighetsverk och
olika kulturarvsinstitutioner, avser att förbättra möjligheterna att förutse och förebygga de skador
som fornlämningar utsätts för. Allt fler skogsmaskiner har även idag tillgång till fornminnesinformationssystemet Fmis, vilket förser skogsarbetarna med digital information om fornminnenas lokalisering (DN 2007).
Ett annat projekt, vilken oftast organiseras och samordnas av länsmuseet, länsstyrelsen, kommunen
eller Riksantikvarieämbetet, är fadderverksamheten av fornlämningar. Fornminnesfaddern kan vara
en hembygdsförening eller annan lokal förening, skolklass eller en privatperson som frivilligt hjälper till och vårdar en fornlämning i närområdet. Uppgifterna består bland annat av att hjälpa markägaren att röja bort sly, högt gräs och annan påträngande växtlighet kring fornlämningen samt rapportera eventuella skador till ansvarig antikvarisk myndighet (Danielsson 2006:34).
5.2.2 Nationellt bevaringsprogram
I jämförelse med andra europeiska länder anses Sverige ha en stark fornminneslag, men ändå är det
ett stort antal fornlämningar som beslutas varje år att arkeologiskt undersökas och borttagas till följd
av en mer omfattande modern markexploatering. Detta beror på att kulturminneslagen är en skyddslagstiftning som i sig inte ger några garantier för absolut skydd eller bevarande (Carlie 1998:5). I
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. kan man i paragraf 12, under indelningen om Ingrepp i
fast fornlämning, läsa ”Den som vill rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning skall ansöka om
tillstånd hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse” (SFS
1988:950). Detta påkallar nödvändigheten efter en övergripande teoretisk och metodisk ram för
värdebedömning, vilket dessvärre saknas (Carlie 1998:5). Behovet efter en sådan värdebedömning
gör sig även gällande i bedömningen av ett fornlämningsområde. Under indelningen Fasta fornlämningar och fornfynd, paragraf 2 inom lagen (1998:950) om kulturminnen m.m., sägs ”Till en
fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller på sjöbotten som behövs för att bevara
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. […]” (SFS 1998:950). En fornlämnings art och betydelse utifrån antikvariska och miljömässiga faktorer, bedöms med hänsyn till planerade verksamheter och
deras samhällsvärde. Detta innebär att en bra bevaring av en fornlämning, kräver en väl fungerande
kunskapsspridning om fornlämningens historia till såväl politiker som markägare, exploatörer samt
allmänheten (Carlie 1998:6).
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Det finns inga generella bevarande program för fornlämningar, det som gäller är det som lagen säger. Detta innebär att det är upp till respektive markägare och tillsynsmyndighet (länsstyrelserna) att
avgör om det behövs ett bevarandeprogram för en enskild fornlämning, oftast kommer frågan upp
om länsstyrelserna anser att en fornlämning missköts. För de fornlämningar som sköts med hjälp av
medel från kulturmiljövårdsbidraget eller på annat sätt finansieras av länsstyrelserna finns det oftast
en skötselplan. De fornlämningar som RAÄ förvaltar har äldre skötselplaner dessa beskriver de åtgärder och metoder som skall användas för att fornlämningen skall bevaras oförändrad (Brandt
2009).
5.2.3 Skötselplan av Kiviksgraven
Trots försök har jag inte lyckats lokalisera en tydlig skötselplan eller vårdplan, och i en fältdagbok
från 2001 noteras en brist på tillräcklig vårdplan och där man även eftersöker ett lämpligt vårdprogram av Kiviksgraven samt intilliggande sågmölla med anslutande områden. Vad som framgår i
fältdagboken, och som jag även noterat i avtalsdokument från ATA:s arkiv, ansvarade Simrishamns
kommun för skötseln av Kiviksgraven mellan år 1991-1999. Fram till år 1997 var Kiviksgraven ett
av de objekt som vårdades av arbetslag genom arbetsmarknadsåtgärder, och efter dessa arbetslag
upphört skötte kommunen skötselarbetet i egen regi fram till år 1999. Perioden mellan år 1999 och
fram till inspektionen som rapporteras i fältdagboken augusti 2001, sker i stort sett ingen vård av
röset, och besiktningen på utsidan uppvisar bl.a. vildväxande vegetation över röset och kringgärdande område (Raä 2001a). Samma år beslutade man att för Kiviksgravens del att ordninggöra
kringgärdande område genom att bland annat ta bort döda träd, muddra dammen samt avtorva röset
(Danielsson 2002). Genom att avtorva den växtlighet som sprider sig över hela röset, och där djupa
rötter kan komma att skada fornlämningen, kan man på ett skonsamt sätt bevara och hålla röset synligt. Ur en fältdagbok från riksantikvarieämbetet med en datering på 5/11-01, kan man läsa om avtorvningen av Kiviksgraven. Rensningen startade den 29/10-01 i södra delen av röset, och den 2/11
samt 7/12 samma år gjordes en platsbesiktning av bland annat Robert Danielsson från riksantikvarieämbetet. Med hjälp av en handtagsförsedd krok samt ett specialtillverkat spett med tvärstag som
används för att häva upp rotsystem, hade man vid besiktningstillfället torvat av cirka halva rösets
omkrets. För att köra bort grästorven användes en vanlig bondtraktor och vagnen står i höjd med
gången. På vissa håll noterades traktordäcken ha skurit ned i leran, men bedömning gjordes att det
inte innebar några omfattande skador utan att detta lär läka till nästa säsong (Raä 2001b, Danielsson
2002). År 2003 ges Skogsvårdsstyrelsen i Höör uppdraget att sköta grönyteskötseln vid Kiviksgraven under en treårs period, men något uppföljningsavtal har inte jag lyckats lokalisera även om detta inte innebär att ett sådant eller liknande avtal finns (Danielsson 2003).
5.4 Bevaring utifrån fornlämningars betydelse som kulturarv
Kiviksgraven är en unik fornlämning vars forskningshistorik består av flertal kända namn, och som
tillsammans med världsarvslistade hällristningarna i Tanum samt den berömda danska solskivan
från Trundholm, finns omtalad i alla standardverk om bronsåldern i norra Europa. Trots detta är det
sällan graven uppmärksammas, besökarna är i förhållande få, allmänheten okunnig om dess historia, och antalet träffar Kiviksgraven ger på Google är långt färre än andra lämningar som exempelvis Ales stenar (Raä 2007a:62). Vid sökning på Ales stenar via riksantikvarieämbetets söktjänst
Kringla14, ses exempelvis 455 träffar i Fornvännen, 436 sidor på raä:s webbplats och 48 publikationer i bibliotekskatalogen. Kiviksgraven ger via samma söktjänst resultaten 35 träffar i Fornvännen,
22 sidor på raä:s webbplats och 37 publikationer i bibliotekskatalogen (sökning genomfördes
14

Samsökningstjänst i flertalet av Riksantikvarieämbetets digitala källor.
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8.10.2009). Med undantag för Kiviksgravens hällristningar, ses fornlämningen vid en jämförelse
med andra likvärdiga lämningar varit föremål för både få undersökningar samt fåtal skildringar. En
av de få undersökningar som genomförts, av Hallström år 1931, resulterade i en ingående redovisning som ännu idag inte har publicerats utan endast finns tillgänglig som arkivmaterial hos ATA i
Stockholm. Brister kan även ses från ansvariga antikvariska myndigheter kring bevaringen av Kiviksgraven, och fortfarande återfinns inte mycket förståelse samt intresse bland ortsbefolkningen att
bevara dels monumentet men även som ovan nämnts dess närliggande område och helhetsintryck.
En förståelse och ett intresse som ännu inte ens har anammats av berörda antikvariska myndigheter
(Larsson 1993:135f).
5.4.1 Ales stenar
Ales stenar är en stor skeppssättning som ligger uppe på Kåsebergaåsen i sydöstra Skåne, och är en
av Sveriges mest omtalade och besökta fornlämning. Antalet besökare beräknas att vara omkring
500 000 årligen, vilket kan jämföras med Kiviksgravens besökarantal på cirka 40 000 per år.
Skeppssättningen konstruerades av ett 60-tal stora block, varav 59 återfinns bevarade, och mäter
hela 67 meter långt och 19 meter brett. Uppgifterna kring antalet stenar som ingått i skeppssättningen har varierat i dokumentationen, och enligt de uppgifter jag behandlat kring Ales stenar finns flertal indikationer på att Ales stenar tidigare bestått av färre antal stenbumlingar. Stenbumlingar har
noterats på platser omkring och på en skiss av Bruzelius benämns en mindre skeppssättning. Huruvida dessa är bortforslade eller är inkluderade i dagens skeppssättning är oklart. Datering tros av
flertal vara vikingatid, men begravningar kan ha ägt rum tidigare under järnåldern vilket stöds av de
sju C 14-prover som togs i samband med arkeologen Märta Strömbergs forskning. Huvuddelen av
dessa sju prover dateras till omkring 600 e Kr, vilket är ca 200 år före vikingatid (Raä 1956, Burenhult 2005:468, Danielsson 2006, Raä 2007b).
Ales stenar är föremål för allehanda tolkningar, och ibland görs paralleller med Stonehenge och
dess tolkning som forntidskalender (Jansson et al. 1989:41). Den allra mest uppseendeväckande
tolkning ses av den fristående forskaren Bob G Lind, som hävdar att Ales stenar funktion varit av
astronomisk karaktär i form av solur. Till följd av den astronomiska relationen samt de skålgropar
som återfunnits på en del av stenblocken, anser Lind att Ales stenar bör dateras till bronsålder (Raä
2007b).
En restaurering genomfördes för första gången år 1916, då endast 16 av de 59 stenarna stod upprätta. Sand rensades bort och flertal av stenarna restes, dock utan att man visste deras ursprungliga positioner. Det är på skisserna från 1916 som man för första gången finner de så kallade roder- och
altarstenarna, och troligen tillkom roderstenen i samband med själva restaureringen. Vid tiden för
restaureringen år 1916 uppgavs altarstenen vara 2,75 meter hög, men under den andra stora restaureringen år 1956 var höjdmåttet så lågt som 1,4 meter. Innan restaureringen år 1956 hade fornlämningsplatsen under 1940-talet nyttjats av militär verksamhet, där en byggnad för flygbevakning placerats intill skeppssättningen samt ett skyddsrum grävts ned mellan två stenblock. Byggnaden togs
bort efter kriget, men fornlämningen var nästan helt täckt av flygsand. Vid restaureringen schaktades flygsand och jord bort från fornlämningsområdet samt inom skeppssättningen och kring stenarna med hjälp av bandmaskin. Inga arkeologiska undersökningar genomfördes under denna omfattande bortschaktning, och eventuella fornfynd från dessa lager har därmed förstörts. Förutom att
fornlämningsområdet nyttjats för militär verksamhet, har platsen under årtionden brukats först som
åkermark och sedermera som betesmark för boskap (se fig. 8). På flertal av stenblocken finns skador registrerat, och fornvårdande insatser har genomförts för att förhindra att stenarna faller sam-
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man (Rudebeck 2007:24, Raä 2009). Förutom benämningen Ales stenar, ses även Urbans grav,
Hede stenar, Als stene m.fl. (Burenhult 2005:468).’

Fig. 8. Ales stenar år 1942 utrustad
med militär utrustning och byggen,
samt omgärdad av åkermark.
Källa: ATA

6. SLUTSATS

Min materialstudie visar på en omfattande variation av teorier av Kiviksgraven och hur de tillämpade bevaringsåtgärderna har påverkat den antikvariska uppfattningen av Kiviksgraven som fornlämning. Studierna har även behandlat olika yttre faktorer som påverkar gravens bevaringsstatus, samt
hur fornminnesvården och kulturminneslagen är utformad. Efter en genomgång av källmaterialet
kan jag konstatera att Kiviksgraven ha varit föremål för omfattande ingrepp. Första dokumenterade
skadorna återfinns i rättsprotokollet från 1748, då man efter åratal av stenplundring från röset påträffat den inre stenkistan. Stenplundringen kom att fortsätta under lång tid, och där de fåtal bevaringsinriktade insatserna som genomfördes var fokuserade på stenkistan. Först på 1930-talet vidtogs
antikvariska insatser på hela fornlämningen d.v.s. stenhällarna, stenkistan samt stenröset, genom
den omfattande restaureringen under åren 1932-1933 som resulterat till dagens utformning.
Forskningen kring tolkandet av vår forntid har länge påverkats av en vilja att se paralleller med
storslagna Medelhavskulturer som den mykenska och minoiska samt även med kulturerna i fjärran
öster. Dessa influenser ska ha skett via faktorer som exempelvis invandring och handelsförbindelser. Vetenskapens vilja att finna dessa kopplingar med kulturer från medelhavsområdet och fjärran
öster, kan ses bero på en önskan att framhäva områdets historiska betydelse och storhet via förbindelser med högkulturer samtidigt som den speglar en misstro mot dåtidens populations förmåga att
på egen hand skapa en avancerad högkultur. Denna vilja legatimiserar även tolkningar uppbyggda
på en inhemsk förgången storhetstid, med uppförandet av monument med religiösa och magiska
kopplingar med orientalisk- och medelhavsinspirerad gudsdyrkan så som man bland annat kan se
kring tolkningarna av Kiviksgraven. Dessa medelhavsinspirerade tolkningar kring Kiviksgraven
anses av vissa forskare som Bodil Petersson har påverkat restaureringen gjord 1932-33, till att antingen medvetet eller omedvetet efterlikna mykenska monument från samma tid vid Medelhavet.
Orsaken till Peterssons, samt även andra forskare som Goldhahn och Burenhult, kritiska inställning
till Kiviksgravens utformning efter restaureringen, är att kistans skyddsrum konstruerades som ett
bunkerliknande rum med släta betongväggar vilket ger en känsla av gravkammare där stenkistan får
ett intryck av sarkofag. En av de ansvariga bakom restaureringen, John-Elof Forssander, förklarar
denna utformning med att rummet är en museal anordning med avsikt att göra lämning lättillgänglig
för allmänheten att besöka och kunna gå runt stenkistan för att studera hällristningarna. I Gustaf
Hallströms, ansvarig för utgrävningen inför restaureringen 1932-33, förslag till restaurering, utarbetad i samarbete med Forssander, ses en vilja att i så stor utsträckning som möjligt göra restaureringen autentisk med syfte att ge en trovärdig och mäktig upplevelse av fornlämning för allmänheten
framför den bekväma tillgängligheten som sedermera kom att primäras. Istället valde riksantikva-
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rieämbetet att låta arkitekten E. Græbe forma ett förslag som sedermera inarbetades i den slutgiltiga
restaureringsplanen av professor Otto Rydberg. Trots flertal försök har jag inte lyckats få tag i denna slutgiltiga restaureringsplan, och inte heller fått en tydlig bild av de bakomliggande argument
som resulterat i den valda utformningen. Därför kan jag inte själv med säkerhet uttala mig om vilka
de bakomliggande orsakerna var, medan den uppfattningen jag fått är att den slutgiltiga restaureringsplanen var kontra Hallströms mer praktiskt och enklare genomförbar. I Forssanders skrift från
1935 står det om Hallströms restaureringsförslag ”Förslaget får nog betraktas som sällsynt skickligt
genomtänkt ur teoretisk synvinkel, men de svårigheter, som uppställde sig, när det gällde att praktiskt realisera det, ansågos ej uppväga dess obestridliga förtjänster och fördelar framför varje annan
lösning” (Forssander 1935:63). Att Forssander på något sätt skulle vara inblandad i Hallströms utformning av restaureringsplan framkommer ingenstans i det material jag behandlat, med undantag
för i Hallströms opublicerade rapport från 1932 under delen Förslag till åtgärder för restaurering
och skydd för graven samt för underlättande av dess studerande, även om Forssander i sin skrift
från 1935 dels verkar försvara utformningen samtidigt som han verkar positiv till Hallströms förslag. Man kan i texten finna inslag av kritisk ironi som exempelvis ”Dörrinfattningen med sin kopparplåt har […] fått en värdig och stilfull utformning, som möjliggjort, att besökaren inte behöver
stifta bekantskap med den dystra betongen, förrän steget är tagit in i skyddsrummet” (Forssander
1935:64). Forssander uttrycker även en förhoppning om att de kala betongväggarna ska komma att
livas upp av informativa texter och bilder kring Kiviksgravens historia. Inga insatser har gjorts för
att motverka känslan av bunker, och personligen är just denna känsla till stor nackdel för en rättmätig upplevelse av Kiviksgraven. De helt lodräta slätspacklade väggarna i ett perfekt vinklat rektangelformation ger ett kallt och livlöst intryck, och skulle varit avhjälpt genom att låta en del av rösets
stenar bryta igenom samt ge rummet en mjuk oregelbunden valvformation. Då jag inte är kunnig
inom 1930-talets tekniska kunskap på området, måste jag i sammanhanget ändå framhålla att min
åsikt på utformandet av skyddsrummet kanske inte var tekniskt möjligt även om jag ändå vidhåller
att det måste funnits andra tekniskt genomförbara men ändå mer autentiska utformningar av rummet. I en del dokument kan kritik läsas gentemot Hallströms slutsatser och restaureringsförslag,
men eftersom jag inte lyckats klargöra vem mottagaren eller avsändaren är, ibland båda delar, brukar jag i nuläget inte dessa dokument.
En annan faktor som jag fått uppfattning om är betydelsen av ett storslaget monumentalt intryck,
vilket exempelvis kan ses i ett brev från Rydberg till riksantikvarien Sigurd Curman från den 8 dec
1932 ”[…] Det vore måhända fördelaktigt för utseendet om den gavel i vilken dörren sitter, bleve
något bredare och högre. Det skulle nog verka mer monumentalt. […]”. I ett P.M. rörande Kiviksgraven avsett för Ras tal den 20.3.1934 motiveras restaureringens utformning genom ”att vården av
de ytterligt märkliga bildhällarna ovillkorligen kräver ett effektivare och varaktigare skydd än det
den gamla plåthuven har bestått. Därför har det för ändamålet eljest föga tilltalande materialet i
skyddsbyggnaden valts. För att emellertid oskadliggöra intrycket härav har själva byggnaden skickligt dolts under det väldiga röset. Återuppförandet av detta i hela sin utsträckning har återgivit graven dess forna monumentalitet […]”. Möjligen utformades restaurering av Kiviksgraven med avsikt
att mer främja en syn av svunnen storhet och mäktighet, där Hallströms restaureringsförslag istället
skulle ha gett lämningen ett autentiskt och genuint intryck, vilket kunde motverkat dagens uppfattning om att Kiviksgraven bör ses som en rekonstruktion istället för en restaurering.
Utformningen av restaureringen av Kiviksgraven 1932-33 samt uppfattningen huruvida det bör ses
som en restaurering eller rekonstruktion har under mitt uppsatsarbete kommit att framstå som viktiga aspekter för dagens syn kring Kiviksgravens betydelse samt vilka bevaringsinriktade åtgärder
som anses relevanta i bevarande av denna fornlämning. Om det förhåller sig så att myndigheter i
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likhet med Lars Brandt från Riksantikvarieämbetet främst behandlar Kiviksgraven som en sentida
konstruktion, kan det vara en förklaring till det bristande intresset att förvalta fornlämningen utifrån
de normer som ses brukliga.
Under uppsatsarbetet har jag försökt reda ut vilka specifika bevarande verksamheter som tillämpas
på Kiviksgraven. Vid förfrågningar av berörda myndigheter gällande vårdplan eller skötselplan av
Kiviksgraven, har jag inte lyckats få några direkta svar eller en faktisk vårdplan. Från fältdagbok
Kiviksgraven år 2001, då platsen besiktigades med syfte att inhämta underlag för akuta och långsiktiga behov efter att platsen erhållit begränsad fornvård under ett par år, står det ”Tidigare vårdplan
finnes, dock i råddigaste laget för långsiktig vård”. På nästa sida i samma fältdagbok står det under
prioriteringslistan som nr 3. ”Att eftersöka tidigare vårdprogram”, vilket skulle ske hösten 2001,
och som nr 4. står ”Hitta långsiktig vårdlösning”, vilket beräknades göra hösten/våren 2001-2002
(Raä 2001a). Någon aktuell specifik vårdlösning eller vårdplan har jag dock inte lyckats lokalisera.
Kiviksgraven sammanfaller under nationella bevaringsverksamheter samt nationella lagstiftningar
och förordningar. Den nationella lagstiftningen hänvisar dock till värdebedömning av fornlämningens art och betydelse utifrån antikvariska och miljömässiga faktorer, vilka bedöms med hänsyn till
planerade verksamheter samt deras samhällsvärde.
Förutom främst den senaste restaureringens konsekvenser och vilken betydelse dessa åtgärder har
inneburit för Kiviksgraven, är den omfattande exploateringen som skett kring Kiviksgraven, där
husbyggen och asfalterad väg snävt ramar in fornlämningen samt parkområde som helt skymmer
sikten av kusten, av betydelse för upplevelsen av Kiviksgraven samt dess framtid. Tydligen ska man
även så sent som på 1940-talet fortfarande kunna se Stenshuvud från platsen vid Kiviksgraven, vilket bör upphöjt den totala upplevelsen, något som jag vid besök aldrig åtminstone reflekterat över
om någon del av Stenshuvud fortfarande kan skymtas. Även kusten ska ha synts. En fornlämnings
kringgärdande område är av lika stor betydelse för upplevelsen av själva fornlämningen, och ger en
mer komplett förståelse för dess historik och betydelse. Tanken att komma fram till större gräsområde där man måste gå den sista biten upp, och närma sig Kiviksgraven omgärdad av en fridfull och
autentisk miljö där man kan titta ner på havet och kustremsan samt skåda Stenshuvud upphöjning åt
syd-sydost, hade varit en värdig inramning av Kiviksgraven men dessvärre inte längre så realistisk.
Under uppsatsarbetet ville jag försöka förstå varför myndigheterna, i detta fall främst länsstyrelsen,
tillåtit en sådan omfattande exploatering kring Kiviksgraven där man till och med gjort bedömningen att bebyggelse fått ske på ett avstånd under gällande praxis. På den information jag erhållit från
mina litteraturstudier, behandling av dokument från Riksantikvarieämbetets egna arkiv ATA, samt
från intervjuer med ansvariga myndigheter, drar jag slutsatsen att endast ristningarna på hällstenarna är den faktorn som upprätthåller ett antikvariskt intresse medan röset och dess betongrum betraktas som en modern museal byggnad. Det är svårt att göra en helhetsbedömning över hur allmänheten påverkats av restaureringen, men jag är av den uppfattningen att exploateringen har förhindrat
ett kvalitativt helhetsintryck och skapar svårigheter att placera Kiviksgraven som en fornlämning i
dess rätta historiska kontext.
Min slutsats är att de restaureringar som Kiviksgraven genomgått har i allra högsta grad påverkat
det antikvariska värdet av Kiviksgraven som fornlämning. Föranleder detta att alla fornlämningar
får en antikvarisk värdeminskning som genomgår betydande restaureringar? För att besvara denna
fråga har jag genomfört en mindre jämförelsestudie mellan Kiviksgraven och Ales stenar. Som det
framgår i kapitelavsnittet 5.4.1 har Ales stenar genomgått betydande restaureringar vid flera tillfällen, där ett stort antal stenbumlingar åter rest upp utan några föranledande undersökning som klarlagt dess korrekta position samt där sand i omgångar fraktats bort. Fornlämningsplatsen har även
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under period nyttjats för militär verksamhet samt årtionden brukats först som åkermark och sedermera som betesmark för boskap. Enligt de uppgifter jag behandlat kring Ales stenar finns flertal
indikationer på att Ales stenar tidigare bestått av färre antal stenbumlingar, där stenbumlingar noterats på platser omkring och på en skiss av Bruzelius benämns en mindre skeppssättning. Huruvida
dessa är bortforslade eller är inkluderade i dagens skeppssättning är oklart, och antalet stenbumlingar som anses ingå i själva skeppssättningen Ales stenar har varierat i dokumentationen. Trots detta
verkar Ales stenar av antikvariska myndigheter och vissa forskare ses som en intakt fornlämning
och innehar ett högt antikvariskt värde. Med syfte att få en bättre bild av myndigheters och forskares uppfattning angående Ales stenars restaureringar, och ifall även Ales stenar bör tolkas som en
restaurering valde jag att dels göra en förfrågan hos ansvariga på riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen samt till forskaren Bodil Petersson som skrivit en avhandling inom ämnet arkeologi och rekonstruktion, vilken inkluderar Kiviksgraven men inte Ales stenar. Av de två statliga instanserna
mottogs dessvärre inga svar i frågan, medan Petersson säger sig personligen anse att både Kiviksgraven och Ales stenar är rekonstruktioner eftersom det finns mycket lite kunskap om fornlämningarnas ursprungliga utseende.
Restaurering av Ales stenar har enligt mig påverkat fornlämningens utformning i samma utsträckning som Kiviksgravens restaurering. Till skillnad från Ales stenar genomfördes inför Kiviksgravens restaurering en utförlig arkeologisk undersökning av rösets utsträckning och kistans placering,
vilket skapar en större tillförlitlighet kring fornlämningens ursprungliga utseende. Ales stenars restaureringar ger för en person som inte är insatt i dess antikvariska historik en uppfattning att vara
mer genuin, i motsats till Kiviksgravens museala uppförande med inslag av icke autentiska material
som betong. Efter att mer studerat båda fornlämningars antikvariska historia, anser jag det inte finns
några större skillnader. Det som för mig skapar olikheter i upplevelsen mellan de olika fornlämningarna, beror på de olika nivåerna av exploatering som tillåtits av ansvariga myndigheter kring
platserna vilket även påverkar det allmänna och publika intresset. Det publika värdet har betydelse
för den press myndigheterna mottager kring bevaring och tillgänglighet av fornlämningen. Myndigheternas uppfattning av en fornlämnings antikvariska värde är därför av stor vikt på vilka bevaringsåtgärder som vidtagits samt som i framtiden kommer att tillämpas.

7. SAMMANFATTNING
Målet med denna studie var att utifrån Kiviksgraven lyfta fram dess bevaringsproblematik. Under
arbetet har jag studerat Kiviksgravens historik från första dokumenterade skeendena fram till nutid,
med fokus på bevaringsaspekten, samt vilka faktorer som är av betydelse för dess historiska och
nutida bevaringsförhållande.
Kiviksgraven återfinns vid östra Skånes kustband, Kivik, daterad till bronsålder för ca 3000 år sedan och är Sveriges största cirkulära gravröse med diameter på 75 m. Graven är mest känd för den
stenkista återfunnen i rösets mitt, med sina uppmärksammade hällristningar vilka gett upphov till
allehanda tolkningar och teorier. Teorierna har främst cirkulerat kring uppfattningen av en begravd
storman, monolit, med influenser från Medelhavskulturer, men på senare år har dessa teorier ifrågasatts av en del forskare. Fokuset på rösets inre stenkista resulterade till att de fåtal bevaringsinriktade insatserna avgränsades till kistan och dess hällristningar, varpå man lät hela röset plundras på i
stort sätt alla sina stenar. Först på 1930-talet vidtogs antikvariska insatser på hela fornlämningen
d.v.s. stenhällarna, stenkistan samt stenröset, genom den omfattande restaureringen under åren
1932-1933 som resulterat till dagens utformning. Den omfattande restaureringen har genom åren
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starkt ifrågasatts, då man brukat icke autentiska material som betong samt gentemot dess utformning i form av en bunkerliknande skyddsrum övertäckt med ett röse av tidigare bredd, men av låg
höjd, och med stenkistan i dess mitt likt en sarkofag. Tillsammans med den smala böjda gången
som leder fram till en ingång skapad av stora stenblock med en port av koppar, anser kritikerna att
alla dessa faktorer ger en missvisande bild av förgången storhet, och speglar den tolkningsuppfattningen som rådde under tidpunkten för restaureringen kring influenser samt kontaktnät med Medelhavskulturer. Denna utformning försvaras med att den är tänkt vara en museal anordning med avsikt
att göra fornlämningen lättillgänglig för allmänheten. Vissa indikationer finns om betydelsen av ett
monumentalt intryck, samt att utformningen var mer praktisk och enklare att genomföra än det mer
autentiska restaureringsförslaget från Gustaf Hallström, ansvarig för arkeologiska utgrävningen
1931.
Det verkar finnas en brist på specifik vårdlösning eller vårdplan, utan Kiviksgraven sammanfaller, i
likhet med flertal andra fornlämningar, under nationella bevaringsverksamheter samt nationella lagstiftningar och förordningar. Problemet med den nationella lagstiftningen, är att den hänvisar till
värdebedömning av fornlämningens art och betydelse utifrån antikvariska och miljömässiga faktorer, vilka bedöms med hänsyn till planerade verksamheter samt deras samhällsvärde. Då Kiviksgravens antikvariska värde anses lågt till följd av den omfattande restaureringen som genomfördes på
1930-talet, och allmänhetens intresse relativt begränsat, har området kring Kiviksgraven utsatts för
betydande exploatering och själva fornlämningen varit föremål för bristande bevaringsinsatser.
I en jämförelsestudie med Ales stenar, ses Ales stenar ha genomgått flertal betydande restaureringar
och en del insatser utan någon arkeologisk undersökning eller faktaunderbyggt underlag. Trots detta
ses Ales stenar av antikvariska myndigheter och flertalet forskare, inte som en rekonstruktion, utan
som en intakt fornlämning och innehar ett högt antikvariskt värde. Området kring Ales stenar har, i
motsatts till den omfattande exploateringen som återfinns kring Kiviksgraven, befriats från exploatering och ger därmed ett mer kvalitativt helhetsintryck. Restaurering av Ales stenar har enligt mig
påverkat fornlämningens utformning i samma utsträckning som Kiviksgravens restaurering, och
skillnaderna i upplevelsen mellan de olika fornlämningarna beror på de olika nivåerna av exploatering som tillåtits av ansvariga myndigheter kring platserna vilket även påverkar det allmänna och
publika intresset. Det publika värdet har betydelse för den press myndigheterna mottager kring bevaring och tillgänglighet av fornlämningen. Myndigheternas uppfattning av en fornlämnings antikvariska värde är därför av stor vikt på vilka bevaringsåtgärder som vidtagits samt som i framtiden
kommer att tillämpas.
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BILAGA 1
RAÄ-nummer Södra Mellby 42:1
Lämningstyp

Röse

Antal

1

Form

Rund

Antikvarisk bedöm-

Fast fornlämning

Byråmässigt beslutad

Nej

Osäker position

Nej

Osäker utbredning

Nej

Kategorier

Gravar

Typisk datering

Bronsålder

Län

Skåne

Kommun

Simrishamn

Landskap

Skåne

Socken

Södra Mellby

Koordinater (x/y)

6173721 / 1401163 (RT-90 2,5 gon V)

Koordinater (lat/long)

55,6827 / 14,2343 (W GS84)

Visa i Google Earth

Södra Mellby 42:1

Visa på karta (hitta.se)

Södra Mellby 42:1

Visa på karta (eniro.se)

Södra Mellby 42:1

Beskrivning

Hällkista i röse. Röset är 75 m diam och 3 m h. Stenarna är vanligen 0,3-0,5 m st (somliga 0,2 m, andra intill
0,6 m, i gången intill 1 m st). Kantkedja, 0,2 m h av 0,3-0,6 m st stenar. Röset har en mycket flack, slät yta
med plant lagda stenar. Osäkert om ursprungligt utförande. Från rösets ÖSÖ kant går en bågformigt svängd
(mot S) stensatt gång, 34 m l(ÖSÖ-VNV), 2-3 m br och 0,2-0,3 m h (över bottenplanet) in till en cementerad
byggnad, 6,75x4 m (NNV-SSÖ) och 2,15 m h, vilken har en dörr i koppar, 2x1,2 m st. I byggnadens mitt är
en hällkista, 3,5x1 m (inre mått), NNÖ-SSV, och intill 1,1 m h. I vardera långsidan är 4 hällar 1,0-1,1 m h,
0,7-1,25 m br och 0,13-0,4 m tj. På kortsidorna är vardera en gavelhäll, respektive 0,45, 1,4 m br och 0,2 m
tj (S hällen) och 1 m h, 1,05 m br och 0,22 m tj (N hällen). I VSV långsidan är 4 ristade hällar, i ÖNÖ 3
hällar.
Tillägg: Dnr 722/80. Rapport om arkeol. provundersökning, år 1970, ca 100 m V om Bredarör. 11 härdgropar påträffades. I övrigt inga fynd./1983-09-21 RH.
Tillägg: Dnr 3019/84: 1984-03-16 gjordes en arkeologisk provundersökning utefter vägen ca 100 m NV om
Bredarör. Obetydliga fynd bl.a. flintavfall påträffades. Rapport.
Tillägg: Dnr 6550/81: Provundersökning, schakt längs tomtgräns ca15 m SV om Bredarör. Inga spår av
fornlämn/CB.
- - Tillägg dnr 321-4158-2006: Vid arkeologisk
undersökning år 1991, med anledning av grävning för en elledning Ö om gravröset i Ö-V riktning från den befintliga kaffestugan fram till rösets
ingångsparti och längs gången in i röset, dels
grävning för sättande av betongfundament för
skyddsglas inne i gravkistan, påträffades ingen av
antikvariskt intresse.

Terräng

Låg moränhöjd på strandhylla. Vegetationsfritt,

Antikvarisk kommentar

Boplatsen, se RAÄ-nr 65 Södra Mellby sn.

Skadestatus

Restaurerad

Undersökningsstatus

Delundersökt

Läge

Oförändrat läge

Rekommenderat namn

Bredarör

Namnlista

Kungagraven

Namnlista

Kiviksgraven

Kartblad

2E4a NV
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BILAGA 2
Översiktsbild över viktiga händelser kring Kiviksgraven
Årtal

Vad man gjort

Vem som gjort det

1748

Rösets inre kisthäll påträffas efter en lång tids plundring av rösets stenar

Husmännen Lasse Pärsson
och Anders Sahlberg

1749

Kiviksgraven besöks för första gången av en betydande forskare av sin tid

Carl von Linné

1756

En ritning tecknas för hand av stenhällarnas ristningar

Wessman

Avbilda och dokumentera stenhällarnas ristningar, den äldsta återfunna

1800

Besök och efterundersökning av Kiviksgraven

Nils Henric Sjöborg

Studera och dokumentera Kiviksgravens rådande status

Nils Henric Sjöborg

Återplaceras i Kiviksgraven

Nils Henric Sjöborg

Återplaceras i Kiviksgraven

Nils Henric Sjöborg

Åtgärd för att skydda fornlämningen
Första mer omfattande restaureringen,
där överbyggnaden syftar att skydda
mot väder
Tydliggöra vilket område som stod
under statens vård och ägo

1814
1814
1814
1861
1863
1888 el
1895
1905
1911
1915

1931

1932

1933
17501973
1973

Ur en ränna i Mellby bröt man fram en stenhäll nr 4
från Kiviksgraven, som brukats som byggnadsmaterial
Hällsten nr 7 togs fram under en brännvinspanna i
Mellby
Kiviksgraven blir fridlyst
Kistans stenhällar gjuts samman med cement samt en
överbyggnad av sparrverk och halm byggs
Fixering av ett cirkelformat område på 4751 kvadratmeter
Överbyggnaden av sparrverk och halm ersätts av ett
trätak i samband med en tegelundermurning
Gipsavgjutningar av stenhällarna
Skyddstaket av trä utbyts mot ett skyddstak av zinkplåt
Ca 40-tal hällstensfragment påträffades, och utgör
tillsammans en tredjedel av hällstenen nr 8
- Gravkistan friläggs från överbyggnad samt sammangjutningen av cement
- Hällstenarna fotograferas
- En ny förut dold hällsten återfinns, nr 5, och anses
stå på dess ursprungsplats
- Markytan analyseras
- En mindre separat grav återfinns vid kistans södra
ände, och får namnet prinsgraven
- Röset återställs till sin ursprungliga bredd på 75
meter i diameter
- Rösets höjd blir till följd av bl.a. bristande ekonomi endast 3 meter hög
- En böjd stensatt gång anläggs som leder fram till
en ingång i röset
- En port i röset skapas av stora tunga stenblock
- Inne i röset gjuts en gravkammare av cement
Kiviksgraven invigs

Sven Nilsson
J.E. Tellander

Syftet
Syftet med själva stenplundringen tros
vara till bruk för att bygga bl.a. stengärdsgårdar
Dokumentera platsen under sin Skåneresa

Skyddsåtgärd av Kiviksgraven
Statens historiska museum
A.N. Holm
A.N. Holm

Visa Kivikshällarna på museum
Mer hållbart material
Påträffades i samband med att kvarnen
i Esperöd revs

Gustaf Hallström tillsammans med bl.a. J.E. Forssander

Första arkeologiska utgrävningen
inför en planerad restaurering av Kiviksgraven

Otto Rydbäck, E. Græbe,
J.E. Forssander & J.E. Liljegren

En omfattande restaurering av en illa
åtgången fornlämning, med avsikten
att samtidigt även göra fornlämning
lättillgänglig

Av kung och utvalda gäster

Hällarna kontinuerligt målats av, genom att antingen
måla för hand eller att kalkera med hjälp av smörpapper
Hällarnas yta färgades först svarta för att sedermera
målas vita

Uppmärksamma Kiviksgravens betydelse som fornminne för allmänheten
Avbilda och dokumentera hällbilderna

2005

Skadegörelse där sten i gången rivits ner

Okänt

2006

Hällstenarnas yta laserscannas

Joakim Goldhahn
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Avbildningsmetod där man studerade
kontrasterna
Skattsökning under utövning av den
nya sporten Geocachning (orientering
med skattsökning via GPS)
Under skonsamma metoder få fram
mer detaljerade avbildningar

