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Abstract  

Komplexitet i sten. 

- En jämförande analys av inre samt yttre grav och byggnadsstruktur hos fem 

gotländska bronsåldersrösen. 

Complexity in stone. - A comparative analysis of inner and outer burial and building structure 

in five Gotland Bronze Age cairns. 

 

Author: Emelie Franzén Bachelor thesis in archaeology. Department of Culture, Energy and 

Environment. Gotland University 

 
This thesis concerns five Gotland Bronze Age cairns. They have been analyzed in order to 

compare their inner and outer burial - and building context. The analysis then forms the basis 

for the discussion of the similarities and differences observed. These five cairns along with 

the cairn Uggarderojr are presented in detail  and compared. Major similarities were found 

between four of the five cairns. They all have one or more interior wall, a central tomb and 

other tombs in the form of cremations and skeletal graves scattered in various levels of the 

cairn and an erected stone in south, south-west position of the cairn.  Differences are seen 

between the mound at Väskinde and the rest.  Since Väskinde do not feature a strongly 

marked central tomb or a stone in the south and have one instead of two interior walls. 

However, it has been difficult to make detailed analyses of the numerous artifacts and the 

secondary graves found in the cairns since looting and destruction has been extensive in 

several cases. The similarities and differences observed between the cairns have been 

discussed in relationship to the not yet investigated large cairn called Uggarderojr.  I.  From 

the cases studied it has been postulated that Uggarderojr like the other cairns could have 

one or more interior walls, a central tomb in line with the stone in the south  and  possibly 

containing multiple secondary burials.  

 

Keywords: Bronze Age, cairn, burial- and building context, comparison.   
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1 Inledning 
Det tog sin tid innan mitt intresse för bronsålderns stora monument infann sig. Under min 

osteologiutbildning har intresset varit järnålderns brandgravar, mycket för den utmaning detta 

material erbjuder. Under ett uppsatsarbete kom även tillfället att studera två brandgravfält 

och jämföra dem med varandra. Det var under denna jämförande studie av gravfältens 

komplexitet i likheter och skillnader blev uppenbar och vissa mönster framträdde i 

sammansättning och gravkontexter. Arbetet fick då ett nytt djup och de små brända 

fragmenten fick en historia, en sekunds inblick i en gemensam föreställningsvärld i 

järnålderssamhället på de två platserna. Vid detta uppsatstillfälle i arkeologi infinner sig nu 

tillfället att studera en annan period och dennas komplexitet. Även denna gång är det en 

form av gravkontexter som studeras men i en sammansättning hos de stora rösena på 

Gotland. Fokus i denna uppsats kommer inte att finnas vid själva gravarna utan i deras 

kontext. Kan inblick i en gemensam föreställningsvärld göras även i dessa monument?    I 

och med att det inte skett några större exploateringar på Gotland är det mycket få stora 

rösen som har undersökts. De rösen som av en eller annan anledning har varit föremål för 

arkeologisk undersökning har hittills inte sammanställts och jämförts på ett ingående sätt. 

Den här uppsatsen är ett försök att ge en klarare bild av dessa monument och deras 

betydelse. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen skrivs i syfte att närmare studera ett antal utgrävda större rösens inre och yttre 

grav- och byggnadskontext. Denna grav och byggnadskontext innefattar rösenas inre och 

yttre konstruktion och gravsammansättning. Analysen kommer även kortfattat behandla 

rösenas respektive placering i landskapet, både natur och omkringliggande fornlämningar 

berörs. Diskussionen kommer sedan att utgå från de skillnader samt likheter rösena emellan 

observerade i analysen. För att i diskussionen kunna sätta dessa kontraster i ett 

sammanhang kommer, ett ännu inte utgrävt röse Uggarderojr, att användas. Själva analysen 

har utgått från ett flertal frågor; Är rösena konstruerade på ett liknande sätt? Fanns det en 

gemensam uppfattning om hur de skulle uppföras? Vilka är skillnaderna och vad kan dessa 

bero på? Finns det ett samband mellan antalet gravläggningar och rösets storlek? Utifrån de 

observerade likheterna samt skillnaderna rösena emellan, vad skulle man kunna förvänta sig 

att finna om man undersökte det stora röset Uggarderojr?   

De för denna uppsats huvudsakliga frågeställningar är: 

 Vilka likheter samt skillnader har observerats mellan de studerade rösenas inre och 

yttre grav - och konstruktionskontext? 

 Vad skulle man kunna förvänta sig att finna under storröset Uggaredrojrs mantel om 

man tar hänsyn till analysen av de studerade rösena?  

1.2 Material  

Uppsatsen innefattar totalt sex gravrösen från bronsåldern, de presenteras i tabellen nedan. 

De utgör medelstora till stora rösen placerade på Gotland och fem av dem är utgrävda. I 

analysen har de tillgängliga utgrävnings- och undersökningsrapporterna från respektive 

röses undersökning som finns tillgängliga i ATA (Antikvarisk- topografiska arkivet) använts. 

Information om fornlämningssammansättningen kring de olika rösena kommer från 

Fornminnesinformationssystemet (FMIS) samt från litteratur och ovan nämnda rapporter. 
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Tabell 1 De gotländska rösena aktuella för analysen 

Aktuella rösen 

Fleringe 

41:1 

Fleringe 

Hau 

Lärbro 

144:1 

Stora 

Vikers 

Lärbro 

127:1 

Koparve 

Lärbro 

172:1 

Stora 

Källstäde 

Väskinde 

11:1 

Rone 10:1 

Uggarderojr 

Höjd och 

diameter 

2,5 m högt 

25 m 

diameter 

1 m högt 

21 m 

diameter 

2,7 m högt 

23 m 

diameter 

1 m högt 

17 m 

diameter 

2,5 m högt 

27 m 

diameter 

7 m högt 

50 m 

diameter 

Undersöktes 

(Vem och när) 

Nylén & 

Stenberger 

1958 

Lindquist 

1974-77 

Almgren, 

Rydh, 

Trotzig 

1962-63 

Stenberger 

1941 

Arwidsson 

1948 

Hallström  

1966-67 

Nylén & 

Manneke 

1958 

Stenberger 

1940 

Ej undersökt 

i sin helhet 

Diarienummer 4988/89 2817/67 3520 & 853 1274/40 25/40  

 

1.3 Metod 

Utifrån utgrävnings- och undersökningsrapporterna har rösenas inre och yttre 

byggnadsstruktur och gravsammansättning beskrivits. Denna information har sedan 

empiriskt och komparativt analyserats för att besvara frågeställningarna. Då flertalet bilder 

och fotografier har funnits har även dessa analyserats. Kompletterande litteraturstudier om 

perioden bronsålder och gravrösen har tillämpats tillsammans med studier av kartor och 

information från Fornminnesinformationssystemet (FMIS) om rösenas närområden. Den 

komparativa analysen av rösenas byggnadsstruktur har skett genom sammanställande 

tabeller och beskrivningar över de olika delarna som ingår i denna del så som yttre- samt 

inre kallmur, material och centralgravens konstruktion. På detta sätt blir de fem rösena 

jämförbara då de analyseras enligt samma kriterier.  Genom att applicera de genom 

analysen observerade likheter och skillnader rösena emellan med det stora röset 

Uggarderojr sätts de i ett större sammanhang.  Genom att fråga sig vad man skulle kunna 

förvänta sig att finna under Uggarderojr mantel prövas teorier och förtydligar analysens 

resultat.  

1.4 Avgränsning 

Den geografiska avgränsningen är Gotland och dess egenskaper som ö. En andra 

geografisk avgränsning faller samman med de för analysen viktiga rösena som är placerade 

på öns norra halva. Analysen berör endast ett fåtal rösen av större omfattning som 

genomgått en arkeologisk undersökning vilket gör att resultaten inte kan anses vara 

representativa för alla liknande rösen på Gotland. Den tidsmässiga avgränsningen sträcker 

sig över perioden bronsåldern och i huvudsak den äldre bronsåldern. 

1.5 Källkritik 

Ett av de största problemen i försök att analysera de olika rösena, utan att själv ha varit på 

plats vid utgrävningen är att försöka sammanställa dem i detalj enligt den information som 

finns tillgänglig i rapporter och litteratur. Utgrävningarna har genomförts på olika sätt och av 

olika personer under ett tidsspann av 50 år, vilket också visar sig i rapporternas utformning 

och innehåll. 



5 
 

 

   Figur 1 Den geografiska placeringen av de analyserade rösena på Gotland (Google Earth) 

 
I de olika rapporterna har ansvariga undersökningsledare försökt förklara placeringen av 

konstruktioner och fynd i något som är till formen runt och inte kan lokaliseras genom grävda 

rutor på samma sätt vilket i sig innebär problem för en utomstående att försöka lokalisera sig 

i, därmed ska det reserveras för att missförstånd kan uppstå.   Analysen kommer även att 

kortfattat beröra påträffade artefakter och osteologiska fynd i rösena. I flera fall är det endast 

de skelettfynd i de centrala gravarna som genomgått en osteologisk analys vilket försvårar 

jämförelsen mellan förekomsten av sekundärgravar och djurben. Av de större rösena på 

Gotland som genomgått en arkeologisk undersökning utgör totalt sett en mindre andel, detta 
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begränsar kunskapen och den tillgängliga informationen kring dem. Resultaten utifrån denna 

analys möter därför svårigheter när de sätts in i en större kontext och kan inte anses vara 

representativa för alla de större rösena på Gotland.   

2 Tidigare forskning 
Bronsåldern är en händelserik period i vår historia, för att få en övergripande bild av perioden 

och dess uttryck i Skandinavien erbjuder Carlsson (2001) och Burenhult (2003)verk som ger 

just detta. För en bra grund för studiet av rösen är det även mycket intressant och givande 

att läsa om dem i egenskap av monument, och deras eventuella betydelse för de forntida 

människorna. En sådan diskussion för Goldhahn (2007;2008) men även Martinsson- Wallin 

(2010). Mer specifik forskning kring de gotländska rösena har gjorts av Stenberger 

(1941;1942) Nylén (1958;1959;1993) samt Lindquist (1967;1977;1979;1988) och Per-Erik 

Nilsson (1981; 1984) om gotländsk bronsålder generellt av Hallin (2002). De har alla 

medverkat vid ett flertal undersökningar av rösen på ön och ger en bra bakgrund. Intressant 

statistisk information kring rösena på ön har tagits fram av Nilsson (1981;1984)och något 

uppdaterade infallsvinklar kring dem ges av Martinsson-Wallin (2010). 

2.1 Bronsåldern i Norden – en bakgrund 

Enligt Burenhult (2003:405) skiljer sig samhällsutvecklingen i Norden under bronsåldern 

något från utvecklingen på den europeiska kontinenten trots intensiva kontakter och ett stort 

varuutbyte. Han menar vidare (2003:406) att sydliga inslag integrerades i norden, med 

omformades för att bättre passa in i det nordiska bondesamhället. Detta gällde både inslag i 

föremåls- och föreställningsvärld. De långväga kontakterna och deras influens på samhället 

betonas också starkt av Kristiansen och Larsson (2005). Genom att ta stöd i bland annat 

utformningen av och i mönster på artefakter, så som på bronstrumman från Balkåkra och 

solvagnen Trundholm (Burenhult 2003:419), men även i monumentalbyggandet (Goldhahn 

2008) är bronsåldern en period man associerar till en form av solkult (Carlsson 2001; 

Burenhult 2003; Goldhahn 2008).   Omkring period I, se tabell 2, får det inhemska 

metallhantverket fart. Burenhult menar (2003:410) att importerades föremål till norden som 

man smälte ned när de inte längre brukades och bronsgjutarna i norden utvecklade en egen 

teknik och form.  De internationella kontakterna har haft en genomgripande betydelse även 

för ekonomin och den sociala organisationen i samhället, vilket ska ha satt sin prägel under 

period I och II med en framväxande maktelit (Carlsson 2001:27: Kristiansen och Larsson 

2005). Ledarskapet i samhällena har tolkats vara av en teokratisk karaktär med ett stort 

fokus på kulthandlingar och religiösa ceremonier (Carlsson 2001:27; Kristiansen och Larsson 

2005). Carlsson menar (2007:15) att under den äldre bronsåldern går utvecklingen åt 

inbördes konkurrerande individer med betydande positioner och hövdingadömen till skillnad 

från stamkollektiv under tidigare perioder. Periodens depåfynd i våtmarker ger en inblick i 

bronsålderns ceremoniella liv med starkt mansdominerande artefakter och en kult med 

vapenorientering. Detta ger i sin tur en spegling av den framväxande makteliten enligt 

Burenhult (2003:408). Det är de omfattande samhällsförändringarna med elitistisk riktning 

som lett fram till monumentalbyggandet som under den äldre bronsåldern dyker upp på 

kontinenten (Burenhult 2003:407). Burenhult menar (2003:424) vidare att det endast var för 

samhällets övre skikt man uppförde de stora monumentala gravarna, detta med tanke på 

den tid och arbetsinsats som krävts samt i de påkostade gravgåvorna. Theéden presenterar 

en något annan bild gällande samhällsorganisation och maktelit (2004). 
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Figur 2 Spiralornamentik på avsatsyxa från röset Stora Vikers, RAÄ 144:1.  

 
Den tydligaste bilden av en utveckling i samhället och i bebyggelsens utbredning under den 

äldre bronsåldern erhålls genom att betrakta de tiotusentals storhögar som restes omkring 1 

500 f.Kr. i många regioner (Burenhult 2003:424). Han menar (2003:424) att om man låter 

storhögarna markera centralbygder och territorier får gravfynden istället representera de 

stora sociala skillnaderna mellan samhällsmedlemmarna. Dessa sociala skillnader tror 

Burenhult inte har märkts av i det vardagliga livet, utan mer vid ceremoniella tillfällen 

(Burenhult 2003:425). Andra fenomen än metaller måste också tas i beräkningen i 

urskiljandet mellan fattiga och rika eller mellan mer eller mindre betydelsefulla personer. 

Detta kan också ha uttrycks genom t.ex. yttre eller inre gravkonstruktioner, religiösa 

egenheter, särskilda gåvor i nedbrytbart material och mycket annat. Men även förutsättningar 

för näringsfång och liknande kan ha påverkat samhällsstrukturen och utformningen av 

gravceremonierna (Burenhult 2003:425).  

Tabell 2 Bronsålderns period indelning enligt Montelius. 

 

 

 

2.2 Bronsålderns högar och rösen 

I Sverige har de torvbyggda högarna sin största utbredning i Skåne och Halland, men 

förekommer även i Bohuslän, norra Småland, Östergötland, Sörmland och Uppland 

(Burenhult 2003:426).  Det är dock i Skåne de koncentrera sig i grupper som särskilt 

utmärker sig. Det är framförallt gravrösen som dominerar resandet av storhögar under 

bronsåldern, ett av Nordens största rösen är Bredarör, Kivik i Skåne, eller kungagraven som 

röset också kallas (Burenhult 2003:426). Geografiskt fördelar sig rösena över områden med 

olika ekonomiska och samhällsmässiga förhållanden. På många platser ligger de 

koncentrerade i en kustmiljö med ett näringsfång troligtvis baserad på föda från vattnet och 

med agrara inslag. Hit hör rösebygderna i Bohuslän, norra Halland, Blekinge, Uppland, 

Norrland och Gotland menar Burenhult (2003:427). Storhögarnas uppvisande i större 

koncentrationer i vissa regioner, kan indikera en successiv samhällsförändring under 

bronsåldern i dessa regioner (Burenhult 2003:407). Burenhult menar att man bör betrakta 

Bronsåldern i Norden 

Äldre Yngre 

Period I 1 700- 1 500 f.Kr. Period IV 1 100- 900 f.Kr. 

Period II 1 500- 1 300 f.Kr. Period V 900- 600 f.Kr. 

Period III 1 300- 1 100 f.Kr. Period VI 600- 500 f.Kr. 
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storhögsgravskicket i Norden på ett nyanserat vis då uppförandet av högar över gravar 

förekom redan under stridsyxetid (ca 2 800- 2 400 f.Kr.) i Danmark, låga rösen täckte ofta 

även hällkistor i hela syd Skandinavien under senneolitikum (Burenhult 2003:407).   

Resandet av storhögar och rösen är en uppgift som kräver stora arbetsinsatser och för att 

göra det hela möjligt krävs en viss kontroll av människor (Burenhult 2003:426). I Goldhahns 

artikel; From monuments in landscape to landscapes in monuments: Monuments, death and 

landscape in early Bronze Age Scandinavia (2008), berörs Baudou´s (1968) beräkningar 

kring den tid det tar att uppföra ett monument av högarnas och rösenas omfång. Varje 

kubikmeter i ett färdigt monument är jämförbart med en vuxen individs arbetsinsats under en 

arbetsdag (Goldhahn 2008:173). Ett normalstort röse om 16 meter i diameter och en höjd om 

två meter har en uppskattad volym omkring 200 m3. Röset kan då innehålla upp till 13 768 

stenar av olika dimension, med en sammanlagd vikt omkring 225 ton. Ett sådant röse skulle 

ta två månader för fem vuxna, eller 200 arbetsdagar, att anlägga (Goldhahn 2008:174). Ännu 

ett exempel är återigen röset Bredarör i Skåne. En gång har detta monument troligtvis mätt 

75 meter i diameter och haft en höjd omkring 7 meter, vilket motsvarar 1 077 346 stenar med 

en total vikt omkring 17 600 ton. Det stora röset har uppskattningsvis tagit omkring 15 650 

arbetsdagar/ m3, eller ca 43 års arbete för en person eller 43 personers arbete under ett år 

(jämför Uggarderojr, Gotland, höjd omkring 7,5 meter och en diameter av 50 meter) 

(Goldhahn 2008:174). Att uppföra rösen kräver därmed en stor arbetsinsats, någon som ville 

bygga ett monument av denna storlek drog kanske fördelar av att inneha en kontroll över 

stora landarealer samt kunnat mobilisera en tillräckligt stor arbetskraft för insatsen (Burenhult 

2003:426). Det skulle därigenom vara möjligt att med hjälp av storhögarna skilja på de olika 

hövdingarnas territorier och identifiera centralbygder menar Carlsson (2001:27). Thedéen 

anser dock att rösen och storhögar inte är ett resultat av bara en social organisation med en 

maktelit (Thedéen 2004).  En koppling mellan storhögarna, åkerbruk och boskapsskötsel 

verkar trolig (Carlsson 2001:29). Storhögarnas motsvarighet storrösena tolkas istället ha 

funnits i områden som haft helt andra ekonomiska och samhällsmässiga förhållanden. För 

områden som Gotland kan istället fiske och kustfångst med agrara inslag haft ett inflytande i 

var man uppförde rösena (Carlsson 2001:28). Högarnas betydelse kan ha varit att markera 

och hävda sin rätt till ett landområde(Carlsson 1983), vilket inte tycks ha behövts i samma 

utsträckning i inlandet som kanske utnyttjades till betesmark och fungera som en form av 

allmänning. Bronsålderns uppförande av rösen i odlingslandskapet kan också ses som en 

gåva eller en form av offer av den användbara jorden i den avlidnes ära (Goldhahn 

2006:174).    Ett monument som bronsålderns stora rösen förändrar hela vår uppfattning om 

landskapet de är placerade i och ändrar samtidigt själva landskapets ursprungliga form och 

användning menar Goldhahn (2008:172) även Thedéen (2004) diskuterar detta i sin 

avhandling. Uppförandet av monument kan också ha förändrat hela landskap då materialet 

till själva monumentet tagits därifrån. Kanske har stenarnas ursprungliga placering i 

landskapet haft en betydelse och fått en vidare innebörd i uppförandet av olika monument så 

som t.ex. rösen. Andra egenskaper som stenarnas färg, form och olika bergart kan även haft 

en betydelse (Goldhahn 2008:181). Goldhahn diskuterar också att sammanfogandet av de 

olika delarna i konstruktionen av gravmonumenten samt placering i landskapet inrymt 

föreställningar som ger uttryck för bronsålderssamhällets mer ideologiska sidor (Goldhahn 

2008:184). Goldhahn vill också i sin artikel demonstrera att likväl som monumentets 

placering i landskapet kan tillmätas en betydelse, bör monumentets egna landskap kunna 

tillskrivas en likvärdig mening och innebörd (Goldhahn 2008:175). Goldhahn menar att ett 

monument kan liknas vid en form av tidskapsel, som avspeglar ett lika strikt som regisserat 

händelseförlopp från det att monumentet planerades, själva gravceremonins olika ritualer 
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och uppförandet av monumentet, monumentets eget efterliv, hur det åldras, förfaller och 

förgås (Goldhahn 2008:173). Vid undersökningar av rösen spenderar arkeologen en stor del 

av sin tid på den avlidne individen som röset uppförts för, trots att potentialen finns att 

studera de efterlevandes arbete och trosföreställning i monumenten menar Goldhahn 

(2008:172). Monumenten bör kunna betraktas som en manifestation över de efterlevande, 

framför en återspegling av den avlidnes sociala status, rank och gender (Goldhahn 

2008:176). Den danske arkeologen Kristiansen anser att vi idag inte kan använda våra 

kulturellt betingade definitioner som ideologi och ekonomi och anpassa dessa på rösen och 

högar då de under bronsåldern kan ha haft både en religiös och ekonomisk betydelse 

(Kristiansen 1984:144). Vi kan skilja på religion, pengar och statussymboler, men rösenas 

funktion i den materiella reproduktionen är svårare menar Kristiansen(Kristiansen 1984:144). 

Monument och gravar avspeglar det förhistoriska samfundets egen ideologiska tolkning av 

sig själv, en tolkning som står i ett komplext förhållande till monumentens sociala verklighet 

(Kristiansen 1984:145). 

 

 

Figur 3 Bronsålderns samhälle? (Illustration Margareta Hildebrandt/Örebro läns museum) 

 

2.3 Rösen på Gotland 

Till skillnad från fastlandet finner man på Gotland inte gårdar och bebyggelse i anslutning till 

rösena, vilket kan bero på att den bästa marken för odling och bete inte finns vid kusterna 

tolkar Carlsson (2001:29). De stora rösena på Gotland bildar inga större sammanhängande 

gravfält som de mindre rösena som uppförs under järnåldern, de placeras istället ensamma 

eller i glesa flockar, på hedar, i skogar och i kustrummen enligt Stenberger (1941:15). Man 

tycks ha föredragit kustområdena, men man finner rösen placerade även vid sjöar på 

Gotlands inland (Stenberger 1941:15). Det finns på Gotland omkring 1000 rösen, störst antal 

finner man längs de båda kuststräckorna. På öns östra sida i Lärbro socken finner man flest 

rösen, omkring 100 stycken enligt Nilssons urval (1984:85).  Statistiska beräkningar utförda 

av Nilsson visar också att rösenas storlek stiger inifrån de centrala delarna ut mot kusten på 

södra ön, särskilt i den sydöstra delen. Den stiger också på den mellersta delen, särskilt i 

den östra delen, men den sjunker på den norra (Nilsson 1984:78). De största kraterrösena är 

belägna utmed Gotlands östra kust (Nilsson 1984:84). Förklaringen till mönstret av rösenas 

placering ligger med stor sannolikhet i naturgeografiska förhållanden så som odlingsbar 
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mark, betesmark, kustkaraktär och transportmöjligheter menar Nilsson (1984:84). Materialet 

till de gotländska rösena är vanligtvis gråsten som man samlat ihop ifrån det närliggande 

området. Gråstensrösena förekommer främst längs öns östkust (Stenberger 1941:15). Ett 

sådant gråstensröse utgör Gotlands största, Uggarderojr, med en diameter om 50 meter och 

en höjd omkring 7,5 meter i Rone socken i sydöst (Martinsson-Wallin och Wehlin 2010). I de 

norra delarna av ön förekommer även så kallade flisrösen, rösen uppbyggda av kalkstensflis 

(Stenberger 1941:15). Kalksten och flis är ett material som finns löst över stora delar av 

Gotland, Stenberger uppmärksammar att man för det mesta ändå har valt att uppföra 

monumenten av gråsten (Stenberger 1942:97).   Rösena har idag ett utseende som avviker 

från det ursprungliga, de har alla haft en omgivande kantkedja av stora stenar eller en 

kallmur som begränsat högen och hållit fyllnadsmassorna på plats (Stenberger 1941:16; 

Burenhult 2003:429).  Många av de större rösena kännetecknas genom större försänkningar 

i rösenas centrum, så kallade kratrar. De kan omfatta någon meter i djup men kan också 

sträcka sig ända ner till rösets botten. De gotländska rösena intar en särställning i kategorin 

av dessa gravmonument, många av de gotländska rösena tillhör kategorin kraterröse 

(Burenhult 2003:430). Stenberger menar att rösen med denna försänkning inte uppförts på 

detta sätt, kratern hör troligtvis samman med rösenas inre konstruktion, en konstruktion av 

sten eller trä som rasat samman och skapat denna krater (Stenberger 1941:17). Plundring av 

rösen lämnar spår i form av större fördjupningar med spridd sten runt omkring i röset 

(Stenberger 1942: 96). Kratrarnas symmetriska utformning utesluter gravplundring menade 

Stenberger (1941:17). Ännu en konstruktion man kopplar till rösena på Gotland är den så 

kallade sydkonstruktionen av olika former av stensättningar i anslutning till rösena i dess 

södra del. I tidig bronsålder formar stenarna ofta en form av öppen kista av fyra uppställda 

hällar, i några fall liknar de skeppssättningar (Martinsson-Wallin 2010; Martinsson-Wallin och 

Wehlin 2011; Nylén 1993:120). När konstruktionen utgörs av uppresta stenar är det oftast en 

ensam sten, men det kan även vara flera stenar, stående i rad (Nylén 1993: 119). I ett fall 

har man även påträffat en sten på motsvarande sida i norr, Digerroir vid Gålrum i Garda 

socken (Nylén 1993:121). Utanför Gotland är sydkonstruktionen ett okänt fenomen som 

sällan observeras menar Nylén (1993:127).  Denna diskussion har tagits upp under senare 

tid och aktualiserats genom Martinsson-Wallins forskning och arkeologiska undersökningar 

av sydkonstruktioner vid Uggarderojrröset, Diggerroir i Garda och Hägrör i Sanda 

(Martinsson-Wallin och Wehlin 2010,2011; Martinsson-Wallin 2012a och b).  Inte att 

förglömma utgör rösena också stora gravmonument. Ofta innehåller de flera gravar utöver 

den centrala anläggningen. Vad man kan anta är att senare gravläggningar kring den 

centrala gravkonstruktionen bidragit till uppförandet av ytterligare kantkedjor med en 

täckande mantel menar Burenhult, även Lindquist delar dessa tankegångar (Lindquist 1976; 

Burenhult 2003:430). En längre tids användning av rösena kan även ses genom en mängd 

fynd av den yngre bronsålderns urnegravar som är sekundärt placerade i rösena (Burenhult 

2003:440). Liksom man även finner sekundärt anlagda vikingatida gravläggningar i rösen 

finner man ytligt liggande i rösets mantel, ofta i ett större antal, skelett av spädbarn (Lindquist 

1981). Dessa skelettlämningar av spädbarn kallas inom folktron för Mylingar och har sin 

egen berättelse i den svenska mytologin. De förekommer i flera undersökta rösen på 

Gotland, bland annat i ett röse i Stora Vikers där man påträffade ett 20-tal spädbarnsskelett 

spridda i röset (Lindquist 1981:7). Anledningen till deras förekomst är inte helt tydlig, men det 

rör sig förmodligen om oönskade barn som man i lönndom fött och sedan satt ut (Lindquist 

1981:7). Det finns dock intresse av att få klarhet i om dessa barn verkligen tillhör en 

förhistorisk eller historisk kontext. 
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Figur 4 Illustration Mylingar (http://spokhistorier.blogspot.se/2011/06/mylingar.html) 

 
Just ordet Myling är ett gammalt svenskt ord och betyder mördad (Nationalencyklopedin). 

Tankar om att det skulle röra sig om offer eller förhistoriska barnbegravningar finns också 

(Lindquist 1981:7). Under 1980-talet 14C daterades ett spädbarnsskelett från ett röse i 

Fleringe, Hau socken, vilket gav en datering till 1375 e Kr. (Lindquist 1981:10). Utsättningen 

av nyfödda barn kan under medeltid ha varit utbrett då man i olika stadgar fann det 

nödvändigt att stifta lagar och yrka på straff vid en sådan handling, däribland finns bland 

annat Gutalagen och Magnus Erikssons landslag från 1300- talet (Lindquist 1981:8). De 

historiska källorna talar dock för att utsättningen av barn inte ansågs vara en moraliskt riktig 

sak att göra, men med kristendomens införande blir kvinnornas villkor utanför äktenskapet 

tillräckligt dåliga för att en sådan gärning på något vis kan ha tvingats fram (Lindquist 

1981:8). 

3 Presentation av materialet 

Här presenteras de fem utvalda rösena och tanken är att analysera de fem monumenten i 

detalj på ett liknande tillvägagångssätt så att de kan jämföras gällande inre och yttre 

gravstruktur. Det finns dock olika mycket information att tillgå i de olika rapporterna. 

3.1 Fleringe 41:1 Hauröset 

Bakgrund  

Det stora röset i Fleringe undersöktes första gången 1959 av Nylén och Stenberger. Man 

koncentrerade sig då på rösets sydvästra hörn vilken var svårt skadad. Skadan hade 

orsakats av en grävskopa i samband med ett vägbygge. Men även militär verksamhet och 

kaninjägare hade satt sina spår i rösets södra del (Lindquist 1988:1f). Röset undersöktes 

vidare under åren 1974-77 av Lindquist. Då röset var svårt skadat kunde inte en 

konventionell horisontell grävningsteknik i lager utföras. Man valde därför att utförda 

undersökningen i vertikala snitt liknande tårtbitar. Man använde sig av två huvudprofiler i 

väst- östligriktning samt nord- sydligriktning. Man använde sig också av tre hjälpprofiler som 

fick gå radiellt ut från rösets centrum (Lindquist 1988:2).  Under 1977 återställde man röset 

och anläggningen återtäcktes med sten och man reste också den stora sten som låg 

placerad i SSV intill röset (Lindquist 1988:1). 

 

http://spokhistorier.blogspot.se/2011/06/mylingar.html
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                    Tabell 3 Sammanställning röset i Fleringe 

Fastighet/ lokal Hau 1:3 Diameter 25 meter 

Socken Fleringe Höjd 2,5 meter 

RAÄ Nr. 
41:1 

Undersökt Nylén & Stenberger 1959. 

Lindquist 1974-77. 

 

 

Figur 5 Röset före undersökning, från SÖ 

 

Landskapsbild och angränsande fornminnen 

Monumentet är placerat på en av de högsta punkterna i området, ovanpå Littorinavallen 

belägen ca 26 meter över havet. Från denna punkt får man utblick över sundet till Fårö och 

terrängen söder om Hau gård skriver Lindquist (1988:1).  Själva röset är uppfört på ett 

underlag av strandgrus och klappersten (Lindquist 1988:1).  I rösets omedelbara närhet finns 

ett gravfält med sju fornlämningar. Två av dessa fornlämningar utgörs av rösen, varav ett 

berörs här, det andra röset är i omfattning något mindre. I området finns också fem runda 

stensättningar, troligtvis från järnåldern (FMIS). Landskapet omkring detta 

fornlämningsområde är utöver den höjdrygg de är placerade på, idag mycket flackt och 

utgörs av betes- och odlingsmark. Hau träsk som ligger i nära anslutning till sundet mellan 

Fårö och fasta Gotland är beläget ca 700 meter öster om röset och omkring 2,5 km sydöst 

ligger Fårösund. Omkring 2 km västerut ligger Bästeträsk. Övriga lämningar inom någon 

kilometer från röset är i huvudsak agrara lämningar från historisk tid, men i nordöst finns en 

skeppssättning (RAÄ 86:1) och en rund stensättning (RAÄ 86:2) även de från perioden kring 

bronsålder (FMIS). 

 

Yttre struktur 

Röset som är omkring 2,5 meter högt och 25 meter i diameter, var täckt av en mantel av 

kalkstensflis. Manteln gav röset en jämn yta och välvning utöver i väster där en 2x2 meter 

stor insjunkning fanns, vilken delvis var fylld med jord (Lindquist 1988:2). I rösets centrum 

fanns en krater med ett omfång av 5x5 meter och ett djup om 1 meter. I ytterkanten ovanpå 
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rösets mantel i SSV låg ett 1,5x 0,5 meter stort kalkstensblock. 5 meter söder om yttermuren 

fanns det stora blockets stödstenar av plana kalkstenar (Lindquist 1988:2). Stenen utgör en 

sydkonstruktion och står placerad i den centrala hällkistans längdaxel (Lindquist 1988:2).   

 

 

 

 

Inre struktur 

Under manteln av kalkstensflis framkom en fyllning av större grå kalkstensblock. Under det 

översta lagret av sten framkom ca 2-4 meter från rösets ytterbegränsning en kallmur som var 

0,6-1 meter hög och 18 meter i diameter stor byggd av gråvit och röd kalksten (Lindquist 

1976:123;1988:3). Den rödtonade kalkstenen är karaktäristisk för Hau området menar 

Lindquist (1988:5). Denna yttermur består av 6-10 skikt med flata kalkstenar staplade på 

varandra, förutom i den södra delen av röset där muren troligtvis på grund av skadan, endast 

var omkring 2-3 skikt. Det understa skiktet utgjordes av 20 cm tjocka kalkstenblock som lagts 

tätt intill varandra (Lindquist 1988:3). Muren hade en oregelbunden insida medan yttersidan 

uppvisade en slät utformning (Lindquist 1988:3). I murens NV del fanns ett tydligt brott om ca 

2 meter där de bottenliggande kalkstenarna saknades och själva muren var ojämn och 

slarvigt lagd. Innanför den yttre muren fanns ännu en mur med en diameter omkring 10 

meter och en höjd om 1,6 meter. Denna inre mur var uppförd av röda flata kalkstenar av en 

Figur 6 Röset efter avtorvning, från NÖ 

Figur 7 Den yttre murens utsida, från Ö-VNV  
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storlek omkring 0,5 meter. Stenen i de övre skikten i murkonstruktionen låg förskjutna in mot 

rösets centrum och mot muren stod större och flatare stenar lutade. Centralt i röset fanns en 

1x2,8 meter kallmurad kista i röd kalksten. Kistan var omgärdad av en rund mur av en höjd 

omkring 0,7- 1 meter även denna i röd kalksten. Kistans botten bestod av röda plana 

0,6x0,7x 0,12–0,4 meter stora kalkstensplattor. Kistan var orienterad i NNO- SSV. Mot 

muren kring kistan stod i öst och väst större plana kalkstenar lutade. Bottenlagret som var 

bäst bevarat i den norra delen av röset där det var regelbundet och fjällvis lagd med plana 

kalkstenar. Ett 4x10 meter stort och 0,5 meter djupt sotlager fanns i den underliggande 

klapperstenen innanför den yttre muren under centralmuren och kistan. Fyllnadsmaterialet i 

röset var lucker och utgjordes vanligen av på högkant ställda kalkstensblock lutande in mot 

centrum. Möjligen kan detta tyda på att man försökt uppnå en stor volym med minsta 

stenmängd som möjligt (Lindquist 1975:107). Den inre muren ligger belägen utanför 

medelpunkten för den yttre muren, de tre kallmurarna- den yttre muren, den inre muren och 

kistans mur, bildar tre cirklar med en gemensam tangeringspunkt i rösets södra del 

(Lindquist 1976:124). 

 

 

 
 

 
 
 

Figur 8 Profil från SV Figur 9 Inre mur- hjälpprofil II, från VNV.  

Figur 10 Profil II, från NV 
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Central och sekundärgravar 

Hällkistan menar Lindquist (1988:2) är sekundärt anlagd på grund av dess placering, man 

fann skelettrester bland annat lårben i den vid undersökningstillfället plundrade kistan. Den 

obrända underkäke som påträffades i fyllningen är från centralgraven, vilken ska ha hamnat 

ur läge då kistan plundrades.  Ytligt i röset, i den övre delen av fyllningen, påträffades ett 

större antal obrända skelettrester av spädbarn, antalet uppgick till över tio individer. Den 

osteologiska analysen visar att de alla var fullgångna nyligen födda barn (Franzén 2012). I 

detta ytliga lager påträffades även enstaka brända ben vilket också observerades i mindre 

koncentrationer bland stenarna i bottenlagret strax utanför rösets centrum. I den 

jordblandade fördjupningen i rösets östra del påträffades ytterligare brända ben som delvis 

ramlat ned i packningen(Lindquist 1975:107f). Antalet fyndnummer med brända ben av 

människa uppkommer till nio men mängden benfragment kan endast representera en individ 

(Franzén 2012).  

Figur 11 Det utgrävda röset med de inre konstruktionerna 
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Artefakter och övriga skelettfynd 

I röset gjordes inga större fyndigheter.  I kistan som plundrats hittade man endast 

skelettrester, men troligen är rakkniven av brons som påträffades i stenpackningen kan 

härröra från kistan (Lindquist 1976:124). I botten fanns ett kulturlager som tolkades vara från 

stenåldern vilket innehöll fynd av en grönstensmejsel, keramik samt ett par benföremål 

(Lindquist 1988:2). I rösets ungefärliga centrum framkom keramik och ett bearbetat ben som 

betecknas som ett eventuellt förarbete till flöjt (Lindquist 1988:3). Inom samma område fanns 

även obrända djurbensrester (Lindquist 1976:124). Bland stenarna öster om den inre muren 

framkom även en bronspryl (Lindquist 1988:3). I rösets inventarielista finns även flinta och 

andra stenföremål så som malstenlöpare och en halle (sänke). I sin rapport från 1988 skriver 

Lindquist att Stenberger 1959 under stenarna i rösets mitt grävt fram en stor samling djurben 

som delvis var mekaniskt bearbetade, dessa ben ska ha varit av får, nötboskap och svin 

(Stenberger 1959). Samma arter har i min utförda analys framkommit i de resterande 

benfynden (Franzén 2012). Djurbenen som upptogs under undersökningen 1959 finns inte 

bevarade tillsammans med övriga fynd. 

3.2 Lärbro 144:1(4) Stora Vikersröset 

Bakgrund  

Mellan åren 1962-63 undersökte i olika omgångar Bertil Almgren, Bengt Schönbäck, Gustaf 

Trotzig, Sture Engqvist, Gösta Hörling och Stig Rydh detta röse. Omkring 2,5 meter söder 

om kistan fanns en kraftig försänkning ned till rösets understa skikt (Rydh 1967:4). I rösets 

norra del var det kraftigt skadat av stenbrytning och bottenytan var blottad över stora 

delar(Rydh 1967:1). I denna del hade stenbrytning av röset vart alltför omfattande för att man 

skulle kunna urskilja samma konstruktionsdetaljer man gjort i den södra delen. I rösets yta 

kunde man även se flera försänkningar i manteln. Den centrala hällkistans övre kanter var 

synliga och kring den låg stenpackningen uppkastad efter plundringsförsök (Rydh 1967:3). 

Figur 12 Centralgraven från SSO 
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          Tabell 4 Sammanställning röset i Lärbro  

Fastighet/lokal Stora Vikers 1:77 Diameter 21 meter 

Socken Lärbro Höjd 1,5 meter 

RAÄ Nr. 144:1(4) 
Undersökt Almgren, Schönbäck, Trotzig, 

Engqvist, Hörling & Rydh 1962-63. 

 

Landskapsbild och angränsande fornminnen 

Röset var anlagt på något av en förhöjning i vad som idag är ett kalkstensbrott. Öst och 

nordöst om röset undersökte man även omkring 15 runda och ovala stensättningar samt 3 

kistgravar av kalksten med obrända skelett. Söder om röset fanns även ett gravfält med en 

del fyndtomma gravar(RAÄ 144:1) (Rydh 1967). På platsen fanns även ett boplatsområde 

(RAÄ 144:2) där man påträffade stora mängder keramik från bronsåldern. Enligt FMIS ska 

det i detta område även ha funnits ytterligare ett röse av en något mindre storlek (RAÄ 

145:1), som olagligt tagits bort. Området är idag ett stort grustag.  Fornlämningsbilden i 

området i övrigt utgjordes av en del stensättningar och boplatsområden från främst brons- 

och järnåldern. Omkring 1 km väster om röset finns dagens strandlinje, vid  Kappelshamn.  

Yttre struktur 

Röset hade en diameter om 21 meter och en höjd omkring 1,5 meter. I manteln som till 

största delen utgjordes av kalkstensflis var den centrala delen av röset istället täckt av 

oregelbundet lagda gråstenar utan distinkt utformning, dvs. ett slags kärnröse (Rydh 1967:2). 

Ut mot rösets kanter låg packningen av kalkstensflis relativt jämn, i mantel stack grövre 

kalkstensblock fram. I rösets yttre kant framträdde en tydlig kantkedja av gråsten. I rösets 

södra del stack precis innanför den yttre kantkedjan ett 1 meter stort grovt gråstensblock upp 

ur fyllningen (Rydh 1967:2). Detta block kan utgöra rösets sydkonstruktion. I själva rösets 

fanns stora nivåskillnader, den södra delen sträckte sig till 1,5 meters höjd medan det i den 

norra delen endast nådde strax över marken (Rydh 1967:2).   

Inre struktur 

Omkring 1,5 meter innanför den yttrekantkedjan av gråsten fanns en inre kallmur av 

kalksten. Denna inre mur låg koncentrisk i förhållande till den yttre muren och var omkring 

0,6 meter hög och vällagd med en jämn utsida och oregelbunden insida (Rydh 1967:7). 

Mellan den yttre kantkedjan och den inre muren fanns en fyllning av kalkflis av raskaraktär 

(Rydh 1967:6). Innanför den inre kallmuren fanns på botten ett ca 3-3,5 meter brett parti med 

kalkstensblock. Kalkstenarna lutade inåt rösets centrum, vilket kan tyda på att de rasat ned 

från rösets inre del mot kallmuren (Rydh 1967:1). Kallmuren som hade pressats något utåt 

Figur 13 Översikt från SO 
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av fyllningen innanför saknades i rösets västra del på en sträcka om ca 3 m, detta kunde 

även observeras i ett mindre parti i NNO (Rydh 1967:7). Innanför partiet med kalkstensblock 

fanns ett kärnröse av gråsten med en diameter om ca 10 meter(Rydh 1967:1). I mitten av 

detta kärnröse fanns en i nord-sydlig orienterad hällkista med en längd om 2,3 meter. De fyra 

sidorna utgjordes av kalkstenshällar varav den södra gaveln av två närmast tresidiga hällar 

(1967:11). Under gråstenen låg oregelbundet lagda flata kalkstenshällar i botten. Längs den 

kallmurade kantkedjans insida fanns i botten en mängd gropar med mörk fyllning (1967:1). 

De till antalet 93 groparna tycks ha placerats oregelbundet i ett två meter brett område 

mellan kallmuren och blocken i den inre kretsen. Stig Rydh tolkar detta som möjliga rester 

efter en stödjande träkonstruktion (Rydh 1967:10; 1968). 

 

 

 

 

 

Figur 14 Röset efter avtorvning, från Ö 

Figur 15 Den kallmurade kantkedjan, från SÖ 
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Central och sekundärgravar 

Ytligt i röset fann man på flera platser brända och obrända ben av människa däribland ett 

flertal skelett av spädbarn. I rösets inventarielista på Statens Historiska Museer (SHM) över 

benfynden finns det 11benposter som utgörs av spädbarn och antalet individer uppkommer 

till omkring 18 stycken. En stor del av de obrända benen var spridda i röset efter att ha 

rubbats av plundring och övriga störningar (Rydh 1967:4f). I röset hade även minst två barn i 

5årsålder gravlagts enligt inventarielistan. I packningen innanför kantkedjan påträffades två 

brandgravar (Rydh 1967:5). Ytterligare två brandgravar framkom i fyllningen mellan de 

lutande hällarna i rösets yttre del (Rydh 1967:8).  Utöver benen i hällkistan låg de andra löst i 

packningen utan någon gravkonstruktion. Omkring 0,5 meter norr om kistan påträffades ett 

kranium, underkäken till detta kranium återfanns bland de andra skelettdelarna i den centrala 

hällkistans södra del (Rydh 1967:10). En av brandgravarna i detta röse har i fått stor 

uppmärksamhet då benen påträffades ihop med en större samling brända benpilspetsar 

(Rydh 1968). Under 1967 analyserade Gejvall de brända benen av människa som 

påträffades i röset. Gejvall menar att den ringa mängden om totalt 510 gram ben endast kan 

representera närvaron av en individ, troligtvis en man i 40-50 års ålder. Även en kremerad 

hund och ett obränt ungt får fanns bland benen (Gejvall 1967 i Rapport ATA D.nr. 12/67-1.).  

Figur 16 Rösets inre konstruktioner efter utgrävning 
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Artefakter och övriga benfynd 

Ihop med benen i den norra delen av hällkistan påträffades en avsatsyxa i brons och öster 

om benen i kistan fanns ett dolkblad (Rydh 1967:11). Ytligt i rösets yta fann man en del 

obrända och brända ben och tänder av djur. Ytligt placerad var även den brandgrav i vilken 

man fann de 10 brända benpilspetsarna (Rydh 1967:12). Ihop med de brända benen och 

benpilspetsarna fanns även en rakkniv och en dubbelknapp av brons (Rydh 1967:13). I 

rösets ytterkant man fann man skelettdelar av ett svin (Rydh 1967:5). Utanför kallmuren i 

flisfyllningen fann man en kniv av brons, på sandytan i botten fanns en samling keramik och 

bitar av en hartstätning samt en till formen oval kolfläck invid kallmuren (Rydh 1967:6f). I 

rösets inventarielista finns även en del flintavslag och järnfragment. I bottenpackningen av 

kärnröset fann man en del obrända ben och hästtänder (Rydh 1967:9). De identifierade 

arterna utgörs av häst, småbovid, nötboskap, svin, hund och fågel. 

3.3 Lärbro 127:1 Koparveröset 

Bakgrund 

Detta röse är mer känt vid benämningen Kauparve, eller Koparve som det faktiskt heter. Det 

var Mårten Stenberger som 1941 påbörjade utgrävningen av röset men totalundersökte det 

inte då. Stenberger koncentrerade sig istället på rösets centrum samt tog upp ett antal schakt 

runt omkring i röset för att kunna avgöra de inre murarnas sträckningar (Stenberger 

1942:103). Greta Arwidsson undersökte sedan röset 1948 men det totalundersöktes först av 

Arne Hallström 1966-67 (Hallström 1967). Vid starten av undersökningarna 1941 fanns det 

inget som tydde på att röset plundrats, men omkring 5 meter från rösets ytterkant i öster 

fanns ett större hål i stenmassans övre del gjort av kaninjägare. Hålet hade bidragit till att en 

bit kallmurad inre vägg blottlagts (Stenberger 1942:101).   

Figur 17 Den centrala hällkistan in situ 
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                               Tabell 5 Sammanställning av röset i Lärbro 

Fastighet/lokal Koparve Diameter 23 meter 

Socken Lärbro Höjd 2,7 meter 

RAÄ Nr. 
127:1 

Undersökt 
Stenberger 1941 

Arvidsson 1948 

Hallström 1966-67 

 

Landskapsbild och angränsande fornminnen 

Själva röset är anlagt på en underliggande kalkstenshäll, den yttre samt den inre kallmuren 

är direkt anlagda på denna häll. Röset är uppfört vid kanten av en lägre strandklint som utgör 

en form av gränsterass för Ancylussjön (Stenberger 1942:98). Omkring 300 meter väster om 

röset löper en klint i nord-sydlig riktning.13 meter nordost om röset finns ett lågt jordblandat 

röse med omkring 6 meter i diameter (Stenberger 1942:100). Väster om röset finns flertalet 

lämningar bland annat tre flisrösen av likartad typ som Koparve och 60 meter VSV om röset 

förekommer en rektangulär stenläggning som antingen kan vara en byggnadsrest eller en 

grav. I anslutning till röset finns också tre stående och en omkullvält bautasten, vilka alla 

troligen är från bronsåldern (Stenberger 1942:100). Röset är beläget omkring 3 km ifrån 

dagens strandlinje vid Kappelshamnviken i norr. I området omkring finns från brons- och 

järnåldern runda och ovala stensättningar men också en del något större rösen (FMIS). 

Yttre struktur 

Röset kännetecknas som ett så kallat flisröse av kalksten. Röset har en höjd omkring 2,7 

meter och en diameter om 23 meter. Den centrala delen utgörs av en 1,5 meter djup och 7,5-

8 meter bred krater (Stenberger 1942:99f). Dold under manteln finns 2,5 meter från rösets 

ytterkant en kantkedja av jämnt lagd kalkstensblock, med en höjd omkring 0,5 meter 

(Stenberger 1942:103).  Söder om röset ca 5 meter ligger en hällkista av fyra på kant ställda 

kalkstenshällar. Inga fynd gjordes i hällkistan, därför tolkar man att den inte varit en grav 

(Stenberger 1942:98). Hällkistan kan utgöra en sydkonstruktion.   

 

 

 

 

 

Figur 18 Koparve röse idag (http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16001000145644) 
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Inre struktur 

En inre mur påträffades omkring 3 meter in i röset från den yttre muren räknat. Den inre 

kallmuren var uppförd av kalkstensblock lagda i upp till 23 skikt, vilket gav den en höjd om 1-

2,6 meter (Stenberger 1942:103). Den höga kallmuren lutade något inåt centrum och var i 

norr och sydväst bra bevarad men desto sämre i söder där muren hade en utbuktning. 

Utbuktningen hade troligtvis uppstått i samband med att man anlagt en sekundär grav i 

rösets yta (Stenberger 1942:103f).  

 

 

 

De båda murarna har en slät lagd utsida och en oregelbunden insida (Nylén 1959:12). Man 

kunde under undersökningen 1941 fastställa att den höga inre muren utgjorde en hög 

cylinder (Stenberger 1942:104). Stenfyllningen mellan den yttre muren och den inre muren 

låg delvis i vågräta eller utåt stupande lager och visade tecken på medveten uppläggning 

(Stenberger 1942:103). Det är dock möjligt att stenarna utgör rasmassor liknande dem i 

andra rösen. I mitten var röset fyllt med en oredig packning av kalkstenar med en mer 

kompakt struktur mot cylinderns insida, packningen här var endast omkring 0,5 meter hög 

(Stenberger 1942:104). På en grund sandbotten excentrisk placerad intill väggen SV i 

cylindern fanns en 2,2 meter respektive 1 meter stor hällkista. Hällkistan var orienterad i 

NNO-SSV och omgavs av en sorts mantel av ställda lutande kalkstenshällar (Stenberger 

1942:104f). Den norra gaveln av kistan och de båda långväggarna var murade med tunna 

kalkstenshällar i omkring 10 skikt medan den södra gaveln utgjordes av två intill varandra 

ställda kalkstensskivor. Under det andra undersökningstillfället 1948 påträffades ytterligare 

en liknande anläggning som hällkistan, delvis placerad under den inre muren i söder. 

Hällkistan var uppförd av kallmur utöver i den södra gaveln där en kalkstenshäll täckte 

(Nylén 1959:11). Kistans längd uppkom till 2,5 meter och var omkring 0,85 meter bred och 

Figur 19 Rösets inre konstruktioner efter utgrävning 
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var orienterad i SO-NV riktning (Arwidsson 1948:2). Senare undersökning kunde även visa 

att de två kallmurarna stod något excentriskt i förhållande till varandra (Nylén 1959:12). 

Central och sekundärgravar 

I den centrala hällkistan var skelettdelarna omrörda, troligtvis av kaniner menar Stenberger, 

men en del av benen låg fortfarande i läge så man kunde urskilja två gravlagda individer.  En 

av individerna låg med huvudet i söder på sidan med benen något uppdragna. Den andra 

individen verkar ha placerats ovanpå den första (Stenberger 1942:105). De två individerna 

har könsbedömts till två kvinnor (Hongslo-Vala 2010).  I den av Arwidsson påträffade 

hällkistan fanns en individ som har bedömts till en äldre man. På två platser i rösets yta 

påträffade man löst bland stenarna starkt skadade och rubbade sekundärgravar. Strax 

innanför kraterkanten i NO omkring 0,5 meter under manteln framkom ännu en 

sekundärgrav. Individen var placerad i NV- SO riktning och troligtvis från vikingatid att döma 

av de artefakter som påträffades intill (Stenberger 1942:107). I rösets södra del strax utanför 

kraterkanten men något innanför den inre muren fanns ytterligare en sekundärgrav vilken var 

placerad i öst- västlig riktning, några artefakter påträffades inte tillsammans med individen 

(Stenberger 1942:108). Även löst liggande bland stenarna ovanför hällkistan förekom 

människoben (Stenberger 1942:107). Under Hallströms undersökning 1966 framkom 

ytterligare sekundärgravar i rösets yttre del, två äldre kvinnor, en ung man och ett litet barn 

(Fogelmark 2011). Barnet var gravlagt i bäckenregionen hos den unga mannen. 

Sekundärgravarna är daterade till vendeltid (Fogelmark 2011).  

 

 

 

Artefakter och övriga benfynd 

Tillsammans med individerna i den södra hällkistan påträffades 2 rörformiga bronsbleck, en 

spiraltråd med rektangulärt snitt, en dräkt nål med ett stort spiralupplindat huvud och fyra 

spiralringar av smal bronstråd, vilka använts som fingerringar. Vid undersökningstillfället satt 

en av ringarna ännu kring ett fingerben (Stenberger 1942:106). Något ovanför hällkistan i 

röset låg en rakkniv av brons med stiliserat hästhuvud, ett bronsbleck med spiralornering 

samt ett triangulärt bronsbleck (Stenberger 1942:107). I den till vikingatid daterade 

sekundärgraven påträffades ett omvikt beslag av bronsbleck med ornering vilken innehöll 

Figur 20 Kista I och II från NÖ 
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läderrester (Stenberger 1942:107). I den av Arwidsson utgrävda intill liggande hällkistan 

påträffades en bronsfibula (Arwidsson 1949).  

 

  

 

 

3.4 Lärbro 172:1 Stora Källstäderöset 

Bakgrund 

Detta röse framstod först som en låg kulle med en öppen hällkista i centrum som vid 

undersökningstillfället var plundrad (Nylén 1959:12). Det undersöktes under sommaren 1958 

under ledning av Erik Nylén och Peter Manneke. Då man observerade vissa 

konstruktionslikheter med Lärbro 127:1 (Koparve) undersökte man röset skiktvis och 

avlägsnade först rösets ytpartier (Nylén 1959:13). Röset återställdes inte igen efter 

undersökning utan togs bort helt 1959 (Nylén 1959:12). 

Figur 21 NV delen av kista II med täckhäll 

Figur 23 Den sprialupplindade 
dräktnålen, bronsbleck och ringar i 
brons (Stenberger 1942) 

Figur 22 Skelettfynd i kista II 
från NV 
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                     Tabell 6 Sammanställning röset i Lärbro 

Fastighet/ lokal Stora Källstäde Diameter 17 meter 

Socken Lärbro Höjd 0,9-1,25 meter 

RAÄ Nr. 
172:1 

Undersökt 
Nylén & Manneke 1958 

 

Landskapsbild och angränsande fornminnen 

Röset ligger beläget på krönet av den så kallade Röcklinge backe, bara någon kilometer ifrån 

Koparveröset. Intill röset fanns även två andra stensättningar, en utgjordes av en 

oregelbunden stensättning med en diameter omkring 6 meter uppbyggd av kalkstensblock 

och flis, innehållande 3 brandgravar. Den andra stensättningen var av liknande karaktär men 

något mindre och uppförd av kalkstensflis och innehöll brända benfragment (Gräslund 

1962:1).   Området omkring röset är fornlämningstätt och däribland finns flertalet rösen men 

också andra stensättningar från brons- och järnålder (FMIS).   Omkring 4 km i norr och 5 km 

i öst finns dagens strandlinje. 

Yttre struktur 

Röset var omkring 1 meter högt och hade en diameter om 17 meter. Röset var täckt med ett 

relativt jämnt lager av kalkstenflis och grus. Man kunde redan vid undersökningens början 

skymta en krets av kalksten omkring 1,5 meter innanför rösets ytterkant (Nylén 1959:13). När 

man rensat undan ytterligare kunde man se att den observerade stenkretsen utgjorde en 

kallmur av kalkhällar med en diameter om 14 meter (Nylén 1959:14). Den yttre muren 

tycktes delvis ha rasat samt lutade kraftigt utåt, som om av ett tryck inifrån röset (Nylén 

1959:14). I rösets mitt kunde man redan innan undersökningen se den centrala hällkistan 

som en nedsänkning i röset (Gräslund 1962:1). 

 

Fel! 

 

 

Figur 24 Röset efter avtorvning 

Figur 25 Den yttre frilagda muren, från ONO 
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Inre struktur 

En inre mur, med en diameter om 10 meter, framkom innanför den yttre muren. De hade 

båda en slät lagd utsida och en ojämn och oregelbunden insida (Nylén 1959:14). Mellan de 

två kallmurarna stod tätt packade fjällvis lagda kalkblock lutande in mot rösets centrum. 

Packningen var av större kalkstensblock än dem som utgjorde de två murarna och 

uppvisade en raskaraktär. Troligtvis har stenarna rasat ned från den inre muren (Nylén 

1959:14). Innanför den låga inre muren utgjordes rösets centrum av ett lågt gråstensröse, 

vilket omgärdade den öppna hällkistan. Det var endast i denna del som gråsten förekom 

(Nylén 1959:13).  Den inre och yttre muren stod excentriskt i förhållande till varandra, 

packningen var också mycket smalare mellan murarna i den västra delen av röset (Nylén 

1959:14). I NV tycktes den inre muren ha genombrutits vilket troligen har skett i samband 

med sekundärbegravningar (Nylén 1959:15). Den öppna hällkistan av stora kalkstensblock 

var omkring 2,5-3 meter lång och 1 meter bred och sträckte sig i NO- SV riktning. Den 

saknade gavelhäll i sydost och stod centralt i förhållande till den yttre muren men närmare 

den inre murens SÖ del (Nylén 1959:14). 

 

 

 

Central och sekundärgravar 

I hällkistan fanns obrända ben i en samlad hög av flera individer, ännu en samling ben 

påträffades strax öster om denna. De obrända benresterna var svårt skadade och omrörda, 

troligtvis i samband man att röset plundrats (Nylén 1959:14). Norr om hällkistan samt i den 

SV delen i röset påträffades ytligt obrända ben av människa. I den SÖ delen fann man ytligt 

Figur 26 Översikt röset med intilliggande stensättning, från SO 

Figur 28 Rösets kallmurar från SV Figur 27 Kärnröset av gråsten, från NNV 
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en mindre mängd brända ben. Spritt i rösets ytlager och i rösets yttermur samt i fyllningen 

påträffades ytterligare obrända och brända ben (Gräslund 1962:3). Även bland gråstenarna 

innanför den inre kallmuren och i kärnrösets botten påträffades brända och obrända ben och 

i den södra delen fann man obrända ben av människa (Gräslund 1962:3f). SV om kistan 

fanns ännu mer obrända ben av flera individer. I den NÖ delen av kärnröset av gråsten fann 

man en individ som saknade fötter (Gräslund 1962:4). Söder om hällkistan i den NÖ delen av 

det inre gråstensröset fann man skelettrester av fem individer. Öster om graven i NÖ fanns 

ytterligare obrända ben (Gräslund 1962:6). Det fanns i röset omkring 11 gravar varav en var 

en tydlig brandgrav (Gräslund 1962:1). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefakter och övriga benfynd 

I hällkistan tillsammans med de gravlagda individerna fann man fragment av brons och 

obrända djurben däribland av svin (Gräslund 1962:8). I kistans NV del påträffades i den 

underliggande markytan en cirkelrund grop ungefär mitt i rösets centrum, i gropen fann man 

två bitar av bronstråd som man tror hör samman med liknande spiraler som nämnts ovan, 

men också en fibula med spiralrullad ände samt en skålnål av brons (Gräslund 1962:5).  

Öster om denna grop fann man resterna efter en hund samt flintavslag (Gräslund 1962:5). 

Ytligt i röset hittade man en pilspets av flinta med urnupen bas och omkring 40 fragment av 

Figur 29 Centralgraven, från N 
Figur 30 Benfynden i kistans NV del 

Figur 31 En av skelettgravarna i röset 
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keramik, två skålformade spiraler av brons med rakt nålslut och fragment av bronsten 

(Gräslund 1962:2). Spritt i ytlagret fann man även obrända djurben av bland annat hund och 

svin samt hästtänder (Gräslund 1962:3). Ytligt under manteln påträffade man även 

flintavslag, krukskärvor och obrända djurben samt en stenyxa av sandsten med spetsovalt 

tvärsnitt och ett fåtal kolfragment (Gräslund 1962:3f). 

 

 

Ihop med de obrända benen av människa i den södra delen av röset påträffade man en 

genomborrad svinbete (Gräslund 1962:3). Ytterligare sju svinbetar ihop med två dräktnålar 

av ben påträffades söder om den i NÖ om gråstensröset placerade graven (Gräslund 

1962:6). Öster om en grav invid gråstensröset fann man en pryl av ben, flintavslag, keramik 

samt djurben och tänder (Gräslund 1962:6f). I kalkstenfyllningen mellan murarna hittades 

flintavslag, obrända djurben samt en bearbetad framtand av bäver (Gräslund 1962:7).  Under 

den yttre muren fann man keramik, hästtänder och omkring 0,4 meter ned i söder en trindyxa 

(Gräslund 1962:8).  I sanden under röset fanns också flintavslag, keramik, en benpryl, 

bärnsten, harts samt järn- och benfragment (Gräslund 1962:9). 

3.5 Väskinde 11:1 Vies-Mickelgårdsröset 

Bakgrund  

Mårten Stenberger påbörjade utgrävningen av detta röse under 1940, undersökningen kunde 

då inte slutföras och gjordes först 1942 (Stenberger 1942:1). Röset var vid 

undersökningstillfället illa åtgånget av det grustag som ligger precis intill. Man beräknade att 

ungefär ett 25 meter brett och 13 meter djupt ingrepp gjorts i norr och väster. 1940 beslutade 

man därför att röset skulle undersökas och tas bort (Stenberger 1942:1f). Intill rösets krater 

till söder fanns en 1 meter bred, och 1,2 meter djup plundringsgrop (Stenberger 1942:1). En 

av de deltagande arbetarna vid undersökningen uppgav att när det stora ingreppet i röset 

gjorts hade två eller tre kranium samt andra skelettdelar rasat ned från röset norra del 

(Stenberger 1942:1). 

                 Tabell 7 Sammanställning av röset i Väskinde 

 
Fastighet/lokal Vies- Mickelgårds Diameter 27 meter 

Socken Väskinde Höjd 2,5 meter 

RAÄ Nr. 
11:1 

Undersökt 
Stenberger 1940 och 1942 

Figur 33 Skålnålen av brons (SHM) Figur 32 Bearbetad tand av bäver (SHM) 
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Landskapsbild och angränsande fornminnen 

Området där röset låg var redan vid tillfället för undersökningen mycket hårt åtgånget av 

stenbrytning. Röset hade anlagts på en sandkulle, omkring grustaget finns idag 

skogsmarker. Det närliggande området är fornlämnings tomt men i någon km åt norr 

förekommer en del stensättningar och gravfält från brons- och järnåldern.  Omkring 1,5 km i 

öster finns dagens strandlinje, Brusviken.   

Yttre struktur 

Det 2,5 meter höga röset hade en mantel av grus liknande det i det intilliggande grustaget 

(Stenberger 1940:2). Fynd av större tunna kalkstenshällar under grästorven runt omkring 

röset, ibland lagda intill varandra, har hos Stenberger väckt tankar om att röset kan ha haft 

en ytklädsel av dessa hällar (Stenberger 1942:3). I rösets centrala del var grusmanteln 

mycket tunn och utgjordes istället av rundade mindre gråstenar, vilket också framkom i de 

övriga delarna av röset under grusmanteln (Stenberger 1940:1). Ungefär i rösets mitt fanns 

en 9 meter bred krater med ett djup om 2 meter (Stenberger 1940:1). 

Inre struktur 

Stenberger tror att röset varit betydligt högre men att stenmaterialet rasat ned från röset och 

då täckt den murade kantkedjan av kalksten omkring 2 meter ifrån rösets kant (Stenberger 

1942:3). Kalkstenen i murens i botten var störst medan de övre skikten av de totalt 4-6 lagda 

skikten var hälften så breda (Stenberger 1942:3). Kantkedja hade en jämn lagd utsida och en 

ojämn insida och var omkring 0,55 meter hög. Stenarna i rösets centrum var av mindre 

storlek än de runt omkring, stenarna var också störst i rösets botten och avtog i storlek uppåt 

(Stenberger 1942:2f). Stenarna i rösets utkant bildade en utan ordning lagd kraftig skoning 

som begränsades av en rad stora gråstensblock som var ställda direkt på marken, 

Stenberger menar att dessa kan uppfattas som en kantkedja (Stenberger 1942:2). Ungefär i 

röstets och kraterns mitt fanns en centralgrav med skelett som var förstörd (Stenberger 

1940:2). Nordost om skelettresterna framgrävdes rester av en trågformad stenpackning, 

vilken kan ha inneslutit en trädstamkista (Stenberger 1940:2). Själva stenpackningen 

utgjordes av kullersten liggandes i lager med en rundad botten, den nordöstra gaveländen 

hade en svängd form (Stenberger 1940:2). 

Figur 34 Grustaget och röset i bakgrunden, från V 
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Figur 35 Röset före undersökningen, från N 

Figur 36 Stenpackningen i röset, vy från rösets insida i Ö 

Figur 37 Den kallmurade kantkedjan, från S 
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Central och sekundärgravar 

Centralgraven var placerad i NO-SV riktning och hade utsatts för plundring. De människoben 

man påträffade hade blivit ”våldsamt sönderbrutna” och kringkastade (Stenberger 1940:2). 

Av att döma av de kvarvarande gravgåvornas placering hade den gravlagde individen legat 

med huvudet i SV (Stenberger 1940:2). En andra grav vilken utgjordes av ett mindre antal 

ben låg 0,35 meter högre och omkring 0,5 meter väster om centralgraven. En tredje grav 

vars ben hade blivit förstörda låg direkt bland stenarna omkring 0,4 meter högre och 1 meter 

söder om centralgraven. I den SÖ delen 0,35 meter under rösets yta påträffades en fjärde 

gravläggning ovanpå en stenläggning som sträckte sig i NO-SV riktning. Ett antal mindre 

kalkstenshällar utgick ifrån denna stenläggning i NV. Ovanpå den mindre stenläggningen 

påträffades i ryggläge med huvudet i NV skelettdelar av en ung individ, på den större 

stenläggningen fanns de nedre extremitetsbenen av ytterligare en individ (Stenberger 

1940:4). De tre löst liggande gravarna i röset bedöms enligt deras läge och påträffade fynd 

Figur 38 Profil av röset från SV 

Figur 39 Den trågformade stenpackningen 
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vara sekundärgravar från järnåldern medan centralgraven daterats till bronsålderns period 2 

enligt fyndet av fibulan (Stenberger 1940:5). 

Artefakter och övriga benfynd 

I den plundrade centralgraven påträffade man en i flera bitar bruten fibula av brons och på 

botten av stenläggningen vid den södra insidan av stenramen ett svärd av brons. I den SV 

delen av centralgraven hittade man även två små brända benfragment ihop med fyra mindre 

skärvor keramik. Bland stenarna i och utanför centralgraven hittade man en del djurben och 

över graven låg kolbitar spridda bland stenarna(Stenberger 1940:2). Omkring 0,35 meter 

ovan centralgraven 0,6 meter åt väster låg jämte den andra graven ett ringspänne av järn 

och strax intill spännet en skärva keramik (Stenberger 1940:3).  Den tredje graven var rikt 

utrustad med gravgåvor så som ett ringspänne av brons, kniv av järn, kedjelänk av brons, två 

likarmade bronsspännen, nålhus av brons och två pärlor av bergkristall och glasfluss 

(Stenberger 1940:3). 

 

 

3.6 Rone 10:1 Uggarderojr 

Bakgrund 

Uggarderojr som röset också kallas är ett av Gotlands största rösen med hela 50 meter i 

diameter och en höjd omkring 7 meter. Det stora röset har inte undersökt arkeologiskt men 

mindre undersökningar har gjorts i området i anslutning till röset. Röset är troligtvis uppfört 

under den äldre bronsåldern (Martinsson- Wallin & Wehlin 2010:2f). 

 

Tabell 8 Sammanställning röset i Rone 

Fastighet/lokal Uggårde 3:1 Diameter 50 meter 

Socken Rone Höjd 7 meter 

RAÄ Nr. 
10:1 

Undersökt 
Ej undersökt 

 

Figur 40 Centralgraven, från N 
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Landskapsbild och angränsande fornminnen 

I rösets närområde finns sex andra större rösen om ca 25-35 meter i diameter. Andra intill 

liggande fornlämningar är bland annat en fägata och boplatslämningar från brons- och 

järnålder (Martinsson-Wallin & Wehlin 2010:2). Landskapet omkring Uggarde utgörs idag av 

en öppen betesmark av alvarskaraktär med ett antal stensträngar (FMIS). Undersökningar i 

området pekar på att lämningar från bronsåldern är särskilt utmärkande, platsen kan ha 

fungerat som en sort centralplats under perioden (Martinsson- Wallin & Wehlin 2010:3f). 

Området är i övrigt fornlämningstätt med olika stensättningar och rösen från brons- och 

järnåldern (FMIS). Gotlands västkust sträcker sig omkring 1 km öster om röset i nord-sydlig 

riktning (FMIS) och röset ligger beläget på en svag förhöjning i landskapet (Martinsson- 

Wallin & Wehlin 2010:5). 

Yttre struktur 

Röset har en mantel av gråsten och är omgivet av en kantkedja av 0,5 -1 meter stora block. I 

SSV finns i kantkedjan ett 2,7 meter långt och 1 meter brett stort block. Blocket har troligtvis 

legat på platsen sedan tidigare då man uppförde röset på platsen (Martinsson- Wallin & 

Wehlin 2010:14). Vid en undersökning av området kring denna sydkonstruktion påträffades 

en stenpackning med ett möjligt stolphål. Marken var här mycket mörk men skiftade också i 

rött, ett svart lager i jorden har tolkats som sot och den röda färgningen som spår efter att 

man eldat vid stenen (Martinsson- Wallin & Wehlin 2010:14). Öster om det stora blocket är 

kantkedjan inte rundad utan vinklar sig kring en fördjupning fyllt med vatten, en s.k. brya, se 

figur 42. I rösets topp finns en gropbildning av omkring 3 meter i diameter och 1 meter djup, 

fördjupningen är troligtvis av modernt ursprung. 

 

 

 

 

 

Figur 41 Uggaredrojr (Martinsson-Wallin & Wehlin 2010) 
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Figur 44 Översiktskarta över det stora röset samt intill liggande anläggningar (Martinsson- Wallin 
& Wehlin 2010:7) 

Figur 42 Bild uppifrån röset, angränsande 
anläggningar i bakgrunden (Franzén 2009) 

Figur 42 Sydkonstruktionen under 
undersökning (Franzén 2009) 
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4 Analys 
Ovan har rösena presenterats mer i detalj för att skapa en kontextuell bild av de många 

delarna av monumenten. I denna del kommer rösena att förenklas och 

konstruktionsdetaljerna generaliseras för att göra det möjligt att närmare jämföra dem. 

4.1 Landskapsbild och angränsande fornminnen 

Röset i Fleringe (41:1) är placerat på en höjd i landskapet och området runtomkring är idag 

flackt och utgörs av betes- och odlingsmark. Strandlinjen finns idag inom en km från röset.  

Själva röset är anlagt på ett underlag av grus och klappersten. I anslutning till röset finns ett 

mindre gravfält med några stensättningar från järnåldern men också ännu ett röse av mindre 

dimension från bronsåldern.   Av att döma av de bilder som tagits av röset i Stora Vikers 

(1:77) vid undersökningstillfället var det placerat på något av en förhöjning i landskapet. 

Området runt omkring utgjordes av ett kalkstensbrott med en del skog i utkanten. Dagens 

strandlinje finns omkring 1 km ifrån röset och man skymta vattnet i bakgrunden i de 

tillgängliga översiktsbilderna och under brukningstiden låg rösena helt nära stranden. I 

anslutning till röset finns ett större antal stensättningar och några kistgravar samt en boplats 

från bronsåldern. Ett mindre röse ska också ha funnits i närheten men tagits bort.     

Röset Koparve (127:1) ligger placerad vid kanten av en strandklint och är anlagt i stort sett 

direkt på den underliggande kalkstenshällen med ett skogsparti en bit ifrån röset. I anslutning 

till röset finns ett antal bautastenar som troligtvis är från bronsåldern. Inte långt ifrån 

Koparveröset finns ett antal något mindre rösen av liknande karaktär samt en rektangulär 

stensättning, i området omkring finns flera stensättningar av olika slag från brons- och 

järnåldern. Dagens strandlinje finner man omkring 3 km norr om röset.    Röset Stora 

Källstäde (172:1) har anlagts uppe på krönet av den så kallade Röcklinge backe. I anslutning 

till röset fanns även två andra stensättningar innehållande brandgravar. Området omkring är 

fornlämningstätt och Koparveröse är beläget någon kilometer bort, även andra rösen finns i 

området tillsammans med andra stensättningar från brons- och järnåldern. Ca 4 km norr om 

röset finns dagens strandlinje vid Kappelshamn och 5 kilometer i öst finns dagens kustlinje. 

Under brukningstiden låg röset på en ö vid ett sund som delade av norra Gotland. 

Uggarderojr har under brukningstiden legat helt strandnära på en flack troligen sank 

strandäng.  

Sammanfattning 

De för analysen huvudsakliga fem rösena är alla på ett eller annat sätt placerade på ett i 

landskapet förhöjt område, det verkar dock röra sig om mer obetydliga höjdskillnader. I 

närheten av rösena finns utöver vid röset i Väskinde ett eller flera rösen av mindre storlek än 

de för denna analys aktuella. Området kring Väskinde röset och själva monumentet är dock 

hårt åtgånget av det intilliggande kalkstensbrottet vilket gör att man inte kan utesluta att det 

kan ha funnits andra rösen i närområdet. Intill detta röse i Väskinde har man heller inte 

observerat några stensättningar i direkt anslutning som i fallet med de andra rösena.  

Stensättningarna är rundade och är låga, de tycks i vissa fall fungerat som gravar men har 

också visat sig vara tomma. Dessa anläggningar har fått relativa dateringar till brons- och 

järnålder, alltså kan de vara samtida eller ha anlagts under perioden efter. Närheten till 

vatten är ännu en företeelse monumenten delar, i de flesta fall rör det sig om någon enstaka 

km eller strax däröver men i fallet med Stora Källstäde rör det sig om omkring 5 km, 

avståndet kan ändå tyckas obetydligt. En enstaka kilometer uppifrån en höjd har visat sig 
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ändå bjuda på en havsutsikt i Fleringe och Stora Vikers. I och med strandlinjeförskjutningen 

låg de i nära anknytning till stranden under brukninstiden. De olika placeringarna på höjder i 

skogsmarker eller ensamt ute i betesmarken har resulterat i att rösena syns och lyfts fram i 

landskapet och i sitt givna sammanhang.   

4.2 Yttre struktur 

Fleringeröset var omkring 2,5 meter högt och hade en diameter omkring 25 meter. Röset 

täcktes av en mantel av kalkstensflis och gav röset en relativt jämn välvning där det inte var 

skadat. I rösets topp fanns en 5x5 meter stor krater med ett djup av 1 meter. Efter 

undersökningen av restes det stora kalkstensblocket som vält i SSV precis intill röset.    

Stora Vikers omfattade omkring 21 meter i diameter och en höjd 1,5 meter. Manteln 

utgjordes till största del av kalkstensflis men i de centrala delarna fanns en del gråsten. I 

rösets södra del stack ett större gråstensblock fram ur fyllningen.     Koparve röse hade en 

höjd omkring 2,7 meter och hade en diameter om 23 meter. Manteln utgjordes av 

kalkstensflis. I den centrala delen av röset fanns en omfattande krater av ett djup omkring 1,5 

meter och en bredd av 7,5-8 meter.    Röset i Stora Källstäde var relativt lågt med en höjd 

omkring 1 meter, rösets diameter uppkom till 17 meter.  Röset täcktes av kalkstenflis och 

grus och i den centrala delen stack hällkistan fram något som en fördjupning.    Väskinde 

röset var till stora delar mycket skadat vid undersökningen och uppvisade flertalet raseringar 

och fördjupningar. Röset har troligtvis haft en ursprunglig höjd omkring 2,5 meter och en 

diameter om 27 meter. Manteln utgjordes av grus och mindre kalkstenar, i dess centrala del 

utgjordes den av gråsten. Fynd av kalkstenhällar kring röset ledde under undersökningen till 

tankar om en möjlig sådan ytklädsel. Kratern i rösets centrum är 9 meter bred och 2 meter 

djup, troligtvis har den utökats under den stora förstörelsen.    

Sammanfattning 

Vies-Mickelgårdsröset och Fleringeröset med sina 2,5 meter utgör Med sina höjder över 2 

meter utgör de högsta av de analyserade rösena. Uggarderojr utgör nästan en egen kategori 

i detta sammanhang då det är både mer än dubbelt så högt och brett som de andra. Röset 

Stora Källstäde utgör det mindre monumentet i denna analys med en diameter om 17 meter 

medan övriga rösen befinner sig strax över 20 meter i diameter. Gråsten har även 

observerats i de centrala delarna av röset Stora Vikers och Väskinde. Förekomsten av 

gråsten centralt kan vara ett resultat av ras vilket blottat det underliggande fyllnadsmaterialet. 

Koparve och Fleringe uppvisar också djupa kratrar i deras centrala delar. Fördjupningar 

observerades även i Stora Källstäde, Väskinde och Uggarderojr men dessa kan inte 

uteslutas vara ett resultat av plundring och annan skadegörelse. Fleringe, Stora Vikers och 

Uggarderojr har även i anslutning till rösets ytterkant ett större block av kalk- eller gråsten i 

dess södra del. 

4.3 Inre struktur 

Fleringe har en yttre mur av skiktade kalkstenar, dess höjd uppkommer till 0,6-1 meter och 

diametern till 18 meter. Muren är placerad på en grund av större kalkstensblock och har en 

slät utsida medan insidan har en taggig oregelbunden utformning. Den andra muren innanför 

den första var upp till 1,6 meter hög och en diameter om 10 meter. Även denna var uppförd 

av skiktad kalksten med de övre skikten något förskjutna in mot rösets mitt. Den annars 

rektangulära kistan med en storlek om 1x2,8 meter omgärdades av en rund mur av skiktad 

kalksten till en höjd omkring 0,7-1 meter. Kistan är orienterad i NNO-SSV och ligger i 
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längdaxeln med sydkonstruktionen. De tre kallmurarna ligger något förskjutna i förhållande 

till varandra och får därför en gemensam tangeringspunkt i söder. Fyllnadsmaterialet i röset 

utgörs främst av på högkant ställda kalkstensblock lutandes in mot rösets centrum, i den 

norra delen var de fjällvis lagda, packningen beskrivs som lucker. 

 

Figur 43 De inre konstruktionerna, Fleringe (RAÄ 41:1) 

 
Stora Vikers hade i dess yttre kant en kantkedja av tätt lagda gråstenar. Innanför kantkedjan 

fanns en av kalksten uppförd mur med en höjd om 0,6 meter och en diameter om ca 18 

meter, denna hade en slät lagd utsida och en ojämn insida. innanför denna kalkstens mur 

fanns ett kärnröse av gråsten med en diameter om 10 meter. Den centrala hällkistan 

utgjordes av kalkstenshällar i nord-sydlig riktning och var 2,3 meter lång. Den yttre 

kantkedjan, den inre muren av kalksten och kärnröset av gråsten ligger koncentriskt i 

förhållande till varandra. Mellan kantkedjan och den inre muren var fyllningen av 

kalkstensflis. På botten innanför den inre muren fanns kalkstensblock som lutade in mot 

rösets mitt. Innanför detta parti av kalksten fanns kärnröset av gråsten vars botten var täckt 

av kalkstenshällar. 

 

 

Koparve har en yttre mur som framkom 2,5 meter från rösets ytterkant. Muren är av skiktade 

kalkstenar och har en höjd omkring 0,5 meter och en omkrets om ca 20 meter. Innanför den 

yttre muren räknat framkom 3 meter in i röset en inre mur av skiktad kalksten, dess höjd var 

omkring 1- 2,6 meter och var delvis förstörd. De båda murarna uppvisar släta utsidor och 

Figur 44 De inre konstruktionerna, Stora Vikers (RAÄ 144:1) 
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ojämna taggiga insidor. Den inre muren lutade något in mot rösets mitt och bildade en 

cylinderform. De två murarna stod svagt excentriskt i förhållande till varandra. Innanför den 

inre höga kallmuren fanns två hällkistor. De var båda till största delen murade med 

kalkstenshällar medan deras södra delar utgjordes av en kalkstenshäll. Deras längd 

uppkommer till ca 2,5 meter och en bred om 1 meter och de var båda täckta med 

kalkstenshällar. En av hällkistorna var orienterad i NNO-SSV riktning och den andre i SO-NV 

och var delvis placerad under den inre muren. Söder om röset finns en hällkista av fyra 

kalkstenshällar, denna ligger nästan i linje med de två hällkistorna. Fyllningen mellan de två 

murarna av kalksten låg i vågräta eller lutande lager, mitten av röset var fyllt med en oredig 

kalkstenspackning.   

 

Figur 45 De inre konstruktionerna, Koparve (RAÄ 127:1) 

 
Stora Källstäde har en yttre låg mur av kalksten med en diameter om 14 meter, under 

undersökningen kunde man observera att muren tycks ha rast samt lutade utåt. Ännu en mur 

av skiktad kalksten framkom innanför denna yttre mur och uppvisade en diameter om 10 

meter. De båda murarna hade en jämnt lagd utsida och hade en taggig insida. De stod något 

excentriskt i förhållande till varandra. Innanför den inre muren fanns en kärna av gråsten som 

omgärdade den öppna hällkistan. Hällkistan var uppförd av kalkstenshällar och hade en 

längd om 2,5 meter och en bred på 1 meter och var orienterad i NO-SV riktning. Den var i 

förhållande till den yttre muren centralt placerad men stod närmre den sydöstra delen av den 

inre muren. Mellan de två murarna var packningen fjällvis lagd av kalkstensblock som lutade 

in mot rösets mitt. Den centrala delen var fylld med gråsten. 

 

Figur 46 De inre konstruktionerna, Stora Källstäde (RAÄ 172:1) 
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Väskinde uppvisade en kantkedja av kalksten lagd i 4-6 skikt omkring 2 meter in ifrån rösets 

ytterkant. Den var placerad på en botten av dubbelt så stora kalkstenar. Muren var 0,5 meter 

hög och hade en slät utsida medan insidan var ojämn och taggig. I rösets utkant fanns en 

eventuell kantkedja av större gråstenar som begränsade en utan ordning lagd kraftig 

skoning. Ungefär i rösets mitt påträffades en grav och NO om denna påträffade man en 

trågformad stenpackning, den var rundad i botten och hade i NO en svängd utformning. 

Stenberger menar att denna kan ha inneslutit en kista av trä. Fyllningen av kalksten var av 

mindre storlek i rösets centrum och störst i rösets botten. Den stora förstörelsen av röset gör 

att konstruktionsdetaljer blir svåra att urskilja.  

 

 

Sammanfattning  

De fem rösena har alla någon form av murkonstruktion under manteln. De är kallmurade av 

plana kalkstenshällar och har en slät lagd utsida. Detta gäller även både yttre som inre 

murkonstruktioner. Stora Vikers och även eventuellt Väskinde uppvisade en enkel kantkedja 

av gråsten vid rösets ytterkant vid undersökningstillfället. Stora Vikers och Stora Källstäde 

har båda en kärna av gråsten kring den centralt placerade hällkistan, fyllnadsmaterialet i 

övrigt utgörs dock av kalksten liksom hällkistan utgjordes av större kalkstenshällar. Hos de 

flesta av rösena ligger de olika mur konstruktionerna relativt koncentriskt till varandra, 

Koparve och Stora Källstäde uppvisar dock en mindre kanske obetydlig förskjutning åt söder. 

Denna förskjutning åt söder är dock desto mer betydlig i Fleringe. De tre 

murkonstruktionerna tangerar tydligt i dess södra del, vilket ger röset ett ganska märkligt 

utseende. Den mer eller mindre centralt placerade gravkonstruktionerna är i huvudsak 

placerade i nord- sydlig riktning med vissa förskjutningar. De är alla rektangulärt utformade 

och strax över två meter i längd.  Fleringe och Koparve har till största del murade kistor, 

båda uppförda med en slät sida inåt. De båda kistorna i Koparve har dock i den södra delen 

en kalkhäll. Fyllnadsmaterialet mellan den yttre och den inre muren är hos alla rösen utom 

Väskinde av större kalkstenar som står lutande, inåt mot rösenas mitt. I de olika rapporterna 

från undersökningen uppges packningen vara av raskaraktär, man tänker sig att stenen fallit 

från den inre muren. I de fall det finns en inre av kalksten uppförd mur är denna högre än 

den yttre muren. 

4.4 Central och sekundärgravar 

Från Fleringe finns idag de ben som upptogs av Lindquist på 1970-talet bevarade hos 

Statens Historiska Museer. De eventuella gravar som Stenberger påträffat under 1959 finns 

Figur 47 De inre konstruktionerna, Väskinde (RAÄ 11:1) 
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istället på Norra magasinet i Visby, några närmre uppgifter vad det rör sig om finns inte i 

skrivande stund. Den centrala graven som undersöktes av Stenberger visade sig vara 

plundrad och innehöll ett fåtal skelettfragment av ett okänt antal individer. Bland stenarna i 

rösets bottenlager, utanför rösets centrala del, samt ytligt i manteln påträffades brända ben i 

små koncentrationer. De brända benen är av en eller flera vuxna individer. Ytligt i manteln 

påträffades också skelettrester av omkring 10 spädbarn. Det går inte att närmare säga hur 

många gravläggningar det funnits i röset.    I Stora Vikers finns i manteln ett stort antal 

spädbarn omkring 18 stycken. De är alla obrända och var spridda i röset. Även två något 

äldre barn i 5 års ålder har gravlagts i röset. I den centrala hällkistan var skelettet efter en 

individ omrört då graven plundrats. Innanför kantkedjan och i stenpackningen påträffades 

minst fyra brandgravar. Dessa gravar analyserades av Gejvall under 1967 han ansåg att 

mängden benfragment endast kunde representera en individ.   Koparve har två hällkistor, i 

den ena låg två individer gravlagda och en i den andra. Ytligt i röset påträffades även fyra 

sekundärbegravningar av både äldre och yngre individer. Några av sekundärgravarna har 

daterats till Vendeltid.    I hällkistan i Stora Källstäde var benen fragmenterade och omrörda 

vilket troligtvis skett då röset plundrats. Benfragmenten bedöms vara av flera individer. 

Benen låg i flera koncentrationer. Ytligt i röset fanns flera deponeringar av brända och 

obrända ben det är i rapporten otydligt om det rör sig om både människa och djur. I 

gråstensröset fanns i botten också samlingar av obrända och brända ben. I den nordöstra 

delen av kärnröset påträffade men en individ utan fötter, samt omkring fem andra individer. 

Man påträffade omkring 11 gravar i röset varav en brandgrav.    I Väskinde hade den 

centrala graven utsatt för plundring, benen låg omrörda och var fragmenterade. Strax väster 

om denna grav låg något högre upp i röset en mindre samling ben i ännu en grav. Söder om 

centralgraven någon meter högre upp i röset fanns ännu en strakt förstörd grav. På en 

stenläggning ytligt i röset fanns en fjärde skelettgrav och intill denna ännu en grav av en ung 

individ. De löst liggande gravarna har daterats enligt deras läge och påträffade fynd till 

bronsålder och järnålder och utgör sekundärgravar.  Fler sekundärgravar har dock förstörts 

och försvunnit enligt uppgifter från personer på plats vid undersökningen då röset delvis 

förstördes.    

Sammanfattning  

I flertalet fall är det oklart hur många gravar det faktiskt finns i rösena. Detsamma gäller för 

de centrala hällkistorna som plundrats och omrörts. I Stora Vikers rör det sig om en individ 

och detsamma gäller röset i Väskinde, där har dock inte individen legat i en tydligt markerad 

gravläggning likande de andras hällkistor. I Koparve finns två hällkistor. I den ena påträffades 

två kvinnor och i den andra kistan fanns en gravlagd man. De I Stora Källstäde rör det sig 

också om fler än en individ i samma hällkista. I Fleringe framkommer det inte om det funnits 

sekundära skelettgravar löst i röset som i de andra, detta kan dock finnas bland benen 

upptagna av Stenberger.  I de övriga rösena har man påträffat ett flertal sekundära 

skelettgravar som legat på olika nivåer i röset, i de flesta fall ytligt och i rösets ytterkant. 

Dessa har daterats enligt föremål och fyndkontext till brons- och järnålder. I Väskinderöset 

tycks flera individer påträffats centralt i röset strax ovanför den centrala graven i botten 

istället för i rösets utkant. Sekundärt begravda är också de många skeletten av spädbarn 

som legat strax under manteln i Fleringe och Stora Vikers. Deras datering till bronsålder eller 

medeltid är ett ämne för diskussion. De är dock ytligt påträffade och utgör en framträdande 

kategori i de rösen där de påträffats. Yngre individer, män och kvinnor har gravlagts i rösena, 

dock finns inte de yngre individerna representerade i de centrala gravarna.  I 

bottenpackningen, i fyllnadspackningen, i kantkedjan och spritt runtom i röset på olika nivåer 
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finner man även brandgravar i rösena. Benmängderna är små och påträffas på många 

platser. Även med schaktplaner och fyndkontexter är de svåra att diskutera i termer om 

minsta antal individer. Det är här inte meningen att diskutera vilka individerna var som 

gravlades i rösena, det är en alldeles för stor studie i sig. För att närmare kunna analysera 

gravläggningarna och beräkna antalet individer behövs omfattande analyser. Uppgifterna i 

rapporterna är ofta missvisande och röriga, och benen är idag ibland magasinerade på olika 

platser vilket försvårar att samla materialet för en enhetlig osteologisk analys. Det är ändå 

viktigt att försöka lyfta fram de gravar man påträffat för att visa på rösenas långa 

användningstid och eventuella betydelse för de människor som levt invid och med dem och 

begravts här.  

4.5 Artefakter och övriga benfynd 

Flera av centralgravarna har utsatt för plundring och förstörelse. Föremål har påträffats löst 

liggande utan en gravkontext i rösena. Föremålsformerna utgörs av främst brons så som 

rakknivar, knivar, dräktnålar och spännen. I Stora vikers fann man även en yxa och dolk och i 

Väskinde påträffades ett svärd av brons. En del föremål av bergart och keramik har man 

också påträffat i flera av rösena. Ihop med de gravlagda individerna och föremålen finner 

man även en del djurben av återkommande arter så som småbovid, hund, nötboskap, svin 

och även häst. Det är endast i något enstaka fall där djur nedlagts i sin helhet. Flera 

fragment uppvisar också bearbetning av olika slag. 

 

Tabell 9 Sammanställning av de analyserade rösena  
Konstruktion Fastighet/ 

Lokal 
Fleringe 41:1 Stora Källstäde 

172:1 
Väskinde 11:1 Koparve 127:1 Stora Vikers 

1:77 

 Diameter 25 m 17 m 27 m 23 m 21 m 

 Höjd 2,5 m 1 m 2,5 m 2,7 m 1,5 m 

Krater Diameter 5 m - 9 m 7,5-8 m - 

 Djup 1 m - 2 m 1,5 m - 

Yttre mur Material  Kalksten hällar kalksten hällar Kalksten hällar Kalksten hällar Gråsten block 

 Höjd 0,6-1 m 0,5m 0,55 m 0,5 m Ca 0,30 m 

Inre mur Material Kalksten hällar Kalksten hällar - Kalksten hällar Kalksten hällar 

 Höjd 1,6 m 0,5 m - 2,5 m 0,6 m 

Fyllning Mantel Kalkstensflis Kalkstensflis Grus/Gråsten Kalkstensflis Kalkstensflis 

 Mellan 
murarna 

Kalkstensblock Kalkstensblock Kalk /gråsten Kalksten Kalkstensflis 

 Centralt Kalkstensblock Gråsten Kalk-/gråsten Kalksten Gråsten 

Sydkonstruktion Kalkstensblock Stensättning - Hällkista Gråstensblock 

 Orientering SSV SO - SSV S 

Central grav Typ Rund kallmur Hällkista - Hällkista Hällkista 

 Material kallmur kalksten Kalkhällar - Kalksten/hällar Kalkstenshällar 

 Orientering NNO-SSV NO-SV - NNO-SSV N-S 
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5 Diskussion 
Det finns många intressanta sätt att diskutera de olika delarna av analysen, oavsett om 

skillnaderna är fler än likheterna eller omvänt.  

Liksom Martinsson-Wallin (2010:66) påvisat med sin spridningsbild och tidigare Burenhult 

(2003:427) har diskuterar tycks de stora rösena koncentrera sig till en kustmiljö på Gotland. 

De har uppförts helt strandnära. Revirmarkering (Carlsson 1983) eller inte, vad som tycks 

finns gemensamt mellan de för denna uppsats studerade rösen är placeringen av dem i ett 

landskapsrum där de syns. Placeringen av dem på kala hällar, på förhöjningar eller i ett 

öppet landskap resulterar i samma sak. De syns och ger sin omgivning ett nytt uttryck, bryter 

av eller kanske snarare skapar upplevelsen av landskapet. Liknande diskussioner har König 

(2007:49ff) fört gällande rösen i Tjusttrakten. Om man besöker vissa rösen idag blir kanske 

inte upplevelsen så stark när man möts av en grå oredig stenhög inbäddad i diverse buskar 

och ogräs, men man får anta att människorna på platsen hållit efter och begränsat naturens 

inverkan kring rösena så länge som de eller omgivningen i något sammanhang fortfarande 

brukades. Thedéen diskuterar i sin avhandling att landskapet och rummet ska uppfattas som 

ett medium för handling, att landskapet inte utgör en passiv bakgrund för människorna och 

deras aktiviteter (Thedéen 2004:21). Thedéen fortsätter sin diskussion med att bronsålderns 

människor kanske inte upplevt landskapet horisontellt, som ett inre förhållande till ett yttre, 

från kaos till ordning om man så vill. Monumentens placering på höjder tyder snarare på att 

människorna haft en vertikal uppfattning om landskapet. Topografin har fungerat som 

referenspunkter och utgjort det yttre i världsbilden menar Thedéen (2004:22). En längre 

användnings tid av rösena motiveras genom fyndet av både senare gravläggningar liksom 

andra fornlämningar i anslutning till monumenten. I dessa fall rör det sig om olika former av 

andra stensättningar, ofta rundade både med och utan gravar, från samma period eller den 

senare perioden järnålder. I närheten finns ofta även ett eller flera andra rösen, ett mönster 

som återkommer skriver Thedéen(2004:32).    

Vad beträffar rösenas storlek utgör de analyserade rösena stora rösen men i jämförelse med 

Uggarderojr är de inte så stora men detta röse kanske till och med kan sägas vara 

överdimensionerat. Innan man kan diskutera betydelsen av deras storlek måste 

arbetsinsatsen nämnas. Som berördes i inledningen är det ett väldigt stort, tids- och 

arbetskraftskrävande arbete att uppföra rösen där t.ex. Kiviksgraven Bredarör med sina 75x7 

meter hade tagit minst ett årsverk att uppföra för mellan ett 40-50tal personer (Goldhahn 

2008:174). Som exempel efter Goldhahn (2008) har ett röse om 16 meter i diameter och en 

höjd om 2 meter en volym omkring 200m3, en vikt omkring 225 ton. Uppförd av omkring 13-

14 000 stenar, detta innebär omkring 200 arbetsdagar för fem vuxna individer (Goldhahn 

2008:174). De i analysen berörda rösena har fem av de sex nämnda rösena en diameter 

över 20 meter men Uggarderojr sticker ut med sina 50 meter. Det blir genast tydligt att 

rösena krävt eftertanke och planering, det är ett plikttroget arbete och har tagit tid från andra 

dagliga uppgifter och nödvändiga sysslor, även om man byggt det under en period eller flera. 

De många rösena på Gotland och på fastlandet talar ändå för att människorna tagit sig 

denna tid och den extra arbetsbördan, frågan är varför?   

Diskussionen delar sig i denna fråga, är de ett behov av att uttrycka gränser mellan 

landområden, statussymboler eller är storleken helt enkelt ett resultat av en lång 

brukningstid. Monumentens betydelse har diskuterats alltifrån att de är revirmarkeringar 

(Carlsson 1983) till symboler för status och makt (Kristiansen 1984; Goldhahn 2008). Om 

man vill demonstrera gränsdragningar finns det enklare tillvägagångssätt, vill man 
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demonstrera status och makt är detta en mer långsiktigt satsning. I slutändan är rösena 

komplexa sammansättningar av konstruktionsdetaljer, material, föreställningsvärld och inte 

minst gravar.  Thedéen (2004:25) diskuterar en eventuell längre användnings tid av rösena 

och ska inte ses som monument byggda för enskilda individer, döda som levande, utan ska 

istället betraktas som kollektiva, rituella monument som återaktiveras med nya ritualer. 

Thedéen menar att rösen ofta plockats om och ändrats i samband med t.ex. nya gravar 

(Thedéen 2004:25). En vanlig uppfattning eller tradition menar Thedéen är att anta att man 

gravlagt den döde i den centrala delen, för att sedan anlägga en kantkedja (Thedéen 

2004:93). Denna ordning vill Thedéen dock vända på och föreslår att man först skapat ett 

rituellt gravrum för att sedan gravlägga individen/ individerna. Därefter kan ytterligare gravar 

anläggas i detta gravrum på flera olika platser i röset så som i stenpackningen eller i 

bengömmor inom den inre kretsen eller i utrymmet mellan och intill den inre delen av 

stenkretsen då röset byggts till (Thedéen 2004:93). Röset kanske har byggts till ytterligare 

när nya murar anlades i samband med nya gravar (Thedéen 2004:94). Även Lindquist 

diskuterar möjligheten att rösena byggts i flera steg (1988). 

I denna analys finns flera saker som talar för en sådan möjlighet gällande de gotländska 

rösena, dels deras storlek och den tid det tagit att resa dem, de många gravarna anlagda i 

botten som ytligt i röset men också konstruktionen. De av kalksten kallmurade yttre och inre 

murarna har alla en slät, fint lagd utsida. Man har alltså ägnat sig tid till det som syns utåt, 

medan insidan fått förbli taggig och ojämn. I de fall det förekommer en inre mur tycks de 

sammanfalla i en storleksordning där den inre muren är högre än den yttre. Om den inre 

muren är högre för att man redan innan har en tanke om det slutliga rösets höjd eller om de 

ska synas bakom den yttre muren förblir en ovisshet. Vad som även kan tala för flera 

byggnadsfaser kan vara att den centrala delen ibland är fylld med gråsten, ett så kallat 

kärnröse, eller material i annorlunda utformning än det lager som följer ovanpå. Men varför 

var murarnas utsida tillräckligt viktig för att man skulle lägga tid på detta om de ändå inte 

syns då röset täckts? De kallmurade hällkistorna i Fleringe och Koparve har även de en slät 

insida, sidan som vetter mot de gravlagda. I fallet med murarna har man snarare tänkt på de 

efterlevande framför de döda inne i röset.   Kalkstenarna som använts till fyllnadsmaterial 

mellan murarna och den centrala graven har i rösena lagts fjällvis och lutar in mot rösets 

centrum, återigen tycks Väskinde dock utgöra undantaget. Lindquist (1988) diskuterar att 

detta kan vara ett sätt att fylla ut röset medan Stenberger (1942) och Hallström (1967) menar 

att de snarare uppvisar en raskaraktär och kanske rasat ned från den inre kallmuren.  

Gällande murarnas förhållande till varandra är det frågan om de inre murarna varit synlig vid 

anläggandet av ytterligare en mur eller om de fungerat som ett brätte kring fyllningen. Då 

kunde man säkerligen utan större ansträngning se till att den senare muren hamnade 

koncentriskt förhållande till den första, om detta var viktigt. De fem analyserade rösena ger 

fem olika bilder av det hela. Det är endast röset Stora Vikers som uppvisar ett nästan helt 

koncentriskt förhållande mellan de inre konstruktionerna. Koparve och Stora Källstäde 

uppvisar en excentrisk placering av murar och hällkista. Fleringe har tre rundade 

konstruktioner av kallmur med en gemensam tangeringspunkt i rösets södra del. En sådan 

konstruktion kräver nästan att kallmurarna varit synliga på ett eller annat sätt när de anlades. 

Förhållandet mellan dem är av en mer medveten karaktär framför en slumpmässig sådan. 

Oregelbundenheten i murarnas placering kanske indikerar att man levt horisontellt i 

landskapet trots allt. Det verkar inte har varit av vikt att fördela murarna med jämna avstånd, 

något som betraktas vertikalt. Om den inre kallmuren fyllt en funktion som brätte kring ett 

initialt röse är det fortfarande möjligt att anlägga en senare mur i ett koncentriskt förhållande 
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till den första. Svårigheten ligger snarare i att lokalisera den inre hällkistan i ett täckt röse om 

detta istället varit av vikt. Det är kanske här den så kallade sydkonstruktionen finner sin 

funktion. Nylén (1993) diskuterar en eventuell datering av rösen med hjälp av 

sydkonstruktionens sammansättning.  

 

 

Figur 48 Inre konstruktion samt sydkonstruktion, överst från vänster Fleringe, Stora Vikers, 

Väskinde, Koparve, Stora källstäde och Uggarderojr.  

 
Vid Fleringe utgörs den av ett stort kalkstenblock placerad i SSV i den centrala kistans 

längdaxel, Stora Vikers har ett grovt gråstensblock i dess kantkedja i söder och den centrala 

graven är nord-sydlig orienterad. Söder om Koparve finns en tom hällkista orienterad i 

samma riktning som den innersta av de två centrala gravarna i röset, Stora Källstäde har en 

intill liggande stensättning av kalkstensblock denna är orienterad söder om röset men till 

skillnad från de andra i en SSO riktning istället för en tyngdpunkt i SSV, stensättning och den 

centrala hällkistan står i stort sett i linje med varandra. Undantaget kan finnas i Väskinde, 

den stora förstörelsen kring röset kan ha utraderat alla spår efter något liknande men röset 

har samtidigt inte en starkt markerad centralgrav av kallmur eller kalkstenshällar likt de 

andra. Det stora Uggarderojr har i sin kantkedja ett idag liggande gråstenssblock stort nog 

för att matcha röset. De har olika utformning och är av olika stenmaterial men de står i tät 

anslutning i den södra, helst SSV delen, av röset. Sydkonstruktioner är enligt Nylén ett 

gotländskt fenomen, och inget som observeras i samma grad på fastlandet (Nylén 1993). 

Detta leder till många olika frågor så som varför i den södra delen? Hur kommer det sig att 

den centrala graven och sydkonstruktionen tycks vara synkroniserade med varandra? och 

varför är fenomenet utbrett på Gotland men inte vid de många rösena på fastlandet?  

Frågorna är som ofta fler än svaren, men kontinuiteten och placeringen av dem kan verka allt 

annat än slumpartad. Om röset byggts i flera etapper och man täckt den inte hällkistan först 

kan man kanske tänka sig att det varit viktigt att veta ungefär var den befann sig under 

senare skeden. Kanske är det ett sätt att lokalisera sig i det stora runda röset, en 

utgångspunkt eller liknande. Kanske har själva väderstrecket en betydelse?  
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Fleringerösets starkt excentriska murar möts i söder, Stora Vikers södra del av hällkistan var 

annorlunda utformad gentemot de tre andra sidorna, i Koparveröset observerades samma 

sak, i de två hällkistorna är den södra delen av kalkhällar de andra väggarna murade och 

hällkistan i Stora Källstäde saknade helt sin södra gavel. Den södra delen av centralgraven i 

Väskinde var dock sedan innan förstörd. Vad som sker i söder och vilken betydelse detta kan 

haft för bronsåldersgotlänningarna är en diskussion som går något utanför denna uppsats 

men bör uppmärksammas. Det är utan bättre mer specifierad information mycket svårt att 

diskutera innebörden av övriga gravars placering i rösena. Utan fler osteologiska analyser av 

de gravlagda är de heller inte möjligt att säga vilka individerna är som till skillnad från de 

många andra av sin tid inte gravlagts i rösena. Centralt har en eller flera individer gravlagts, i 

botten intill den yttre och inre kallmuren liksom spritt i olika nivåer i röset påträffas 

brandgravar i små koncentrationer. Längs rösenas ytterkanter i botten eller på högre nivåer 

ligger löst bland stenarna skelettgravar både med och utan gravgåvor, då det med 

individerna funnits gåvor som kunnat ge en dateringshänvisning har dessa fallit in i 

bronsåldern och in i Vendeltid. Både vuxna kvinnor som män och barn finns närvarande i 

några av rösena. En mer omfattande kartläggning samt analys kan reda ut denna fråga 

närmre.   

I Fleringe och Stora Vikers utgör de många spädbarnen det större antalet gravlagda individer 

i rösena. Deras placering mycket ytligt på olika plaster i rösena talar för att de liksom de 

andra ytliga gravarna är senare, kanske till och med från medeltiden. De omkring 10 

spädbarn som ingick i min osteologiska analys av Fleringe uppvisade att de i alla utom i ett 

fall troligtvis var fullgångna och skeletalt sett friska (Franzén 2012). Så som i början på 

uppsatsen nämnts skedde ett flertal lagstiftningar under 1300- talet som starkt motsatte att 

man satte ut oönskade barn, en stor del i förklaringen av deras närvaro kan finnas i detta.  

Andra benfynd har också gjorts i rösena. I anslutning till centralgraven men också flera 

platser i rösena fann man starkt fragmenterade ben av småbovid, nötboskap, svin i enskilda 

fall även hund och häst. Arterna tycks representera de djur man under lång tid haft inom 

husdjurshållningen. Benen har kanske nedlagts som en gåva eller som en del av en måltid i 

samband med begravningen. De djurben som påträffades vid analysen av Fleringe var av 

starkt fragmenterat slag vilket gör att en närmare bedömning och diskussion kring köttfattiga- 

eller rika delar försvåras, men analysen kunde visa att både vuxna och mycket unga djur 

förekom (Franzén 2012).  

I de fall de centrala hällkistorna inte plundrats har artefakterna varit av påkostat slag, som 

fynden av yxa och dolk i brons i Stora Vikers. Flera av hällkistorna har dock plundrats på 

både sina fynd och gravkontexter. På olika nivåer i stenpackningen finns även löst liggande 

bronsföremål som knivar och nålar av olika slag. Dessa fynd kan ha hamnat utanför 

gravkontexter då man röjt i röset under plundringsförsök eller att de mindre föremålen fallit 

ned mellan stenarna.  Detta påverkar i största grad en eventuell tolkning av materialet och 

diskussionen om individerna som gravlagts här. 

Om rösets konstruktion gjorts utifrån en starkt förankrad föreställningsvärld med tillhörande 

ritualer bör det finnas stora likheter mellan rösena. Vilket det också finns. Människorna som 

deltagit i byggandet av monumenten verkar ha haft en gemensam bild av hur de ska se ut 

och byggas. Detta har bl.a. diskuterats på en generell nivå gällande gravmonumentet av 

Goldhahn (2008). I många fall tycks till och med proportionerna mellan de olika 

konstruktionerna sammanfalla med en mindre variation. Detta berör framförallt de fyra 

rösena belägna på norra Gotland. Röset i Väskinde placerat ett par mil söder om dessa fyra 
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uppvisar en något annorlunda karaktär. Röset har ingen starkt markerad centralgrav av 

kallmur eller hällar och har ingen inre kallmur. En stor del av röset är också av gråsten istället 

för kalksten till skillnad från rösena i norr. Röset är till storleken ett av de större i analysen att 

motivera att skulle vara storleken som gjort att man valt bort en av murarna tycks mindre 

troligt. Kan skillnaden uppvisa en lokal variation, eller kanske en variation i tid?  

För att knyta ihop denna diskussion och sätta analysen i ett sammanhang vänds nu fokus till 

det stora röset Uggarderojr. Det som går att bekräfta utan att lyfta på rösets mantel är dess 

placering i landskapet. Enligt noggranna strandlinjedateringar av Martinsson-Wallin och 

Wehlin (2010) har påvisats att röset har varit helt strandnära under bronsåldern.  Intill röset 

som är väl synligt vida omkring där det är placerat finns flera mindre rösen samt tätt intill 

placerade stensättningar. Liksom fyra rösen har uppvisat finns i den södra delen en 

sydkonstruktion och i rösets topp finns en krater som dock inte kan uteslutas vara av senare 

aktivitet. De skillnader som finns mellan Uggarderojr och de andra rösena är dess storlek och 

dess mantel av enbart gråsten. Under manteln av gråsten är det tänkbart att en stor del av 

fyllning utgörs av kalksten lagd på samma sätt som i de andra, kanske är den av gråsten. Av 

gråsten är också den enkla kantkedja man kan observera kring röset. Utifrån analysen verkar 

det troligt att röset har minst två inre murar av kallmurad kalksten, en lägre yttre mur och en 

högre inre. Med tanke på rösets storlek är de kanske av något större diameter än de övriga 

men är kanske inte mycket högre än murarna i Fleringe eller Koparve med sina 1,5 

respektive 2,5 meter för att de ska förbli stabila, då de är just kallmurade. Kanske är de 

placerade koncentriskt till varandra eller med en viss förskjutning. Centralt eller med en viss 

tyngd i söder finns troligtvis en hällkista av kallmur eller kalkhällar. Kanske har den södra 

gaveln en annorlunda utformning än de andra väggarna. Hällkistan står troligtvis även i linje 

med sydkonstruktionen i NO-SV riktning. I denna centrala grav finns antagligen en eller flera 

individer begravda med gåvor av brons, kanske är det en dolk, kniv eller ett svärd och 

dräktnålar av olika slag. Tillsammans med individen/ individerna finns kanske en del djurben 

av småbovid, nötboskap, svin kanske även hund och häst. I rösets botten kring den inre 

muren och mellan de två kallmurarna finns kanske en del brandgravar, några har kanske 

gåvor. Frågan är vad, om det finns något, i röset som avslöjar varför det gjorts så stort, 

kanske ser det helt annorlunda ut med konstruktioner likt de stora rösena i Bredarör och 

Sagaholm på fastlandet (Goldhahn 2008). Den massiva manteln har under årtusendena 

säkerligen inbjudit till flera sekundära gravläggningar idag löst liggande mellan stenarna ytligt 

i rösets ytterkant.    

Det finns många sätt att se på bronsålderns rösen på så som olika delar i ett komplext rituellt 

liv, olika enskilda konstruktioner täckta av en mantel, en plats för döda, en plats för liv och 

sociala band och relationer, markeringar över enskilda eller som en hög med sten, en 

komplext sammansatt sådan.  
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6 Konklusion 
 Vilka likheter samt skillnader har observerats mellan de studerade rösenas inre och 

yttre grav - och konstruktionskontext? 

Mellan Fleringe, Stora Vikers, Koparve och Stora Källstäde tycks det finnas fler likheter än 

skillnader. Väskinderöset sticker ut något i detta sammanhang. Likheterna finns i att de har 

alla en eller flera inre murar av kallmurad kalksten, varav den innersta är något högre än 

övriga. Stora Vikers, Stora Källstäde och Väskinde har en centralt placerad hällkista och de 

två andra rösena har excentriskt placerade hällkistor. I Koparve röse finns två hällkistor av 

kallmur och hällar, liksom den centrala graven i Fleringe. I Stora Källstäde och Stora Vikers 

är hällkistorna av enbart kalkhällar medan den centrala graven i Väskinde saknar en liknande 

tydlig markering. Det material som använts till deras uppbyggnad utgörs främst av kalksten 

men det förekommer även en del gråsten i tre av rösena. Fyra av rösena har i sin södra del 

en sydkonstruktion av olika sammansättning, denna konstruktion sammanfaller med den inre 

hällkistan i fyra fall. Röset i Väskinde skiljer sig från de andra till sin inre utformning men 

mycket är även oklart på grund av den stora förstörelsen kring röset, vilket gör att 

förekomsten av en sydkonstruktion och angränsande fornlämningar varken kan styrkas eller 

förkastas.  

Alla rösen har placerats så att de synts i de områden där de stått, de har sannolikt uppförts i 

strandnära lägen under bronsåldern. I rösena har centralt gravlagts en eller flera individer 

men plundring och förstörelse har gjort att det är svårt att diskutera antalet gravlagda eller 

vilka gåvor de fått med sig. Runt om i rösena finns även en del brända och obrända ben av 

både människa och djur. Djurbenen tycks sammanfalla mellan rösena till arter av småbovid, 

svin och nötboskap men även hund och häst har påträffats. Sekundära senare skelettgravar 

har även påträffats i rösenas ytterkanter i manteln, detta är dock oklart i fallet med 

Fleringeröset, men förstörelse och plundring gör det svårt att uppskatta antalet.  

 Vad skulle man kunna förvänta sig att finna under storröset Uggaredrojrs mantel om 

man tar hänsyn till analysen av de studerade rösena?  

Utifrån analysen av de fem mindre rösena kan man tänka sig att det centralt finns en 

hällkista av kallmur eller kalkhällar. I hällkistan som kanske står i linje med 

sydkonstruktionen, av gråsten i dess kantkedja, finns kanske en eller flera individer 

gravlagda. Tillsammans med dem finns kanske en del påkostade gåvor och ben av olika djur 

Figur 49 De eventuella konstruktionerna hos Uggarderojr 
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så som svin, nötboskap eller kanske hund och häst. Under den stora manteln av gråsten och 

runt hällkistan finns troligtvis en eller två murar av kalksten, den inre kanske något högre än 

den yttre muren. Runt om i röset finns kanske en del brandgravar i botten eller i packningen 

av kalksten. Spritt i manteln kanske det även förekommer en del skelettgravar löst liggande 

bland stenarna, kanske har de ett ursprung från både brons- och järnålder.  

7 Sammanfattning 
Denna uppsats berör fem gotländska bronsåldersrösen. De har analyserat i syfte att jämföra 

deras inre och yttre grav - och konstruktionskontext. Analysen ligger sedan till grund för 

diskussionen kring de likheter och skillnader som observerats. Inledningsvis lyfts olika 

forskares teorier kring bronsåldern fram och vad som kan ha lett till resandet av rösen under 

perioden. De fem för analysen viktiga rösena tillsammans med röset Uggarderojr 

presenteras sedan i detalj efter en indelning av de delar som är av vikt för analysen. I 

analysen sammanfattas och förenklas sedan dessa delar med en avslutande 

sammanställning och jämförelse.  

Stora likheter kunde konstateras mellan framförallt fyra av de fem rösena. De har alla en eller 

flera inre kallmurar, en centralgrav och andra gravar i form av brandgravar och skelettgravar 

spridda i olika nivåer i röset och en sydkonstruktion. Det finns skillnader framförallt mellan 

röset i Väskinde och de övriga. Väskinde röse ingen starkt markerad centralgrav eller en 

sydkonstruktion och har en istället för två inre kallmurar. Det har dock varit svårt att närmare 

analysera de många gravarna och de påträffade artefakterna i rösena då plundring samt 

förstöring i flera fall har varit omfattande. De likheter och skillnader som observerats mellan 

rösena har sedan diskuterats och vägts samman i en diskussion kring det ännu inte 

undersökta storröset Uggarderojr. Det stora röset har använts för att sätta analysen i ett 

sammanhang där det diskuteras vad som möjligtvis kan finnas under Uggarderojrs mantel 

utifrån analysen. Denna del av diskussionen ledde fram till tankar om att Uggarderojr likt de 

andra rösena har en eller flera inre kallmurar, en centralgrav i linje med sydkonstruktionen 

likt de andra rösena och troligtvis innehållande ett flertal sekundära begravningar.  
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