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Monumentet vid Simunde, dess många gravar 
och strukturella komplexitet, hänvisas ofta till i 
den arkeologiska litteraturen. Undersökningen 
har dock aldrig tidigare publicerats och syftet 
med denna bok är därför att göra en av 
gotländsk- och svensk arkeologis viktigaste 
undersökningar tillgänglig för framtida studier. 
Texten bygger till stora delar på originalmanus 
och är en produkt av ett samarbete mellan 
ansvarig arkeolog vid undersökningen Bengt 
Schönbäck och doktorand Joakim Wehlin vid 
Högskolan på Gotland. 

För över 50 år sedan undersöktes ett grav-
monument vid Simunde i Hörsne med Bara 
socken på Gotland. Monumentet mätte nära 
trettio meter i diameter och innehöll ett tjugotal 
gravar. Den äldsta graven dateras till bronsålder 
omkring 1500 f. Kr. och den yngsta dateras till 
vendeltid. Monumentet har följaktligen använts 
som begravningsplats i över två tusen år. Under 
denna period har det genomgått en successiv 
utveckling under intryck av en tradition som 
ändrat innehåll och uttrycksformer, både 
på grund av interna och utifrån kommande 
influenser. 
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Begrepp och förklaringar

ATA  =  Antikvariskt topografiskt arkiv
FMIS  = Fornminnesinformationssystem (digitalt fornminnesregister)
SHM  =  Statens historiska museer
SHM 28837 = Fyndnummer enligt SHMs katalog
RAÄ = Riksantikvarieämbetet 
RAÄ 57 = Fornlämningens löpnummer enligt FMIS (ibland med socken)
Dnr  =  Diarienummer
 
 
Generell kronologisk redogörelse för de i texten berörda förhistoriska 
perioderna:

Litorinatid
6800-5500 f. Kr.

Mellanneolitikum
3300–2350 f. Kr. 

Senneolitikum
SN 1  2350–1950 f. Kr. 
SN 2 1950–1700 f. Kr.

Äldre bronsålder 
Per. I 1700–1500 f. Kr. 
Per. II 1500–1300 f. Kr. 
Per. III 1300–1100 f. Kr.

Yngre bronsålder 
Per. IV 1100–900 f. Kr. 
Per. V 900–700 f. Kr.  
Per. VI 700–500 f. Kr.

Förromersk järnålder 
500 f. Kr.– Kr. f.

Äldre förromersk järnålder (Gotland) 
ÄA 550/500–350 f. Kr. 
ÄB 350–150 f. Kr.

Romersk järnålder
År 0–400 e. Kr.

Folkvandringstid
400–550 e. Kr.

Vendeltid 
550–800 e. Kr.

Vikingatid 
800–1050/1100 e. Kr. 
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Förord
I januari 2010 gick Joakim Wehlin igenom de gotländska sockenmapparna 
i Antikvariskt topografisk arkiv (ATA), Stockholm. Syftet var att sammanställa 
samtliga arkeologiska undersökningar som resulterat i bronsåldersdateringar. I 
mappen från Hörsne socken återfanns ett mycket intressant utkast till en artikel 
som Wehlin inte kunde påminna sig ha publicerats. Artikeln som är skriven av 
Bengt Schönbäck är på 99 maskinskrivna blad och berör en utgrävning av 
en stensättning eller snarare ett flackt bronsåldersröse av stora proportioner. 
Texten ansågs inte tillräcklig för att utgöra slutrapport för undersökningen 
som ägde rum senhösten 1957 och våren 1958 och tilldelades därför aldrig 
något diarienummer. Istället sammankopplades artikeln med det för fynden 
gällande inventarienumret hos Statens historiska museer (SHM); 28837. 
Inventarienummer ges vanligen till de arkeologiska fynden, men i detta fall får 
även artikeltexten, som i det närmaste låg färdig för publicering med figurer 
och bilder också ses som ett fynd, dock ett historiskt sådant, återfunnet ett 
halvt sekel efter sin tillkomst. 

I mars månad året efter arkivfyndet besökte Wehlin artikelns författare 
vid Hällinge i Sjonhems socken på Gotland. Det visade sig då att denna 
artikel aldrig kommit att publiceras då den vid tillkomsten sades vara av fel 
proportion. Den var alltså av för stort omfång som mindre artikel och inte 
tillräckligt omfattande för en självständig publicering. 

Att undersökningen var, och fortfarande i allra högsta grad är, av stort intresse 
påvisas inte minst av att den figurerar i de stora generella publikationerna 
rörande Sveriges och Nordens arkeologi. Undersökningen uppmärksammades 
först av Mårten Stenberger i Det forntida Sverige (1964:183–184) och 
senare med fyra bilder av Göran Burenhult i Arkeologi i Sverige 2 (1991:80–
81) och den efterföljande Arkeologi i Norden 1 (1999:434). Dock nämns 
undersökningen väldigt kortfattat i texten och diskuteras då i samband 
med den arkitektoniska komplexitet som påvisats hos samtliga utgrävda 
bronsåldersrösen på Gotland (Stenberger 1964:183–184; Burenhult 1991:79, 
1999:434). Därför anser författarna att det är av stor vikt att publicera denna 
nu över 50 år gamla arkeologiska undersökning. En publicering som har gjorts 
möjlig genom generöst bidrag från Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond. 

Texten publiceras i ursprungligt skick, men med korrektur genomförd enligt 
markeringar i originalmanus samt från ursprungsförfattaren och med vissa 
betydande randanmärkningar. Inledningsvis beskrivs dock platsen av idag 
och dess relation till övriga närbelägna fornlämningar. Avslutningsvis lyfts 
utgrävningens betydelse in i dagens arkeologiska sammanhang. Allra först 
lämnas dock ordet till Bengt och ursprungsartikelns inledning:
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Inledning
Arkeologernas uttydning av de bevarade resterna av den nordiska brons-
ålderns kultur är ännu famlande och osäker. Små enkla bronsföremål 
i våra museers samlingar talar om en ny tid och en metallhunger, som 
för att stillas bryter vårt områdes isolering och inlemmar det i den stora 
europeiska metallkulturen. Därtill komma efterhand de många gedigna, 
ofta dyrbart bearbetade och sirade föremål i nyttans, raffinemangets eller 
ceremonielets tjänst, som tala om en högkultur, vår första verkliga. Det är 
svårt att förklara allt det nya, främmande mot den rikt facetterade bakgrund, 
som kulturresterna från denna tid antyda: långväga handelsförbindelser och 
kulturkontakter mot väster, söder och sydost och med Medelhavets rika 
kulturvärld i bakgrunden, befruktande eller indirekt inspirerande. 

Ur gravarna ha arkeologerna frammanat skuggor av hövdingar, djärva sjö-
farare, aristokratiska boskapsskötare och handelsmän på slavjakt (Moberg 
1956). Längs kontinentens västkuster upp till norra Europa färdades måhända 
orientaler från det inre av Medelhavet med vaken blick för råvarutillgångar 
och handelsbyte, metall, bärnsten, salt, skinn och mycket annat (Lundman 
1957). Denna storslagna kultur och dess undervegetation av icke registrerad 
torftighet och nöd sveptes i en religion med anknytning till ödsliga natur-
marker. Hällristningar, kultföremål, offer och gravritual vittna om de levandes 
och dödas slaveri under en kult, utövad av präster och trolldoktorer. Analogier 
till medelhavsfolkens religiösa föreställningar blandas med mera traditionella 
riter till tillvarons mindre makter på gott och ont.

Hur den faktiska verkligheten var bakom dess fornfyndens antydningar är 
problem, som aktualiseras varje gång arkeologen ställs inför forn lämningarna 
från den tiden. Ingen kulturperiod i vårt land har väl efterlämnat så stor-
slagna, skiftande och svårtolkade anläggningar som denna den guld-
glänsande bronsens epok. I sig själva monumentala stenkummel, högar, 
skeppssättningar och stensättningar av olika slag låna en del av sin mäktig-
het av ett storslaget, ofta ödsligt läge, som i och för sig anknyter dessa 
gravar till en gravkult, som står solen, vinden och vattnet nära. Inte minst är 
detta fallet på Gotland (Stenberger 1941). 
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Simunde, Bara – en arkeologisk 
undersökning [1957–58]
Följer man landsvägen som löper från Simunde i Bara mot Vallstenarum, 
mellan Hörsne med Bara och Vallstena socken på nordöstra delen av Gotland, 
passerar man ungefär halvvägs däremellan (ca. 1,2 km från vardera håll) över 
en fornlämning som sedan länge införlivats med trafikleden (Figur 1). I det 
digitala fornminnesregistret benämns lokalen för RAÄ Hörsne 57:1 och beskrivs 
som en plats för en rund stensättning 2,5 meter i diameter och 0,5–0,7 meter 
hög. Den borttogs enligt registret mellan åren 1957–58. Vid databassökningar 
och allmänna översiktliga genomgångar av fornminnesmönster och liknande 
hamnar denna till synes oansenliga lämning i skymundan. Dock observerar 
den uppmärksamme att ett fel uppstått i överföringen från handskriven 
data till digital form. Stensättningen mätte, enligt den skannade bilden från 
inventeringen 1977, hela 25 meter i diameter. 

Figur 1: Stensättningens lokalisering vid tiden för undersökningen 1957.

På andra sidan vägen, 60 meter sydsydväst om nyss nämnda stensättning 
har också en mindre stensättning undersökts 1956 (RAÄ Vallstena 18). 
Stensättningen mätte 16 meter i diameter och var rikligt omrörd. Vid 
undersökningen påträffades spridda brända ben och enstaka flintavslag 
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(Nylén 1959a). Vidare på samma sida vägen ca. 200 meter åt nordväst finns 
en grupp om tre stensättningar (RAÄ Vallstena 20) där den största mäter 15 
meter i diameter. 

Det var den idag borttagna stora stensättningen RAÄ Hörsne 57 
som undersöktes under ledning av Bengt Schönbäck mellan den 30 
september 1957 och 25 juni 1958. Stensättningen, som låg i den norra 
kanten av en svag nordsluttning, syntes innan undersökningen endast 
som en svag förhöjning i terrängen och bland stenmassorna skymtades 
delar av stenkretsar. Undersökningen föranleddes av att vägen skulle 
rätas och som Schönbäck skriver; falla offer för en vägkurvas ideella 
radie. Undersökningen påbörjades under delvis mycket ogynnsamma 
väderleksförhållanden senhösten 1957 och hann inte avslutas innan frost 
och snö stoppade vidare arbeten. Den avslutande delen av undersökningen 
berörde endast stenåldersboplatsen som påträffades under stensättningen. 
Denna kommer inte att behandlas i föreliggande text mer än att den 
inledningsvis kortfattat beskrivs.

Stenåldersboplatsen

Litorinahavet stod här under sin största utbredning ca. 20,5 meter högre än 
den nuvarande havsytan. Detta vattenstånd innebar att det låglänta område 
som före utdikningen och torrläggning upptogs av Linamyr och tillhörande 
myrkomplex: Källunge-, Tall- och Holmsmyr, då utgjorde en havsvik som vid 
mynningen var förträngd till ett sund mellan utlöpare av Vallstena-landet från 
norr och från Gothem-landet i söder (Figur 2) (Stenberger, Dahr och Munthe 
1943). Havsvikens utlopp i havet markeras fortfarande av Gothemsån.

I detta lilla innanhav låg som en stor ö en del av Bara-landet, nämligen 
den höjdsträckning, som från Vallstenagränsen går mot söder. Längs 
stränderna av den lagunartade havsviken, särskilt på insidan av Vallstena-
udden ut mot sundet och kusten, ligga stenåldersfynden tätt. Läget erbjöd 
här ypperliga möjligheter för den äldre stenålderns fiskande och säljagande 
befolkning, och redan långt innan Litorinahavet under sin stigning nått sin 
största utbredning, låg här vid Svalings en av de äldsta kända, gotländska 
stenåldersboplatserna, vilken vid havets fortsatta stigning dränktes och 
överlagrades av en halv meter kalkgrus (Nihlén 1927:19ff). Anmärkningsvärt 
många fynd av slagna yxor av lihult- och limhamnstyp och äldre och yngre 
trindyxor ha gjorts inom området, många i samband med konstaterade 
boplatslager; flertalet av de lösfunna kan säkerligen också räknas tillhöra 
kategorin boplatsfynd. Trots många nya fynd ge Lithbergs fyndkartor för 
stenålderns olika perioder på Gotland (Lithberg 1914) en talande bild av 
koncentrationen av fynd i detta område under Litorinatid. 
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Figur 2: Karta med LG1 och LG2 samt de i texten nämnda boplatserna inlagda. De svarta 
partierna betecknar nuvarande myrområden. Efter Stenberger, Dahr och Munthe 1943:19.

 
På Bara-ön har tidigare endast en boplats, vid Hoffmans, lokaliserats 
(Nihlén 1927:37), belägen nära gränsen för Litorinahavets maximum. 1957 
påträffades ännu en boplats, vid Simunde, vilken med hänsyn till lägre 
höjdnivå måste dateras till en senare tid än den förut nämnda. Eftersom 
boplatsen icke översvämmats, kan den icke ha anlagts före den stora 
Litorinatransgressionen utan tillhör istället den tid, när landet höll på att 
höja sig ur Litorinahavet. Havets tillbakagång hade då fortskridits så långt, 
att viken mellan Bara-landet och Vallstena-landet förvandlats till ett grunt 
och endast några hundratal meter brett sund. När vattnet efterhand sjunkit 
till att endast fylla bottnarna av de flacka sänkorna, betydde till och med 
den årliga landhöjningen märkbara förändringar över stora områden. Det 
är sannolikt, att boplatsen tillhör slutet av det tidsskede, när havsvatten 
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skvalpade över tröskeln mellan Bara och Vallstena1. Åtskilliga sälben från 
boplatsen göra också sannolikt, att det stora utloppet mot havet vid denna 
tid var öppen. Havsstranden flyttade sig emellertid snabbt österut, och 
med den försvunno också möjligheterna till havsfiske och sälfångst. En 
senare höjning av havsytan, den andra Litorinatransgressionen, nådde 
aldrig fram till Simundeboplatsen (Figur 2).

I det pärlband av boplatser, som markerar den vikande kustlinjen under 
den tid, då fångst och fiske betydde generellt mera än kreatur och säd, 
representerar den stora boplatsen vid Västerbjers i Gothem med sina rika 
gravar ett yngsta skede (Stenberger, Dahr och Munthe 1943:113). Simunde-
boplatsen däremot tillhör den gamla fångstkulturen, även om vissa inslag 
av tamdjur förekomma2. Föremålen utgöras av trindyxor, övervägande 
bredeggade, delar av benredskap, t.ex. harpuner, mejslar, nålar eller prylar 
etc. (Figur 3). Däremot hittades icke någon keramik, och denna både 
positiva och negativa fyndkaraktär synes bekräfta den förhandsdatering, 
som gjorts på geologiska grunder. Boplatsen tillhör den äldre, gotländska 
fångstkulturens keramiklösa slutskede (vilket dock den senare genomförda 
14C-analysen bestrider). Till dessa preliminära resultat från grävningen 1957 
kan ytterligare läggas lokaliserandet av några ovala anläggningar, sannolikt 
hyddbottnar, vilka i samband med större del av boplatsen komma att 
undersökas 1958.
 
Figur 3: Fynd från 
stenåldersboplatsen, 
Bl. a. trindyxor, 
benföremål, 
harpunspetsar, prylar, 
mejsel etc. 

Foto: Bengt 
Schönbäck 1958.

1 1964 gjordes en 14C-analys på kol från en härd i stenålderslagret. Lab. Nr: St - 1252. 
Provet gav ett okalibrerat värde på 3890 ± 75 BP (halveringstid 5568 ± 30). Det 
kalibrerade värdet ligger omkring 2500–2200 f. Kr. Ytterligare ett prov genomfördes 
innan detta (St- 486), dock utan resultat.

2 Noterbart är att ett fynd av igelkott genomgått mtDNA-analys. Studien visar att 
igelkotten troligen inte är äldre än mellanneolitikum (Fraser et al. 2012).
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Gravanläggningen

Sedan stenålderns jägare och fiskare för alltid dragit bort från denna boplats, 
dröjde det länge, innan platsen åter nyttjades av människor, men denna gång 
icke som de levandes utan som de dödas boning. Under äldre bronsålder 
lades här den första graven i detta gravkomplex, som 1957–58 undersökts 
och borttagits. Sin plats fick denna grav på samma obetydliga förhöjning 
på den nordligaste spetsen av den landtunga, som en gång var ”Baraön” i 
Litorinatidens innanhav, men som nu låg omgiven av ”träsk” med ännu till 
stor del öppna vattenspeglar. Här låg graven fritt och vida synlig, så som 
bronsåldersfolket önskade. På höjdsträckningen mot söder, som efterhand 
inneslöts mellan sankmarker i norr, öster och väster, lades under skilda tider 
gravar, nu spridda i skogen och längs den gamla vägen, bl. a. på Baraberget, 
terrängens kulmination ca. en kilometer söder om grävningsplatsen och där 
bredvid så småningom Bara medeltida sockenkyrka som lämnades öde, 
när socknen på 1800-talet uppgick i Hörsne. Vid den gamla slingrande 
landsvägen genom Baraskogen låg också avrättningsplatsen in i sen tid med 
det ödsligt klingande namnet ”Tjautvät”. 

Simunde-graven var vid undersökningens början helt övervuxen med skog. 
Det visade sig också efter avtorvningen, att stensättningens yta flerstädes 
var uppriven, sannolikt genom vindfällda träd och liknande medan påvisbara 
spår av plundring icke syntes. För att få en bild av anläggningens karaktär 
började arbetet med bortförande av lösa och i sekundärt läge liggande 
stenar jämte en rensning av ytskiktets jordlager ned till stensättningens större, 
fasta stenarna eller, där sådana fanns, till den småstensklädda ytan mellan 
stenarna. Härvid påträffades fynd från omarkerade järnåldersgravar samt 
obestämbara lösfynd. I fyllningen låg också talrika skelettrester av djur och 
människor, framförallt nere mellan stenarna i stensättningen. Förvånandsvärt 
många flintavslag och andra enstaka föremål från stenålderslagret låg ända 
uppe i detta övre lager. I detta sammanhang undersöktes även den perifera 
stensamlingen i väster, som förmodades gömma en sekundärgrav från 
bronsåldern. Denna visade sig emellertid tillhöra järnålder (grav K/L) (Figur 
15–17), liksom en i sydost påträffad stensättning (grav J) (Figur 11), som till 
större delen låg under den gamla vägbanan (Figur 12).

Efter denna ”städning” framträdde anläggningen plan klarare än förut 
(Figur 4–7). Periferin utgjordes av tre vackert anlagda stenkretsar med 
mellanliggande stenfyllning, som något terrassformigt höjde sig ovanför 
varandra och kulminerade i den tredje, som bestod av resta till en del mer 
än meterhöga stenar, ställda tätt intill varandra. Det är svårt att säga, om 
det kontrasterande intrycket av detta ytterkantens sakta stigande mot det i 
stort sett plana utrymmet innanför storstenkretsen var medvetet åsyftat, eller 
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om effekten helt gratis vunnits på grund av terrängläget. Som anläggningen 
en gång såg ut, har den från sidan givit intryck av en upp och nedvänd 
tallrik med tallrikens bottenkant kraftigt markerad av den resta stenkretsen. 
Förhållandet mellan höjd och bredd gör att den således definitionsmässigt 
bör kallas en stensättning, men det allmänna intrycket på grund av sten-
materialets mängd gör det naturligt att betrakta den som ett röse, en flackare 
variant av de vanliga storrösena på Gotland. 

Beskrivning till figur 4 och 5:
Den flacka stensättningen var 0,6–1,0 meter hög. Genom sitt läge 
i terrängen verkade den högre (se profil Figur 10). Den yttersta 
kantkedjans diameter mätte 29–30 meter. Därutanför låg på flera 

Figur 4: Gravanläggningen sedd från nordost. I förgrunden den skadade delen av yttre 
stenkretsen. Foto taget efter röjning, avtorvning och första rensning. 

Foto: Erik Nylén 1957.
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ställen en skoning av mindre sten samt påförda stensamlingar 
(även utrasad sten), som bildade en ojämn ytterkontur med 
växlande diameter. Delar av fornlämningen, särskilt de perifera 
delarna i nordväst, nordost och öst voro delvis förstörda och 
kantkretsen bortriven, sannolikt i samband med äldre vägbygge. 
An läggningen gav i detta skick ett tämligen diffust intryck med 
sina genom rotstalp uppvräkta block etc. Stensamlingen, som 
bildade en utbyggnad i väst och dolde den yttersta stenkretsen, 
var stenpackningen till grav K/L. I sydsydost, utanför den stora 
anläggningen, skymtar en del av stenkretsen till grav J, som 
till större delen ligger under vägbanan. Av de koncentriska 
stenkretsarna (se Figur 7 och 9) urskiljas endast delar av den 

Figur 5: Foto av gravkomplexet ovanifrån. Profilpunkterna utmärkta med vita kors. N–S-
linjen är lagd i kompassnorr. 

Foto: Erik Nylén 1957. 
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yttersta i söder, av den innanför följande i nordväst, nordost och 
sydost. Den därinnanför ställda kretsen av resta stenar, krets III 
(”storstenskretsen”), kan på bilden (Figur 5) urskiljas tydligast i 
norr och öster. Genom att bilden är tagen ovanifrån och endast 
stenarnas toppytor synas, är resten svår att följa på denna bild 
(Jfr. Figur 7 och 9). Från markplanet kunde denna krets följas 
i nästan hela sin omfattning. Av de två inre kretsarna kunde 
ingenting urskiljas från marken i detta skede av undersökningen. 
Den fortsatta schaktningen visade dock, att ett på dessa påbyggt 
skift kan lokalt urskiljas, t.ex. i ruta E3 och D2. De sex större 
stenarna omedelbart nordost om centrum ligga ovanpå grav A; 
en av stenarna är en kalkstenshäll (se grav A). Detta centrum av 
anläggningen var inom ett ca. fem meter stort område täckt med 
ett decimetertjockt lager av jord och småsten (kalkstensgrus). Ett 
liknande område är på bilden (Figur 5) synligt innanför krets III i 
söder. Det visade sig senare, att denna fyllning i båda fallen täckte 
anläggningens kistgravar från bronsåldern. Dessa antyddes för 
övrigt redan i ytan genom uppstickande kalkstenshällar (pga. det 
lilla bildformatet svåra att se). 

Figur 6: Stensättningen efter ”städningen” och borttagandet av järnåldersgravarna i sydost 
och sydväst. Foto från söder. De ljusa stråken bakom den närmaste skogen uppodlade 
delar av Källungemyr, i bakgrunden till höger ses Vallstena kyrka. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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Beskrivning till figur 6 och 7:
Jämfört med figur 5 framträder här anläggningens plan betydligt 
klarare. Stenringarna (som genom efternumrering betecknats 
I–V i ordning inifrån och utåt) äro till största delen synliga i sina 
bevarade partier med undantag av de två innersta, I och II, 
som fortfarande äro svåra att urskilja. I väster ha stenkistan 
och skelettet i grav K blottats. Stensättningen i denna järn-
åldersgrav hade lagts intill utsidan av stenkrets V, stenfyllningen 
över graven hade ca. åtta meters diameter och täckte den stora 
anläggningens yttre del i väst, som framgår av figur 5. I sydost 
har större delen av sten sättningen i grav J frilagts. Den östligaste 
delen kunde för tillfället icke friläggas på grund av svårigheter för 
landsvägstrafiken. I bildens (Figur 7) nedre hälft i mittlinjen synes 

Figur 7: Foto ovanifrån sedan anläggningen ”städats” och ytterligare rensats. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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den blottade avlånga takhällen till grav C. Det mörka, stenfria 
området i centrum är fyllningen i grav A med en löst liggande 
kalkstenshäll i ytan.

Vid undersökningens följande etapp borttogos det övre stenlagret och mellan-
liggande småstensfyllning, det vill säga det skikt som fotograferats på figur 7.

Bottenskiktet i den centrala delen av anläggningen utgjordes av ännu ett lager 
stora stenar. Däremot var brättet mellan de två yttre stenkretsarna enskiktat, 
och under den borttagna stenpackningen låg endast ett småstens lager av 
kalkstenar, övervägande flisor, som låg tätast in mot den inre kant kedjan. Även 
denna grävningsetapp gav en stor mängd skelettrester av djur och människor, 
några enstaka järnåldersfynd samt bronsålders- och stenåldersföremål. 
Liksom förut förekomma flintavslag spridda genom hela lagret. 

Sedan hela stensättningen borttagits kunde det konstateras, att den 
låg på ett 0,1–0,2 meter tjockt, mörkfärgat lager av myllblandad lera. 
Mörkfärgningen var dock 
kraftigare i det därunder 
liggande lagret, som var det 
egentliga kulturlagret från 
stenåldern. Någon bestämd 
gräns mellan dessa skikt var 
dock omöjlig att iakttaga.

De viktigaste konstruktiva 
detaljerna i gravanläggningen 
är skildrade i texten till 
figurerna 4–9. Här skola 
endast några allmänna 
iakttagelser nämnas.

Innan undersökningen 
började, kunde hela denna 
stora stenanhopning 
förefalla som den åter-
stående bottendelen av 
ett ursprungligt högre 
stenröse, där man brutit 
och bortfört överdelen. 
Genom järnåldersfyndens 
läge i stensättningens 
yta och övre skikt kunde 

Figur 8: Flygbild från öster sedan stensättningens 
undre delar frilagts. I centrum syntes grav A, till 
vänster innanför den stora ringen den utgrävda 
stenkistan till grav C. 

Foto: Gotlands Allehanda 1957.  
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denna möjlighet helt avskrivas. Det föreföll även osannolikt, att man vid 
sådan stenbrytning i ett röse hade undgått att derangera t.ex. den högt 
uppstickande ”storstenskretsen”, eller att man överhuvudtaget skulle ha 
borttagit sten så jämnt över hela ytan. Detta och andra omständigheter 
visade, att stensättningen i det skick, den befann sig, inte skadats av 
mänsklig påverkan så när som på ingreppen längs kanten i norr och öster 
och bortsett från de senare anlagda gravarna.

Över den flacka stensättningen hade jord påförts i samband de upprepade 
påbyggnaderna. Där stenläggningen var orubbad, kunde man iakttaga, att 
byggmästarna eftersträvat en jämn och vacker yta. För att åstadkomma detta 
hade mellanrummen mellan stenarna fylls ut med påförd jord och ytan, av 
de bevarade resterna att döma, ”sockrats” med småsten. Därpå tydde de 
partier av intakt småstensläggning, som även markerade stensättningens 

Figur 9: Sedan övre lagret av sten borttagits framträdde stenringar tydligt. Bilden visar 
stensättningens understa lager. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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yta. Att jorden mellan stenarna icke endast bestod av den humus, som 
bildats under årtusendenas lopp, visades bl. a. av de många flintskärvor och 
spridda stenåldersartefakter, som hittades i denna fyllning, vilken därigenom 
också med bestämdhet kunde påstås vara hämtad ur stenålderslagret i 
anläggningens omedelbara grannskap. Däremot kan antagas, att jordfyllningen 
icke genomgående varit nog kompakt att hindra ytligt lagda föremål och 
skelettrester att flerstädes sjunka ned mellan stenarna, kanske också som en 
följd av växande träd eller av djur, som haft sina hålor bland stenarna. 

Beskrivning till figur 8 och 9:
Stenringarna voro icke helt cirkelrunda. Anläggningen var 
tydligt utdragen mot nordnordväst, vilken skevhet dock icke 
kunde observeras från marken. I nordnordväst övergick den 
här fragmentariska stenkrets V i en egenartad, ca. 3,5 meter 
lång sträng av radiellt lagda, 0,3–0,5 meter stora stenar. De inre 
stenkretsarna I och II äro på bilden synliga i bevarad utsträckning. 
II kunde följas i hela sin omfattning utom i nordnordväst, I var 
utplånad i norr–nordost. I den senare ingingo i nordnordväst 
fyra 0,7–0,8 meter stora stenar, som skilde sig från den övriga 
kretsen. I samma väderstreck kunde observeras den knappt 
tre meter långa rad av 0,5–0,7 meter långa stenar, som voro 
lagda med långsidorna mot varandra och förbundo kretsarna 
II och III. Raden anslöt till II, där luckan i denna började. Under 
den borttagna stenpackningen mellan IV och V framträdde 
flerstädes en ”golvläggning” av kalkstensflis. De små stenarna, 
0,1–0,15 meter stora, voro på grund av markens beskaffenhet 
och väderleksförhållandena synnerligen svåra att frampreparera, 
varför ytterligare luckor i denna stenläggning uppstodo vid 
undersökningen utöver dem, som åstadkommits i forntiden. I 
grav A är på bilden stenramen till kistan frilagd. Från grav C har 
takhällen lyfts bort, och man ser den mot öst öppna kistan.

Den påfallande avvikelsen från cirkelformen, som särskilt framträder på 
översiktsbilden med de frilagda kantkedjorna (Figur 9), har på grund 
av anläggningens storlek knappast kunnat observeras av en iakttagare 
på marken. Intrycket på bilden framhävas självfallet av att nordöstra 
ytterkanten är borttagen. Bortsett från detta är oregelbundenheten 
anmärkningsvärd med hänsyn till den ofta uppmärksammade 
precisionen vid utstakandet av gravcirklar etc. Det föreföll som om 
denna dragning till ovalitet (nordväst–sydost) fanns redan hos den 
andra av de båda innersta kretsarna. Den innersta var däremot alltför 
skadad i norr för att man skulle kunna bestämma dess form. Skevheten 
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i planen har ökats allteftersom nya cirklar lagts utanför (se den nedan 
diskuterade utbyggnaden av anläggningen). Den centrumpunkt, som 
använts för den första stencirkeln, var möjligen förhållningsvis svår att 
bestämma, varför man helt enkelt lade de nya kretsarna parallellt med 
närmast förgående. I ett monument av denna karaktär förefaller detta 
till trots en sådan markerad avvikelse från den åsyftade cirkelformen 
icke enbart kunna förklaras såsom slarv eller ”tekniskt missöde”. En 
omständighet, som bidrog till att öka felet, låg möjligen i det samband 
med de olika byggnadsetapperna skildrade förhållande, som antyder en 
öppning in i den äldre anläggningen från nordnordväst.

Detaljbeskrivning

Stenkrets V: Denna yttersta krets var fullständig från sydost och medsols till 
väst. Observera att en stor del av kretsen på figur 7 är dold av vägbanan. 
Dessutom funnos mindre rester av kretsen i nordväst, norr och nordost. 
Större delen av den bevarade kretsen bestod av 0,6–0,8 meter långa och 
0,3–0,4 meter höga, ofta på längden lagda stenar. I sydost voro stenarna 
genomgående något mindre. Mellan denna krets och följande, IV, fanns ett 
2,5 meter brett brätte av jämnt och tätt lagda 0,3–0,6 meter stora rundade 
stenar. Den bäst bevarade delen av denna stenpackning låg inom den 
sydvästra sektorn. Det bör observeras, att denna stenläggning här delvis 
dolde kantkedja IV.

Stenkrets IV: Denna krets var bevarad i sin helhet. Den bestod av större 
stenar än förgående, från 0,6 till drygt meterstora block, ofta långsides 
lagda. På en sträcka av ca. sju meter i sydsydost bestod kretsen av sex 
mera vårdslöst lagda block av avsevärt större dimensioner än övriga, 0,8–
1,05 meter långa, 0,8–1,0 meter höga och 0,8–1,0 meter breda klumpstenar. 
Utfyllnaden mellan denna och den III:e kretsen utgjordes av klumpstenar, 
0,3–0,7 meter stora, oregelbundet lagda (i ett á två skift). Avståndet mellan 
krets IV och krets III var endast 0,7–1,0 meter.

Stenkrets III: Denna monumentala, av 73 verkliga storstenar uppbyggda 
stenring var fullständigt bevarad så när som på ett par enstaka stenar. En 4,5 
meter bred öppning i sydsydost konstaterades vara ursprunglig, då lägen efter 
några borttagna stenar här icke kunde iakttagas. En ca. fyra meter lång sträng 
av olikstora stenar föreföll att bilda en kant något innanför denna öppning. 
Stenarna voro emellertid lagda på stensättningens yta, och raden var sannolikt 
tillfällig. Samtliga stenar i kretsen voro avsiktligt utvalda, avlånga stenar, som 
placerats tätt intill varandra på högkant. Deras höjd över stensättningens yta 
var nu i allmänhet 0,4–0,7 meter, deras höjd från basen var däremot i medeltal 
0,9 meter, men många voro 1,1 meter höga och enstaka ända till 1,3 meter 
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höga. Deras tjocklek varierade mellan 0,6 och 1,0 meter. Deras storlek var 
förhållandevis jämn, dock kunde iakttagas, att stenarna i syd-sydväst-delen 
voro något mindre än övriga, detta sannolikt beroende på att man försökt göra 
den i sluttning liggande stensättningen så horisontell som möjligt och för den 
skull placerat de större stenarna i anläggningens lägre delar. Samtliga voro 
gråstenar utom ett block av ljus kalksten i nordnordväst.

Stenkrets II: Denna kunde med möda urskiljas så när som på den nord-
västra delen, som icke kunde följas. På utsidan av denna krets låg rakt i 
söder grav C, vars upplagda nordmur stödde mot kretsen. Den senares 
synliga stenar, som visade sig vara det övre varvat av denna i två skift lagda 
krets, voro 0,3–0,5 meter stora.

Stenkrets I: Genom ytstenarnas ofta rubbade läge var även denna krets, 
som liksom föregående var uppbyggd av tvenne stenskift, svår att följa. 
Den framträdde bitvis i södra halvan, var för övrigt diffus och framstod 
mest som en antydan till en kant och en svag förhöjning. Stenmaterialet i 
detta övre skikt innanför kantkrets III var varierande. 0,5–0,8 meter stora 
stenar låg blandade med 0,2–0,4 meter stora stenar. Ett exempel på hur 
stenmaterialet kunde skifta lokalt ses på bilden (Figur 7 och 9) omedelbart 
söder om centrum, där materialet på ömse sidor om mittlinjen (N–S) är helt 
olika. Flerstädes över hela ytan kunde packningen av mindre, 0,1–0,2 meter 
stora stenar framtagas. På bilden (Figur 9) är den särskilt tydlig i nordöstra 
delen och där särskilt mellan stenkretsarna III–IV. Det föreföll sannolikt, 
att ett sådant småstenslager legat som ett ”golv” mellan de uppstickande 
storstenarna och fyllt ut ojämnheterna.

Grav A: Den löst liggande kalkstenshällen i centrum ovanpå graven var 
ca. 0,45 meter bred, 0,75 meter lång och 0,15 meter tjock. Ca. 0,75 meter 
nordost om denna syntes uppstickande, vertikalställda hällar.

Grav C: Den på bilden (Figur 7) synliga kalkstenshällen var 2,5 meter lång, 
ursprungligen ca. 1,4 meter bred (nu insjunken) och 0,2 meter tjock.

Järnåldersfynden

Den skiktvisa ”avskalningen” av stensättningen gav som första resultat 
åtskilliga fynd från järnåldern, vilka, såsom representerande det yngsta 
kultur skiktet, med få undantag låg i ytlagret. Bortsett från fynden i de 
båda stensättningarna i sydost och väster utanför den större anläggningen 
gjordes de flesta fynden inom det ca. 20 meter stora område, som 
inhägnades av kretsen med resta stenar. De enda undantagen utgjordes 
av ett järnföremål (Figur 21:5), som låg löst bland stenarna i östra delen av 
grav J, samt ett järnföremål, möjligen en kniv (Figur 21:8), och ett järnband 
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(Figur 21:9), båda ytfynd av obestämd ålder, vilka hittades omedelbart efter 
avtorvningen i anläggningens västra kant. 

Det är naturligt, att det stora bronsåldersmonumentet under långa tider 
efter sitt uppförande fortsatt att draga till sig gravar. Den resta stenkretsen 
var uppenbarligen väl synlig, och på det hägnade området därinnanför 
lades de döda under en stor del av järnåldern. Här har man således 
utnyttjat själva det flacka röset som en gravplats, detta i motsats till vad 
som ofta noterats på Gotland, där de mäktiga bronsåldersmonumenten 
ofta dragit till sig senare gravfält av det enkla och praktiska skälet att dessa 
(stensatta) anläggningar fick tjänstegöra som lättillgängliga stenbrott för nya, 
omgivande och ofta vidsträckta järnåldersgravfält. Några bronsåldersrösen 
har på detta sätt nedraserats till sin bottenkonstruktion och den naturliga 
misstanken att så även skett här, visade sig dock obefogad. 

Figur 11: Grav J var före undersökningen till största delen dold under den gamla väg-
banan. Stenarna i förgrunden och stenraden tvärsöver kantkedjan hade lagts upp vid 
vägens anläggande (dike). Stensättningen, 3,8 meter i diameter, var lagd kant i kant med 
bronsåldersanläggningen till vänster i bild. Kantkedjans stenar voro ca. 0,4 meter stora, 
stenläggningen därinnanför utgjordes av ett blandat stenmaterial med upp till 0,6 meter 
stora stenar i ett lager, i centrum däremot av småsten, 0,1–0,2 meter stora, i ett flerskiktat 
fyllningslager, som täckte en skelettgrav, lagd i nordost–sydväst. Tydlig stenram runt själva 
graven saknades, sannolikt beroende på skadegörelse vid vägbygget. Det för själva graven 
utsparade utrymmet i centrum var ca. två meter långt och 0,5 meter brett. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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Figur 12: I graven låg på den gamla markytan ett delvis dåligt bevarat skelett. Liket hade 
legat på vänster sida med uppdragna knän (Jfr. grav K). Nedanför kraniet (upptill på bilden) 
låg en flat, tämligen regelbundet formad sten med jämn yta och njurformade urtag på de 
båda långsidorna. Stenen hade sannolikt med avsikt lagts på den dödes bröstkorg. Fynden 
i graven (Figur 13) utgjordes av en kniv av järn med delvis bevarat hornskaft, ornerat med 
koncentriska kretsar samt en öppen ring av järn. Kniven låg under den vänstra foten (nedtill i 
bildens mitt), järnringen vid vänstra lårbenet. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957. 

Figur 13: Grav J. Järnkniv, delar av hornfästet samt järnring. Skalan till höger i bild är 
millimeter. 

Foto: Nils Lagergren 1958.
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Figur 14: Grav K. Järnsölja och järnfragment. Grav L. 6 glaspärlor (1 grön, 1 blågrön, 2 
gröna med en röd rand, 1 grön med röda ”ögon” 1 vit med röda ”rosor”). Den lilla hartsbiten 
kan tillhöra vilken som helst av gravarna. Skalan till höger i bild är millimeter. 

Foto: Nils Lagergren 1958.

Figur 15: Grav K bestod av en central stensättning av större stenar, som helt övertäcktes 
av en fyllning av blandat material, dock övervägande 0,1–0,2 meter stora stenar och jord. 
På bilden synes detta övre skikt, sedan det ytliga, lösa materialet borttagits. I förgrunden 
har denna fyllning borttagits in till den centrala stensättningen, vars kantkedja kan urskiljas 
som en cirkel. Till höger synes ett parti av bronsåldersanläggningens yttre krets, som 
överlagrades av grav K. 

Foto från söder, snett ovanifrån, Bengt Schönbäck 1957.
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Figur 16: Grav K med undre stensättning, 
stenkista och skelett sedan fyllningen 
borttagits. Grav K hade anlagts intill den 
stora stensättningens ytterkrets, som här 
frilagts jämte stenpackningen därinnanför. 
Grav K var ca. 3,4 meter i diameter (N–S), 
kantkedjan utgjordes av 0,25–0,45 meter 
stora stenar, stenramen runt skelettet 
av 0,35–0,5 meter stora, långsides och 
delvis på kant ställda gråstenar. För övrigt 
bestod fyllningen av olikstora stenar i flera 
lager. Stenkistan var ca. 1,85 meter lång, 
0,5 meter bred, lagd i exakt nord–sydlig 
riktning. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.

Figur 17: Grav K. I stenkistan låg ett dåligt bevarat skelett. Liket hade legat på vänster sida 
med uppdragna knän. Huvudet låg i norr med ansiktet mot öster. Ovanpå de uppdragna 
lårbenen låg en samling fågelben. Ungefär vid höften, under skelettet, påträffades en sölja 
av järn, under kraniet ett järnfragment och vid bröstkorgen en hartsbit (Figur 14). Nedanför 
skelettets bröstkorg låg tre delvis försmälta glaspärlor, och tre likadana hittades utanför 
stenramen i väster (Figur 14), i båda fallen tillsammans med ett fåtal brända ben (grav L).

Foto: Bengt Schönbäck 1957.



Gotland University Press 13

29

Figur 18: Grav M. Fynden utgjordes 
av krukskärvor, på bilden hopsatta av 
delar från både övre och undre lagret (se 
beskrivning till grav M nedan), samt små 
skållor av tunn brons. Till höger i figur ses 
den övre delen av lerkärlets profil. 

Foto: Nils Lagergren 1958. 

 

Figur 19: Bensamling O. En oregelbunden grop mellan stenarna i stensättningens 
yta innehöll en stor mängd krossade djurben (får/get, nötkreatur och svin), som i stor 
utsträckning stodo vertikalt i gropen. Bland dessa låg även kraniefragment och tänder av 
människa (sannolikt ung man). Ytligt i denna bensamling låg en liten, melonformad pärla av 
gulvitt glas (Figur 21:O).
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Figur 20: Fyndplan över grav- och lösfynden från järnåldern. Planen motsvarar i stort sett 
det grävningsskikt som synes på figur 7.
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Förteckning över järnåldersgravar och lösfynd

Grav J
Skelettgrav med individen i hockerställning. Kniv och ring av järn (Figur 
11 och 12). Sannolikt vendeltid.

Grav K
Skelettgrav med individen i hockerställning (Figur 15–17). Sölja och litet 
fragment av järn samt hartsbit (kan tillhöra grav L) (Figur 14). Sannolikt 
vendeltid.

Grav L
Brandgrav med ett fåtal brända ben samt sex glas- och 
glasflusspärlor. Fynden spridda i grav K (Figur 14). Vendeltid.

Grav M

Skelettgrav. Skelettresterna äro blandade (flera individer) och ligga på 
olika nivåer. Föremålen synas emellertid tillhöra endast en grav. Sexton 
små skållor av brons och rester av ett lerkärl (Figur 18). Romersk 
järnålder.

Grav N
Skelettgrav med svårt skadade skelettrester. Till graven hör sannolikt 
en sölja av järn (Figur 21:N). Sannolikt folkvandringstid.

Grav O

Tillsammans med spridda skelettrester av människa, bl. a. kraniedelar 
och tänder, hittades en liten gulgrön glaspärla (Figur 21:O). Pärlan 
låg ytligt i en grop, som var rik på djurben, bland vilka nämnda 
skelettrester låg. Osäkert gravfynd (Figur 19). Romersk järnålder.

Grav P
Ett fåtal skelettrester av människa, som låg tillsammans med en 
sölja av järn (Figur 21:P) och en krukskärva. Förstörd grav? Sannolikt 
vikingatid.

Lösfynd 1
Fragmentariskt järnföremål (Figur 21:1), kluvet i den grövre änden, 
möjligen remändebeslag. Folkvandringstid?

Lösfynd 2 Fragment av skifferbryne (Figur 21:2). Dess läge indicerar järnålder.

Lösfynd 3 Bryne av sandsten (Figur 21:3). Fyndomständigheter som föregående.

Lösfynd 4
Ringspänne av järn (Figur 21:4). Från förstörd grav? I detta område låg 
talrika människoben. Vikingatid.

Lösfynd 5
Obestämbart järnföremål (Figur 21:5). Eldstål? Nedre kanten liknar 
emellertid icke en brottyta. Ovanpå stensättningen i grav J.

Lösfynd 6
Holkyxa av järn (Figur 21:6), som låg under fyllnadslagret av jord och 
kalkstensgrus ovanpå grav A. Romersk järnålder?

Lösfynd 7
Sölja av järn (Figur 21:7), som låg mellan stenarna i stensättningen. 
Möjligen tillhöra pärlan i öster (Figur 21:O) och denna sölja samma 
utspridda gravfynd. Romersk järnålder?

Lösfynd 8 Järnföremål, möjligen kniv (Figur 21:8). Låg ytligt i jordfyllningen.

Lösfynd 9
Järnföremål, beslag eller kniv? (Figur 21:9). I den ytliga jordfyllningen 
utanför stensättningen.

Lösfynd 10
Knivspets av järn (Figur 21:10). Låg nere mellan stenarna i 
stensättningens bottenlager, dit den kan ha dragits ned av djur, rötter 
eller annat.
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Figur 21: Fynd från järnåldern. N, O och P låg tillsammans med skelettrester av människa. 
Övriga äro lösfynd, men kunna dock ha tillhört förstörda gravar. 

Foto: Nils Lagergren 1958.
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Det var inte mycket, som nu återstod av de gravar, som lagts här och för-
klaringen torde vara att de lagts förhållandevis ytligt. Det torde vara omöjligt 
att avgöra hur många gravar, som ursprungligen funnits; endast en, M, kunde 
med någorlunda visshet bestämmas. Även N torde vara en tämligen säker 
grav, medan i de båda övriga fall, där föremål upptagits tillsammans med 
skelettrester av människa, O och P, något bestämt samband mellan dessa 
icke kunde bevisas. Detsamma var för övrigt förhållandet med den järnsölja, 
som på sannolika skäl förts till grav N.

Utom de nämnda säkra och osäkra gravfynden påträffades här och där 
enstaka föremål (Figur 20 och 21), glest spridda över det centrala området på 
samma sätt som de talrika skelettresterna av djur och människor. Man vågar 
utan vidare antaga, att flertalet av de gjorda lösfynden tillhört helt utplånade 
gravar, där skeletten blivit kringspridda. För detta talade även, att de flesta 
av föremålsfynden tillhörde kategorien ”småföremål för personligt bruk”, som 
suttit i den dödes klädnad. Möjligen kan ett eller annat av dessa föremål 
självfallet vara oavsiktligt tappat under det årtusende fynden omspänna. Icke 
heller möjligheten av offerfynd kan helt uteslutas.

Bortsett från de tvenne stensättningar i sydost och väster med sina 
gravläggningar utmärkes det gravskick, som under järnåldern av fynden 
att döma praktiserats på denna plats, av en ytterlig enkelhet. De torftigt 
utrustade döda har lagts innanför den stora stenkretsen i grunt grävda gropar 
i jordfyllningen ovanpå och mellan stenarna. Skelettresternas spridning gör 
det till och med möjligt, att de döda utan större arrangemang placerats på 
marken innanför stenkretsen till gagn och glädje för de vilda djuren. Det 
var anmärkningsvärt att här icke någon enda brandgrav påträffades, som 
med någon sannolikhet kunde dateras till järnåldern. De samlingar med 
brända ben, som hittades, låg alla på ett sådant sätt i stensättningen, att 
de kunde dateras till bronsåldern. De ytterligt få brända benbitar, som låg 
enstaka i fyllningen, syntes ej heller indicera några förstörda brandgravar från 
järnåldern, varför gravskicket här under denna långa tid föreföll att ha varit 
strängt enhetligt.

En kort diskussion och datering av de olika fynden från järnåldern får börja 
med de äldsta, daterbara föremålen från grav M (Figur 18). Resterna av 
den dödes gravgåvor utgjordes av en samling skärvor av ett ornerat lerkärl 
samt ett antal små bronsbucklor med hål vid kanten för fastsyning på en 
mössliknande huvudbonad, helt klädd med sådana skållor, som var på 
modet på Gotland omkring Kristi födelse och århundradet närmast därefter 
(Nylén 1955a; Almgren & Nerman 1923:500f). De ringa antalet bucklor i detta 
fynd betyder kanske, att de suttit som dekoration på ett bälte, såsom i vissa 
fall observerats. Lerkärlet och dess ornamentik har en direkt motsvarighet 
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i ett fynd från grav S 123 i Vallhagar, vilken dateras till period V:1 (Vallhagar 
1955:459). Lerkärlet skulle således dateras till perioden omkring 300 e. Kr. 
Under förutsättning att bronsbucklorna och lerkärlet tillhöra samma grav, 
vilket föreföll sannolikt, måste i detta fall bucklorna betraktas som sena 
avläggare av ålderdomligt mode (Jfr. fynd från Nygårdsrum; Nylén 1955a:20). 

De övriga fynden äro genom sin enkla beskaffenhet och vardagliga karaktär 
svårare att tidsbestämma. Järnyxan med skaftholk (Heiberg 1923; Vallhagar 
1955:1089ff) (Figur 21:6), som låg i centrum av anläggningen, intill några 
stora stenar, hittades tämligen ytligt i jordfyllningen (se profil i Figur 24). Dess 
centrala läge invid en större sten kunde betyda ett offer. I närheten låg också 
spridda benrester, vilka emellertid icke med någon säkerhet kunde anses 
indicera ett gravfynd.

Dateringen av denna och liknande typer av järnyxor på nordiskt område är på 
grund av bristen på kombinationsfynd mycket osäker. På kontinenten tillhöra 
de i många fall Hallstatt-tid och ingå i flera av depå- och boplatsfynden från 
den äldre järnåldern (Hoernes 1914). I Baltikum finnas gravfynd med liknande 
holkyxor, vilka där måste dateras till tiden strax efter vår tidräknings början. 
De svenska och finska exemplaren bruka hänföras till romersk järnålder – 
vendeltid, de norska äro till och med kända från vikingatida gravfynd. Det 
torde vara svårt att bortse från dessa yxors formella samhörighet med 
bronsålderns holkyxor, detta inte minst tydligt på exemplaret från Simunde. 
Det är tänkbart, att den söderut ur bronsyxan utvecklade järnformen 
”övervintrade” på kontinenten under hela den äldre, nordiska järnåldern. När 
kontakten Mellaneuropa–Norden vid vår tidräknings början blev livligare, 
vandrade denna långlivade bruksform mot norr. Enligt denna teori skulle 
således järnyxor icke ha förekommit i Nordens äldsta järnålder. Rimligare 
vore, att åtskilliga av de lösfunna exemplaren tillhöra denna tid.

På stensättningens yta, under jordfyllningen, låg ett litet järnföremål (Figur 
21:1), som i sitt fragmentariska skick icke med säkerhet kan bestämmas. Den 
tjockare änden är emellertid kluven till tvenne tillplattade tungor; den nedre 
avslutningen på tenen är bortbruten. Trots sitt stympade skick påminner 
föremålet om sådana remändbeslag, som i varierande form uppträda under 
yngre romersk järnålder, dock vanligen tillverkade av brons (Ex. Nylén 1955a). 

Den lilla järnsöljan med närmast kvadratisk ram (Figur 21:N), som möjligen 
tillhört de skelettrester, vilka betecknats som grav N, är av en typ, som i både 
brons och järn var allmän under yngre romersk järnålder–folkvandringstid 
(Ex. Nerman 1935). Med all reservation för möjligheten, att en sådan enkel 
typ även kan uppträda under andra tider, kan den här möjligen dateras till 
400–500-talen e. Kr. 



Gotland University Press 13

35

Även söljan med den rektangulära ramen (Figur 21:7) torde tillhöra ungefär 
samma tid (Lundström 1955:636ff). Dess läge i närheten av den egendomliga 
bensamlingen O, ovanpå vilken en liten glaspärla (Figur 21:O) hittades, kan 
möjligen antyda, att söljan tillhört detta fynd. Dess läge djupare ned mellan 
stenarna än pärlan gör emellertid gravtillhörigheten osäker. Den för sin tid 
typiska pärlan av sprött guldgult, genomskinligt glas tillhör yngre romersk 
järnålder. En god datering ger bl. a. en rik grav, som av Sune Linqvist 1918 
undersöktes vid Smiss i Eke socken (SHM 16113, Nylén 1955a:88). De 
många kvalitetsföremålen, inhemska och importerade, härröra från tiden 
omkring 300 e. Kr. Denna rikt utstyrda grav i en 3,5 meter lång hällkista 
erbjuder samtidigt en bild av den stora kontrasten mellan Smiss-gravens 
i gravlyx manifesterade rikedom och den enkelhet – fattigdomens eller 
gravritualens? – som hägnades av Simunde-gravens resta stenkrets.

Den stensatta graven J, i sydost utanför bronsåldersanläggningen, kan 
endast dateras på järnkniven med sitt ornerade skaft. Skaftets små kon-
centriska prydnadscirklar med mittpunkt förekomma som dekorations-
motiv särskilt ofta under folkvandringstid och vendeltid. Ornamentet 
tillhör framförallt hantverket i ben och horn, i någon mån krukmakeriet 
och metallkonsten, i de sistnämnda fallen nästan uteslutande under 
äldre folkvandringstid. I detta fall kan knivskaftet jämföras med fynd från 
bl. a. husgrundskomplexet vid Rings i Hejnum, övergivet på 500-talet 
(Biörnstad 1955:933). Både kniv och skaft kunna dock likaväl tillhöra 
vendeltiden, och i detta sammanhang måste också ”pendang”-graven i 
väster diskuteras. Denna, grav K, innehöll dock endast en sölja av järn, 
vars datering till vendeltid av formella skäl förefaller trolig, även om denna 
söljetyp förekommer jämväl under andra tider. Stensättningen i grav K 
var täckt av en småstensfyllning, som föreföll oförklarlig (Figur 15). I och 
strax utanför gravkistan låg emellertid spridda brända ben samt sex 
eldskadade glaspärlor. Detta fynd utgjorde sannolikt rester av en brandgrav 
(grav L), vilken av pärlorna utan större tvekan dateras till senare delen 
av 700-talet. Småstensfyllningen har då lagts som täckning över denna 
grav. Brandgravens placering i skelettgraven synes antyda ett samband 
mellan dessa – man och hustru? – och den därav följande dateringen av 
skelettgraven till 700-talet motsäges som nämnts icke av söljan. Likheten 
i läge och anläggning mellan gravarna K och J i sin tur tyder på en 
samhörighet i tid, som icke heller kniven i grav J talar emot.

I samband härmed skall ett fynd nämnas, som låg ovanpå stensättningen 
i grav J, i östra kanten. Föremålet (Figur 21:5) är ett platt järnstycke med 
något böjd kontur, som i ena änden avsmalnar till en rundad spets. Brottytor 
saknas, varför det icke kan vara en tånge till en kniv eller skära, vilket formen 
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och spår av nitar kunde antyda. Möjligen kan det ha gjort tjänst som eldstål. 
Fyndet kan ha tillhört graven och rivits upp vid vägarbete eller följt med 
fyllningen, som lades på graven.

Från yngre järnåldern är järnsöljan med halvrund, platt ram (Figur 21:P), 
som jämte en obestämbar krukskärva och skelettrester av en man (se ben-
bestämningarna nedan) låg i småstensfyllningen runt grav C. Det är icke 
uteslutet, att detta fynd utgör resterna av en förstörd grav. Söljans allmänna 
typ gör en närmare tidsbestämning rent hypotetisk, men de talrika vikingatida 
exemplaren ge en antydan om i vilken tid den sannolikt hör hemma.

Ett säkert vikingatida fynd är däremot ringspännet av järn med upprullade 
ändar (Figur 21:4), som låg i småstensfyllningen runt grav C. I jämförelse 
med den stora massan ringspännen av brons äro deras motsvarigheter 
i järn tämligen ovanliga. Bortsett från åtta exemplar av denna typ bland 
Björkö-fynden förekomma de endast sporadiskt och på Gotland endast 
i några exemplar. Ett sådant från Backhagen i Tingstäde, funnet i en grav 
tillsammans med bl. a. ett liknande spänne av brons samt en järnyxa, tillhör 
vikingatidens förra del, medan de daterbara Björkö-exemplaren torde tillhöra 
tiden omkring 900 och strax därefter. Smyckeformens ursprung österut 
gör, att den uppträder betydligt tidigare på andra sidan Östersjön än på det 
svenska fastlandet (Thålin 1938:164; Kivikoski 1939:92). 

Av övriga fynd, knivspetsen (Figur 21:10), som var det enda järnåldersfynd, 
som hittades i den undre delen av stensättningen, skifferbrynet och sand-
stens brynet (Figur 21:2 och 3) av odaterbara former och de två järnföremålen 
(Figur 21:8 och 9), som låg i ytlagret i anläggningens ytterkant, kunna 
knappast några slutsatser dragas.

De dateringar, som ovan givits, äro självfallet på grund av bristen på 
fyndkombinationer, åtskilligt osäkra. De ge dock ett intryck av den långa 
tid, under vilken man fortsatt att utnyttja denna bronsåldersanläggning. 
Fynden representerar hela järnåldern så när som på den äldsta tiden, 
efter bronsålderns slut och fram till vår tidräknings början. Bristen på fynd 
från detta ca. 500-åriga skede behöver icke nödvändigtvis betyda, att 
begravningskontinuiteten vid järnålderns början brutits. Den jämförelsevis 
fyndfattiga – ibland kallad fyndlösa – äldsta järnåldern och dess gravar 
behöva icke ha efterlämnat andra spår än odaterbara skelettrester, och 
sådana äro talrika i anläggningen. I den äldsta järnåldern var emellertid 
brandgravskicket praktiskt taget allenarådande3, och eftersom brandgravar 

3 Detta påstående kunde dock under de närmaste årtiondena efter grävningen i 
Simunde avskrivas. Detta inte minst i och med undersökningen på Prästgården i Fole 
åren 1959–61, då det blev tydligt att en lokal tradition med skelettgravskick funnits på 
Gotland under just denna period (Nylén 1962, 1964, 1972). 
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eller spår av sådana icke påträffats, är det troligt, att traditionerna från den 
kultur, anläggningen under många århundraden representerat, icke fördes 
vidare ned i järnålder. 

Järnåldersfynden betyda i detta fall något annat och kan jämföras med 
iakttagelser, som gjorts vid flera undersökningar av bronsåldersgravar, 
framförallt de större (Stenberger 1941:27ff). Deras speciella intresse i detta 
sammanhang är just den ur andra synpunkter beklagliga torftigheten och det 
enkla gravskick, som de kringspridda skelettresterna och föremålen vittna 
om. Med undantag av de båda gravläggningarna i J och K ha övriga döda 
individer lagts inom den stora stenkretsen, mycket grunt eller möjligen direkt 
på stensättningens yta. Endast i grav M har man kanske rymt upp en naturlig 
svacka i stensättningens yta intill den uppbyggda bronsåldersgravkistan 
C. Om inte de döda lades öppet har emellertid det tunna jordtäcke, man 
kostade på sina döda, efterhand försvunnit ned mellan stenarna eller sköljts 
bort. I varje fall ha de döda legat så ytligt, att de störts av djur och annat. 
Som framgår av planen över skelettfynden av människa (Figur 51) finns 
sådana på samtliga nivåer i stensättningen. Några iakttagelser visade, att 
somliga av dessa skelettrester tillhörde bronsåldern, och det föreföll icke 
heller troligt, att fynden i de undre lagren övervägande skulle ha dragits ned 
ovanifrån, även om det i vissa fall skett. Någon gräns mellan vad som i detta 
fall tillhör järnåldern respektive bronsåldern kan icke dragas. Det är i alla fall 
tydligt, att småbarnen under de båda perioderna spelade en tragisk roll, 
som vi inte kunna tolka, men som i materialet avspeglar sig i skelettrester 
av många spädbarn. I vilken utsträckning dessa fynd motsvara en på andra 
håll konstaterad, stor spädbarnsdödlighet (Sahlström-Gejvall 1948:164) 
eller innebära utsättande av de icke önskvärda faller naturligtvis utom 
möjligheternas gräns att avgöra; det kan självfallet röra sig om ett både – 
och. Gravskicket hos den befolkningsgrupp, som nyttjade denna anläggning, 
tyder på en fattigdom, som väl kunde motivera drastiska åtgärder för att 
minska familjens tillväxt. Med hänsyn till denna skymtande fattigdom kan man 
fråga vilka de människor voro, som fingo sitt sista vilorum på denna plats. 
Den isolerade gravplatsen har under järnåldern tydligen nyttjats av folk, som 
varit utesluta från bygdens gravfält som t.ex. det endast en halv kilometer 
därifrån belägna stora Vallstena-gravfältet (RAÄ 87) med sina många rika 
gravar, som vittna om de besuttna böndernas välstånd. Kontrasten mellan 
de båda gravplatserna är påfallande. Det av Mårten Stenberger undersökta 
bronsåldersröset vid Vies–Mickelgårds i Väskinde innehöll i toppen flera 
enkla, vikingatida skelettgravar, där föremål i en av gravarna kunde antyda 
den döde individens främmande ursprung. Stenbergers påpekande av 
motsatsförhållandet mellan dessa gravars läge och enkla beskaffenhet och 
det vanliga gotländska gravskicket under vikingatiden bekräftas ytterligare 
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genom Simunde-undersökningen. I Simunde har emellertid konstaterats en 
lång succession av gravläggningar under många århundraden, där heller inga 
främmande föremål tyder på inflyttare. 

Vilka kan då tänkas ha hänvisats till att övertaga den gamla, övergivna 
bronsåldersgraven? Den markerade torftigheten i gravskick och fynd antyder 
existensen av en samhällets undervegetation, de utstötta och de egendoms-
lösa. Är det måhända tjänstefolkets, de livegnas och slavarnas gravar, som 
lagts i de övergivna hemlighetsfulla lämningarna från en svunnen tid?

Utom bestämbara fynd från järnåldern låg i dessa ytlager också talrika djur-
ben och flintavslag. Flintavslagen tillhörde säkerligen brons- och framför-
allt stenålderslagren på platsen och visa bara, att jord till täckning tagits 
runt omkring stensättningen. Åtskilliga av djurbenen komma väl från samma 
lager, andra höra väl sannolikt ihop med gravarna och matoffren i samband 
med dem. En anmärkningsvärd iakttagelse bland djurbenen är den svaga 
representationen av häst i benmaterialet, medan nötkreatur och får äro rikt 
representerade. Hästen, som ju annars är vanlig i järnåldersfynden särskilt 
från vikingatiden, finnes här endast i ett fåtal individer (de tillvaratagna 
resterna kunna möjligen tillhöra samma individ!). Betyder detta en skillnad 
mellan denna utmarkernas boskapsskötande folk gentemot den odlade 
bygdens beridna bönder?

Bronsåldersfynden

Redan från början föreföll det sannolikt, att de många järnåldersfynden 
utgjorde endast sekundära inslag i det stora gravkomplexet. Efterhand på-
träffades också i stensättningens undre delar både lösfynd och gravar från 
större delen av bronsåldern.

Gravarna A och B

Centrum i den stora anläggningen markerades av sex halvmeterstora sten-
block i en halvkrets omkring en flat kalkstenshäll, som låg i ytan på det tydliga 
fyllnadslager av småsten, som täckte en 6–8 meter stor yta i mitten. Dessa 
stenar utgjorde troligen rester av stenpackningen över den skelettgrav, som 
låg därunder. Denna var delvis förstörd, troligen genom plundring, och den 
ytliga kalkstenshällen och andra mindre, liknande i gravens norra ände, vilka 
dels låg uppstaplade i norr utanför graven, dels stodo på högkant i gravens 
gavelände, tyda på möjligheten av en kista av stående flisor, eventuellt också 
med täckning av sådana kalkstenshällar.

Graven (A), som var lagd i nordnordost–sydsydväst, utgjordes nu av 
en rektangulär, stenfri yta, ca. 2,3 x 0,8 meter stor, omgiven av de i 
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Figur 22: Grav A. Skelettresterna inom stenramen sedda från gravens fotände. Bilden 
tagen från sydsydost. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957. 
 

Figur 23: Grav B. Stenramen och en täckhäll kvarliggande in situ. Bilden tagen från 
sydväst. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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stensättningen för övrigt ingående stenarna, som bildade en deciderad 
men icke särskilt omsorgsfullt lagd ram kring graven. Den norra kortsidan 
begränsades av de ovannämnda, vertikalställda flisorna. På botten, som 
bestod av grus och små kalkstensflisor, låg resterna av ett skelett. Dess övre 
hälft saknades helt – några spridda tänder och skelettdelar som hittades i 
denna del av graven visade sig tillhöra en annan individ – och av skelettet 
återstod endast extremitetben samt delar av armfingerben. Den döde 
hade placerats i sovställning på vänster sida med uppdragna knän. Den 
osteologiska bestämningen visade, att den döda varit en gammal kvinna. 
En del av de benrester, som låg i gravens södra del, tillhörde en hund (se 
benbestämningen, herdehund av stenålderstyp), vilken kanske fått följa 
med som gravoffer. Av de föremål, den döda kvinnan fått med sig i graven, 
återstodo nu två små fingerringar, den ena bestående av ett varv av tunn 
bronstråd, den andra endast av ett halvt; båda ha dock sannolikt varit 
spirallagda i flera varv. Ringarna ha burits på högra pekfingret och vänstra 
ringfingret, varom ärgspåren på fingerfalangerna vittnar (Figur 25). 

Figur 24: Gravarna A och B. Plan och profil visar att de är något förskjutna i förhållande till 
varandra. Måtten är givna i centimeter.
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Strax under grav A och under den södra kortänden påträffades en 1 meter 
stor och 8 centimeter tjock, flat kalkstenshäll, som låg tvärs över ett ca. 2,4 
meter långt, 1,25 meter brett och 15–20 centimeter djupt schakt med ungefär 
samma orientering som grav A. Innanför schaktkanterna på långsidorna 
voro lagda två stensträngar med ca. 0,3 meter stora stenar (Figur 26). Som 
framgår av plan och profil (Figur 24) var detta otvivelaktigt resterna av en 
underliggande skelettgrav. Stenomramningen låg i en nedgrävd ränna, som 
möjligen kunde tolkas som fundament för de tidigare omnämnda, uppbrutna 
kalkstenshällarna. Eventuellt kan de kvarliggande stenarna även ha tjänat att 
stödja en träkista. Fyllningen i den grunda gropen bestod av fet, mörkfärgad 
jord. I schaktets södra hälft låg några enstaka skelettrester av människa, 
tillhörande en vuxen individ (grav B). Ett lårben av ett nyfött barn fanns i den 
norra delen. Den vuxna individen, för vilken graven gjorts, kan inte närmare 
bestämmas, men benresternas struktur påminner om de skelettdelar, som 
låg i norra änden av grav A, vilka kunde bestämmas som manliga. Delar av 
samma sannolikt manliga individ fanns för övrigt i fyllningen utanför graven 
i sydväst. De omrörda lagren i dessa gravars norra ändar tyder på en 
plundring, som skadat skelettet i grav A (Figur 22) och fört upp skelettrester 
från den undre graven. I samband med detta har antagligen benet av det 
nyfödda barnet från ytan kommit i grav B.

Även om de skildrade förhållandena icke entydigt kunna tolkas, talar dock 
sannolikheten för att grav B var en mansgrav och den primära i det stora 
bronsålderskomplexet. Ett stöd för detta antagande kan ges av grav A.

Denna stratigrafiskt yngre grav förehåller icke att ha anlagts mycket senare 
än den undre. Graven reddes ovanpå den äldre med i det närmaste samma 
utsträckning och orientering som denna, varvid man uppenbarligen icke 
svävade i okunnighet om dennas läge. I samband med detta bröt man upp 
de kalkstenshällar, med undantag av den sydligaste, vilka täckte graven. 
De rester av hällar, som nu låg hopvräkta norr om de båda gravarna, torde 
ha tillhört äldre gravar, eftersom de låg ovanpå själva stensättningen men 
under den ytliga fyllning jord och småsten, som uppenbarligen påförts att 
täcka den senare anlagda. Efter detta ingrepp i den redan befintliga graven, 
varvid man väl icke försummade att taga vara på det av värde, som eventuellt 
fanns under hällarna, breddes ett jordlager över denna, och ovanpå dess 
småstensklädda yta lades den döda kvinnan. Senare genom plundring, 
kanske i tämligen sen tid, har denna grav i sin tur blivit förstörd i sin norra 
hälft genom den förutnämnda nedgrävningen, som nått ända ned i den 
undre graven.

Det har tidigare nämnts, att den döde i den undre graven kan ha varit en 
man, medan den övre graven innehållit resterna av en kvinna, som dött i 
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hög ålder. Den anknytning mellan de båda gravarna, som synes framgå av 
läge och anläggning, antyda möjligheten, att de båda döda varit man och 
hustru eller i varje fall medlemmar av samma familj.

Individen i grav A var nedlagt i sovställning på vänster sida med högt 
uppdragna ben (Figur 22), vilket kan betyda, att den döda lagts direkt på 
marken och icke i någon träkista; av en sådan fanns icke heller något spår. 
Sådana gravar, omgivna av enkla stenramar, äro kända från stenålderns 
slutskede och förekomma då som flatmarksgravar för enstaka döda jäm-
sides med de av hällar byggda stenkistorna, som givit skedet dess namn, och 
vilka i allmänhet byggts för att ackommodera ett flertal döda. Dessa i marken 
nedgrävda gravar ha ibland innehållit döda individer i hockerställning, och hela 
denna gravform torde få betraktas som en sista fas av de direkta traditionerna 
från stridsyxkulturen (Strömberg 1952:161ff). Den flytande övergången mellan 
stenålder och bronsålder gör emellertid, att denna tradition också i en del fall 
fortlever in i äldre bronsålder. Exempel på hockerställning från detta skede 
kan bl. a. ses i en grav från Stenåsa socken på Öland och på Gotland i det 
märkliga Koparve-röset (Stenberger 1941; Oldeberg 1949).

Mot de skildrade Simunde-gravarnas datering till bronsålderns äldsta del 
tala ej heller de små enkla bronsfingerringarna i grav A (Figur 25). Liknande 
enkla ringar kunna självfallet uppträda under skilda tider, och deras 
dateringsvärde är därför icke stort. Det kan emellertid påpekas, att de ibland 
förekomma just i gravar från övergångsskedet stenålder–bronsålder och i 

Figur 25: Grav A. De två bronsringarna på sina respektive fingerben. 

Foto: Nils Lagergren 1958.
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äldre bronsålder (Forssander 1932:17; Hansen 1938:112; Stenberger 1941:24, 
1942). Väsentligare för värderingen av dessa gravars ålder är emellertid deras 
centrala läge i det efter hand utbyggda komplexet – enligt det i fortsättningen 
framförda resonemanget. Därav synes klart framgå deras egenskap av 
primärgravar och förstadiet i den stora utbyggnad som föranleddes av den 
magnifika grav C.

Grav C

Denna grav, som i hela anläggningen utskilde sig som den mest betydande, 
låg i söder mellan de båda stenkretsarna II och III. Hela graven var dold 
under ett liknande jord- och småstenslager som grav B samt ytligt lagda rull-
stenar. Så när som på några kanter av gravens stora täckhäll, som kommo 
att sticka upp i ytan, när denna brast och sjönk ned i kistan. Den mäktiga 

Figur 26: Grav C före öppnandet. Upptill och nedtill de båda stenkretsarna II respektive III. 
Bilden tagen rakt ovanifrån. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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Figur 27: Grav C. Kistan sedan hällen avlyfts. Till höger den igenfyllda och täckta gången. 
Skelettet och svärdet framgrävda. På grund av den tunga hällens tryck ha långsidornas 
murar förskjutits, båda nedåt på bilden. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957. 

Figur 28: Grav C med den instörtade takhällen. I förgrunden den igenfyllda gången med 
sin takhäll. Bilden tagen från öster. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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kalkstenshällen låg som ett lock över en omsorgsfullt byggd stenkista lagd 
i närmast O–V riktning. Vid öppnandet av graven visade den sig ha helt 
undgått uppmärksamhet från senare tiders skattsökare.

Gravrummet var till hälften jordfyllt, men redan uppe i ytan låg skelettrester, 
kranium och delar av ett lårben. Utgrävningen blottade till sist ett skelett i 
utsträckt ryggläge, som trots en del förskjutningar i stort sett låg väl samlat i 
gravens mittlinje med huvudet i väster. Kraniet hade fallit framåt och låg över 
bröstet, skelettets ryggrad och en del revben med mera hade sjunkit ned 
och låg i ungefärlig ordning 10–15 cm djupare än de övriga skelettresterna. 
Skelettet var emellertid icke så väl bevarat. De ytliga, för luften exponerade 
benen voro genomgående fasta och välbevarade (så när som på gnagspår 
efter djur och krosspår efter den instörtade lockhällen), medan benen i 
jordfyllningen voro sämre bevarade och delvis upplösta. De mindre benen, 
hand-, fot- och revben, voro till största delen helt förstörda. 

Figur 29: Grav C. Gravkammaren med skelettet sedd från öster. I förgrunden syns den 
igenfyllda gången med en täcksten. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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Snett över bröstet på den döde – som enligt den antropologiska bestäm-
ningen var en 40–50 årig man – låg ett svärd av brons på samma sätt, som 
man ofta iakttagit i andra gravar. Det sannolika torde väl vara, att svärdet 
burits på detta sätt högt fästat i ett gehäng över höger axel och ned mot 
vänster höft (ex. Splieth 1900:39). Svärdet var 63,5 cm långt, av fästet, 
fästeknappen, svärdsskidan och annat av organiskt, förgängligt material 
funnos nu icke några spår, så när som på den färgskiftning i bronspatinan 
på svärdets skuldra, som antyder konturen av fästets avslutning nedtill. Tre 
nitar av brons, vilka med all sannolikhet tillhört svärdsfästet, låg spridda 
bland skelettresterna i det undre skiktet. Bland dessa fanns också en i två 
delar sönder bruten, mot spetsen böjd, ca. 16 cm lång bronsnål, som låg 
i kistans längdriktning med spetsen riktad mot den dödes huvud (Figur 
32). Nålen har väl sannolikt hållit ihop någon klädnad över bröstet. Invid 
gravkistans södra långsida, i höjd med den dödes lårben, hittades en 
enkel, oornerad, 5,3 cm lång pincett av brons samt i höjd med fötterna en 
rundad sten, ca. 7 cm i diameter, möjligen en knacksten (Figur 30). Bortsett 
från brottskador på grund av den instörtande takhällen voro de i kistan 
tillvaratagna brons föremålen utomordentligt väl bevarade och överdragna 
med blank och fast patina. 

I graven låg brända ben i den jord- och småstensfyllning som delvis täckte 
skelettet. De brända benen låg dels och framför allt i gravens mitt, där 
de påträffades såväl i ytan som bland de understa skelettresterna, dels i 
stenkistans östra del men även spridda på andra ställen, vilket var naturligt, 
alldenstund talrika skelettdelar av gnagare visade att otaliga generationer 
smådjur haft sin bostad i kistan. De brända benen i centrum, betecknade 
grav S, härröra från en kvinna. Deras spridning talar för att de lagts i graven 
samtidigt eller strax efter den manlige individen. Det var nämligen påfallande, 
vilket också klart framgår av profilen, hur högt större delen av skelettet låg, 
medan själva ryggpartiet låg så avsevärt mycket djupare. Fyllningen bestod 
genomgående av jord med inbäddat kalkstensgrus, som gjorde denna 
hårdarbetad och svårgenomtränglig. Skelettresternas läge kan under sådana 
förhållanden icke bero av någon sekundär omlagring. Den döde måste vid 
nedläggningen ha placerats ovanför gravkammarens botten på en uppallad 
bår (och i en kista?). När denna så småningom föll samman mellan stöden, 
sjönk delar av skelettet ned i gravkammarens botten. Svårare är däremot 
att förklara den kompakta fyllning, som lagt sig mellan de båda lagren. 
Eftersom denna endast i ringa utsträckning förefaller att kunna härröra från 
insippring i gravkammaren, förefaller den enda möjligheten vara, att fyllningen 
ursprungligen lagts som täckning över den döde och ”katafalken”. Samtidigt 
med träkonstruktionernas sönderfall fyllde jord och sten ut de uppkomna 
tomrummen. Eftersom de brända benen blandats med fyllningen kring 
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skelettet, förefalla de att ha varit med från första början. Det är heller icke 
orimligt, att den döde mannen fått med sig en kvinna i graven, i detta fallet 
bränd liksom det barn, som i graven fick följa kvinnan från Egtved. Den andra 
spridda bensamlingen i öster, grav H, har sannolikt deponerats icke långt 
efter tillslutandet av grav C (se nedan, beskrivning av kistan).

Kistan (Figur 26–33), som täcktes av den stora lockhällen, var en långsmal, 
rektangulär kammare, drygt 3 meter lång, 1,3 meter bred och 0,6 meter 
djup. Den var byggd i kallmur av 5–10 cm tjocka 0,4–0,6 meter långa flata 
kalkstenshällar i de undre skiften, medan de övre delarna bestodo av tunna, 
flata, 1–2 cm tjocka plattor, vilka ursprungligen varit upp till halvmeterstora. 
Dessa senare voro nu av tryck, sol, frost etc. krossade och spräckta i mindre 
bitar. Gravkammaren var anlagd på den gamla markytan, och dess utsida 
var stöttad med upplagda, mindre rullstenar, som bildade ett mindre röse 
kring kistan. Närmast kistan var detta röse klätt med ett bräm av tunna hällar 

Figur 30: Grav C. Skelettresterna i kistan. Svärdfästet skymtar under kraniet, klingan följer 
till höger. Vid muren nedtill till höger synes pincetten. Bilden tagen ovanifrån. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957. 
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(dessa hällar är sannolikt hämtade från Slumra hällar, ca. 1 km från graven, 
där sådana fortfarande finnas). Medan kistans västra gavelände var noggrant 
murad i anslutning till långsidorna (Figur 35), var den östra änden öppen, och 
långsidorna voro här murlagda ända ut i den omgivande stenpackningens 
ytterkant. Denna östra del av kammaren måste betraktas som en gång, även 
om någon skillnad mellan den egentliga gravkammaren och denna del icke 
kunde iakttagas i murverket. Däremot var den senare helt igenfylld. Längs 
med murens sidor stodo kantställda kalkstenshällar, och mellan dessa låg en 
packning av 0,2–0,3 meter stora gråstenar. En del av gången täcktes med en 
ca. halvmeterstor takhäll (Figur 29).

Mellan fyllnadsstenarna i gången hade jord silat ned, och här låg nu resterna 
av en brandgrav, som sannolikt lagts på södra kanten av den mindre 
täckhällen (grav H). Till graven hörde icke några fynd, men benens spridning 
mellan stenarna syntes tala för att graven lagts, innan ännu jord hunnit rinna 
ned och fylla gången.

Figur 31: Grav C sedan kammaren och gången rensats. Den kullfallna stenen längst till 
höger är sannolikt en bautasten. På stenen strax till höger om det vita korset finns en 
skålgrop. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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Figur 32: Grav C. Skelettresterna i det undre skiktet (ryggrad, revben, armben). Mitt på 
bilden synes bronsnålen, längre till höger dess huvud. Bilden tagen ovanifrån. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957. 

 
Figur 33: Grav 
C. Kistans öppna 
östände med 
en bautasten 
(?) i ”dörrhålet”. 
Observera det 
jämna murverket. 
Bilden tagen från 
nordväst. 

Foto: Bengt 
Schönbäck 1957.
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Den jämnbreda och regelbundet lagda stenkistan visade nu en skevhet, som 
berodde på att båda långsidornas övre varv förskjutits mot söder. Medan den 
södra muren pressades utåt, föll den norra inåt så att den hängde in över grav-
kammaren, vilka sättningar också medfört takhällens bristning (Jfr. Figur 34).

I kammarens sydvästra hörn var en egendomlig, kvadratisk, ca. 0,4 meter 
stor utbyggnad (Figur 31 & 35). De två sidorna, som bildade sydvästhörnet 
voro väl uppmurade och angåvo, att denna nisch i muren avsiktligt byggts för 
något ändamål, som vid undersökningstillfället dock icke kunde klarläggas.

Medan gångens botten utgjordes av den gamla markytan, som graven 
anlagts på, var botten i själva gravkammaren något försänkt. Vid ned-
grävningens början mot ingångsöppningen låg en avlång, flat kalksten 
i riktning tvärsöver kammaren. Det kunde knappast betvivlas, att den 
medvetet lagts där och – som det föreföll – under fötterna på den döde. 
Möjligen har den – stående på högkant – utgjort underlag för tårna.

Figur 34: Grav C. Plan och profiler. Kistans läge i stensättningen framgår av profil figur 10. 
Måtten är givna i centimeter. 
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Just utanför kammarens öppning i öster låg en avlång, ca. 0,8 meter 
stor sten. Dess halvlutande ställning antydde att den ursprungligen stått 
upprätt. Genom sitt läge och sin olikhet mot övriga stenar i denna del av 
stensättningen kunde den endast förklaras som en bautasten, planerad 
framför gravens ingång. Bland övriga detaljer kan också nämnas en skålgrop, 
som fanns på en av stenarna utanför kistan i söder.

Gravfyndet måste betecknas som jämförelsevis rikt för sin tid och i förhållande 
till kända, gotländska gravfynd. Dess värde ökas dessutom avsevärt genom 
den märkliga gravanordningen. Dateringen blir ju i första hand beroende av 
möjligheterna att tidfästa gravens bronsföremål, i andra hand av de jämförelser, 
som den stora gravkistan kan inbjuda till. Denna senare hör till en grupp monu-
mentala gravbyggnader, som i sin art icke har så många motsvarigheter på 
nordiskt område, undantagandes stenålderns hällkistor, från vilka möjligen en 
sådan detalj som den öppna gaveländen, gången, kan härledas.

De både formalt och geografiskt närmaste parallellerna erbjuda de båda 
hittills upptäckta gravkistorna i det märkliga röset vid Koparve i Lärbro på 

Figur 35: Den murade gravkammarens västra gavel. Observera den nischformade ut-
byggnaden till vänster. I bildens nederkant den dödes kranium. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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norra delen av ön. 1941 påbörjade Stenberger utgrävningen och klargjorde 
därvid monumentets ursprungliga uppbyggnad med bland annat en låg, 
yttre fotkedja och inre cylindrisk mur med upp till 2,6 meter bevarad höjd. 
Innanför denna senare låg en stenkista, så när som på orienteringen 
i nordnordost–sydsydväst utgörande en motsvarighet till Simunde-
gravens. Dimensionerna voro något mindre, täckningen över graven var 
delvis uppbruten och i söder var den öppna kistan tillsluten med ett par 
kantställda kalkstenshällar (Stenberger 1942). Den andra kistan påträffades 
vid en följande undersökning, som företogs 1948 av Greta Arwidsson. Den 
låg utanför den höga muren och liknande i allt väsentligt den omtalade, 
med undantag av att kistan i sin helhet täcktes av en enda kalkstenshäll på 
samma sätt som i Simunde (Arwidsson 1949). Likheten i gravskick avser 
även en sådan iakttagelse som skelettens ytliga läge. I båda Koparve-
gravarna, liksom i Simunde, låg de delvis blottade ovanpå ett ganska tjockt 
lager av jord eller kalkgrus. Icke heller i Koparve gåvo fyndförhållandena 
någon förklaring till denna detalj i gravanordningen.

I den första upptäckta kistan låg tvenne skelett, båda kvinnliga4, och bland 
gravgåvorna fanns en stor dräktnål av baltisk typ, som daterade graven 
till bronsålderns andra period. Den andra kistan innehöll skelettrester 
av en man och det enda, som hittades i denna plundrade kista, var en 
fragmentarisk fibula från slutet av period II.

Denna speciella kisttyp med öppen gavelände förekommer sporadiskt på 
nordiskt område under bronsåldern. Den är inte ovanlig i sydvästra Norge 
och Tröndelag (Rygh 
1906:4, 24; Lund 1934), där den uppträder jämsides med flera varianter. 
Bland de anmärkningsvärda detaljerna äro bland annat små öppningar i 
gaveln i form av ”själahål” (Seelenloch) (Lund 1939:62). Om bruket under 
bronsåldern av sådana kistor med en ingång, som tillslöts med en kantställd 
dörrhäll på samma sätt som i Koparve, kunde antyda en konservativ 
tradition från stenåldern, pekar en sådan detalj som den nämnda även på 
en fortlevande, idémässig kontinuitet, lokalt förbunden med den väst- och 
mellansvenska hällkistegruppens gavelhål.

De ifrågavarande kistorna i Norge (Jaeren, Rogaland, Tröndelag), som 
ligga i mer eller mindre monumentala rösen och högar, dateras direkt 
eller indirekt till bronsålderns period II och III, det vill säga tillhöra den 
gravbyggnadstradition och gravutstyrselns högkonjunktur, som föregick 
övergången till det enklare brandgravskicket. 

4 Nyligen genomförda 14C-analyser på dessa två skelett motsäger dock att det 
skulle röra sig om två systrar då de skiljer sig allt för mycket i tid (Martinsson-Wallin 
muntligen oktober 2011). 
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Dateringen av föremålen 
(Figur 36) i Simunde-
graven ligger helt inom de 
gränser, som ovan angivits 
för själva gravkistan. Både 
svärdet och pincetten 
äro vanliga former i 
de sydskandinaviska 
gravarna från slutet av 
period II och period III. 
Grepptungesvärdet med 
de sju nitarna i fästet, 
den flacka skulderprofilen 
och den enkelt ryggade 
klingan tillhör ”das 
gemeine Griffzungenschwert” enligt Sprockhoffs typologi, vars koncentration 
ligger inom det danska och nordtyska området. Typen finnes i Sverige i ett 
25-tal exemplar (Figur 37) samt i Norge och Finland (Sprockhoff 1931:13ff, 
28). Dateringen ges av fynd från bland annat skånska bronsåldersgravar, 
som till exempel grav 4 i hög II vid Kvarnby med fibula och dubbelknappar 
från period II, vars tidsställning ytterligare fastställes genom en överlagrande 
grav från samma period. Ett annat, liknande fynd från Flinthögen i Östratorp 
tillhör en tidig del av period III. I detta fynd ingår även en pincett som den från 
Simunde (Hansen 1938).

Det enda liknande svärdet från Gotland kommer från Hejdeby socken 
(Hansson 1927:pl. 8:43). Det är inte funnet i något daterande sammanhang, 
men detaljer i fästets utformning antyda, att det möjligen hört till ett något 
senare stadium i denna långlivade svärdstyps utveckling. Endast ett fåtal 
gravar med svärd äro för övrigt kända på ön. De lätt räknade säkra grav-
fynden äro dels det märkliga ekkistfyndet från Alva myr i Rone socken, dels 
fyndet från Vies–Mickelgårds i Väskinde socken. Båda innehålla förutom 
svärd var sin fibula och dateras till slutet av period II eller början av period III 
(Floderus 1931; Stenberger 1941).

Denna i mansgravarna från denna tid vanliga kombination av svärd och 
fibula är något varierad i Simunde-graven. I stället för ett spänne har den 

Figur 36: Grav C. 
bronsföremål. På svärdsfästet 
synes mörkfärgningen efter 
horn- eller träbeklädnaden.

Foto: Nils Lagergren 1958.
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döde fått en dräktnål av ovanlig typ. Trots skiftande meningar om var och 
under vilka incitament det nordiska bronsåldersspännet skapades torde 
vara en accepterad och i viss utsträckning av fynden styrkt uppfattning, 
att det utvecklats ur de till brons översatta dräktnålar av ben, som i eller 
vid huvudet haft ett genomborrat hål för fästandet av ett snöre, som säkrat 
nålen i tyget. När nålen började tillverkas av brons, låg det nära till hands 
att ersätta snöret med en bygel av metall, och därmed var det tvåledade, 
nordiska spännet skapat redan under bronsålderns andra period. Simunde-
nålen kan knappast med hänsyn till detta gravfynds datering betraktas 
som ett led i denna utveckling. Huvudets form och den avsiktligt utformade 
böjningen av stjälken utesluta möjligheten, att den tjänat som nål i en fibula, 
även om en viss släktskap med fibulanålar av typ Montelius Mn 969–971 
är tänkbar. Någon motsvarande nål har överhuvudtaget icke anträffats i 
Norden, och även på kontinenten synes formen vara okänd. Vissa likheter, 
som det halvrunda huvudet och den böjda stjälken, karakterisera en nåltyp, 
som har sitt spridningscentrum i västra Ungern, och som återfinnes i många 
av de rika fynden även inom det område, som omfattar Böhmen–Mähren 
och Sydtyskland (Forssander 1939:56). Skillnaden mellan Simunde-nålen 
och dessa består framför allt i det snett genomborrade huvudet och den 
fyrsidiga, ofta vridna stjälken. Jämsides med dessa förekommer en form 
med ögla på stjälken, som i enstaka exemplar finnes spridd genom Tyskland 
och upp till Danmark (Lissaner 1907:801; Jfr. Janssen 1935). Ingendera av 
dessa former kan sättas i direkt samband med den gotländska nålen, även 

Figur 37: Klingan från grav C tillsammans med tre liknande bronssvärd funna i Sverige. 
Uppifrån räknat: SHM 459 (Fjälkinge sn. Skåne), SHM 6384 (Stora Mellösa sn. Närke), SHM 
28837 (Hörsne sn. Gotland) och SHM 3823 (Nor sn. Värmland). Linjalen i nederkant på 
bilden är markerad i hela och halva centimeter. 

Foto: Nils Lagergren 1958.
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om en viss influens är tänkbar. Som uttryck för sådana förbindelser med den 
ungerskinfluerade bronsålderskulturen vid denna tid föreligger, bland åtskilligt 
annat, fyndet av en skivhuvudnål från Stenåsa socken på Öland (Kossina 
1914:62).

Bland de många olika nåltyperna med genomborrad stjälk finnes också en 
med platt eller något välvt huvud, som kan härledas ur de nämnda ungerska 
nålarna. Denna typ är särskilt väl representerad i området norr om Donau, i 
Oberpfalz (Holste 1953:39), men förekommer i enstaka fynd även norr därom. 
Ett gravfynd vid Schönfeld, Kr. Stendal innehåller, utom en nål av denna typ, 
en kniv med bred grepptunga och en spiralfingerring av bronstråd (Kupka 
1908:62; Jfr. Lissauer 1907:803). Fyndet dateras till övergången mellan period 
II och III. Sådana fynd visa den gamla dräktnålens fortlevande parallellt med 
den utvecklade nordiska fibulan. På nordiskt område förekomma dessa nålar 
med genomborrad hals i enstaka fynd, som Montelius Mn 984. Värdefullt 
i detta sammanhang är gravfyndet från Slagersta på Öland, där en sådan 
nål hittades i en grav där den döde låg i hockerställning (Oldeberg 1949). 
Oldebergs förmodan, att nålen skulle tillhöra en fibula, vars bygel frätts 
upp, är mindre sannolik. Nålen liknar icke en fibulanål; med sitt facetterade, 
helrunda huvud och stora hål omedelbart därunder har den samma allmänna 
karaktär som Simunde-nålen. Det förefaller möjligt, att dessa båda nålar 
med genomborrad hals, som voro föregångare även till de äldsta fibulorna. 
För den gotländska nålens vidkommande är dessutom en ytlig influens från 
de nämnda ungerska nålarna trolig. I utvecklingsserien kunde nålen från 
Stenåsa tänkas representera en äldre form med hänsyn till hockergravens 
ålderdomliga karaktär.

Den vaga typbestämningen gör således en exakt lokalisering och datering 
av den gotländska nålen omöjlig. I den rika floran av nålar under den 
mellaneuropeiska högbronsåldern och den begynnande hallstattiden saknar 
den direkt samhörighet med någon av förekommande typer. Inflytandet från 
den nämnda, stjälkböjda, ungerska formen från högbronsålderns mitt bör ha 
nått hit upp under period II, vilket kunde ytterligare styrka fyndets datering till 
övergångsskedet period II–III. 

Övriga bronsåldersgravar

De konstaterade gravarna från bronsåldern voro för övrigt samtliga 
brandgravar, helt utan eller med endast en ringa inblandning av kol. Alla voro 
mycket enkelt lagda utan några särskilda gravanordningar och saknade 
samtliga utom en – grav D – daterande fynd. Om deras tidsställning i viss 
utsträckning kan diskuteras, beror det framför allt på bedömandet i samband 
med gravkomplexets nedan diskuterade utbyggnadshistoria.
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Grav D var lagd ovanpå flisläggningen mellan de båda yttre kretsarna i 
sydväst. De brända benen efter en ung kvinna låg spridda över ett 1,5–
2,5 meter stort område över brättets hela bredd, och bland dessa låg fyra 
fragment av en bronshalsring med växlande vridning (Figur 39:D). Två bitar 
kunde passas ihop, vilket visade, att de spridda fynden otvivelaktigt tillhörde 
en och samma grav. Den smala, vridna halsringen med ändarna enkelt 
hophakade i nacken är vanlig bronsålderns femte–sjätte period. Någon 
särskild gravgömma fanns i detta fall icke, utan resterna av graven hade 
deponerats ovanpå den befintliga golvläggningen, vilken sedan dolts under 
den packning av större stenar, som – enligt nedan – utgjorde sista stadiet i 
den stora anläggningens utbyggnad.

Figur 38: Fyndplan över grav- och lösfynden från bronsåldern. Planen motsvarar det 
grävningsskikt, som synes i figur 9. Observera att 1958 års fynd saknas.
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Figur 39: Fynd 
från bronsåldern. 
Halsringen (D) 
från en brandgrav, 
övriga föremål 
lösfynd. 

Foto: N. Lagergren 
1958.

Figur 40: Bronsåldersfynd 30–33 från 
slutundersökningen 1958. Observera att 
rakkniven och möjligen även dubbelknappen 
sannolikt hör till grav C. 

Foto: O. Lindman.
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Grav E bestod endast av en samling brända ben, lagda nere på den gamla 
markytan mellan stensättningens bottenstenar innanför den stora stenkretsen 
i nordost. Benen låg spridda inom ett ca. halvmeter stort område. Sten- och 
fyllningslagren ovanför visade icke några tecken på att vara omrörda, och 
med hänsyn till gravens djup och spridning har den rimligen anlagts före eller 
under den byggnadsetapp, som markerats av kretsen med resta stenar.

De brända benen i grav F låg omkring och under en tung gråstenshäll 
utanför stenkrets IV i nordnordost. De stratigrafiska förhållandena här voro 
omöjliga att bedöma, alldenstund den yttre kretsen och brättet därinnanför 
voro i det närmaste bortschaktade vid något tidigare tillfälle. Hällen och 
benen låg emellertid under den närmaste kantkretsens bottennivå och under 
resterna av brättets flisläggning. Med hänsyn till den stora hällen och gravens 
djupa läge gör den mera intryck av en grav, som grävts ned i det flislagda 
brättet utanför storstenskretsen. Graven pålades därför innan detta brätte 
i bronsålderns senare del täcktes av en gråstenspackning. Gravarna kan 
därmed endast dateras till yngre bronsåldern.

Förteckning över bronsåldersfynd

Grav A
Grav med skelett i hockerställning (kvinna) (Figur 22). Delar av två 
fingerringar av brons (Figur 25). Äldre bronsålder.

Grav B Skelettgrav (man?). Utan fynd (Figur 23). Äldre bronsålder.

Grav C
Skelettgrav (man) i hällkista. Svärd, svärdsnitar, pincett, dräktnål 
(Figur 36). Period II–III. 

Grav D
Brandgrav (kvinna). De brända benen spridda jämte fyra 
halsringsfragment (två hopsatta, Figur 39:D). Period V–VI.

Grav E Brandgrav (vuxen individ). Utan fynd. 

Figur 41: Profil genom brättet utanför IV:e stenkretsen i nordnordväst med fyndplatsen för 
skäran (Figur 39:10). Måtten är givna i centimeter. 
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Grav F Brandgrav (människo- och djurben). Utan fynd.

Grav G Brandgrav (vuxen individ). Utan fynd.

Grav H Brandgrav (vuxen individ). Utan fynd.

Grav I Brandgrav (vuxen individ). Utan fynd. 

Grav Q Brandgrav (människoben). Utan fynd.

Grav R Brandgrav (människoben). Utan fynd.

Grav S Brandgrav (kvinna) i kista C. Samtidig med denna.

Lösfynd 1
Halsringfragment (Figur 39:1). Ringens genomskärning kvadratisk. 
Oornerad. Yngre bronsålder.

Lösfynd 2 Dubbelknapp med spröt (Figur 39:2). Period IV. 

Lösfynd 3 Krukskärvor, ett fåtal, i bottenlagret.

Lösfynd 4 Krukskärvor, ett fåtal, i bottenlagret.

Lösfynd 5 Spetsen av ett knivblad av brons (Figur 39:5). Yngre bronsålder.

Lösfynd 6
Rakkniv av brons (Figur 39:6). Period IV. Denna och nr 5 utgöra 
sannolikt ett fynd.

Lösfynd 7 Sluten ring av vitaktig bronslegering (Figur 39:7). Yngre bronsålder.

Lösfynd 8
Spiralfingerring av tunn bronstråd (Figur 39:8), motsvarande fynd i 
grav A.

Lösfynd 9
Eldslagningsflinta (Figur 39:9). Låg under stensättningen. Äldre 
bronsålder.

Lösfynd 10
Skära av brons (Figur 39:10). Låg bakom en vertikalställd 
kalkstenshäll intill kantkrets IV. Bronsålderns mitt.

Lösfynd 11
Ten av brons (Figur 39:11) med rundat tresidigt tvärsnitt, avbruten i 
båda ändar. Spår av en strierad ornamentik. Låg ca. 15 cm under 
stensättningen i stenålderslagret. Äldre bronsålder?

Lösfynd 12
Krukskärva. Rödbrunt, oornerat gods. Jämte kranierester (E4 NO 
m) mellan kantkretsens båda stenskift. Äldre bronsålder?

Lösfynd 13–17
Enstaka krukskärvor, nr 15 av svart gods, övriga av rödbrunt, 
oornerat gods.

Lösfynd 18 Knacksten, i brättets undre stenfyllning. Stenålder?–bronsålder?

Lösfynd 19–29
Enstaka krukskärvor av olika godstyper, nr 26 med en mynningsbit 
med utsvängd mynning, Samtliga oornerade.

Lösfynd 30
Dubbelknapp av brons (Figur 40:30). Ornerad med två 
koncentriska åsar och en liten mittkopp. Bronsålder.

Lösfynd 31 Rakkniv av brons med framåtböjt skaft (Figur 40:31). Bronsålder.

Lösfynd 32 Skära av brons med (Figur 40:32). Bronsålder. 

Lösfynd 33 Pärla (?) av brons (Figur 40:33). Bronsålder?

Lösfynd 34 Bronsfragment (avfall från bronsgjutning?). Bronsålder.

Lösfynd 35–40
Enstaka krukskärvor av olika godstyper, nr 37 med fragment av 
bränd lera (delvis med avtryck som lerklining)
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Den i öster mellan de båda kretsarna III och IV lagda grav G bestod endast 
av brända ben, spridda över ett meterstort område under stensättningens 
översta stenlager. Detta innebär, att graven liksom föregående kan ha lagts 
under yngre bronsålder utan närmare precisering.

Ovanpå och mellan stenarna i den igenfyllda gången till kista C låg spridda 
brända ben, grav H, vilka omnämnts i samband med grav C. Om ständig-
heterna talade för att graven lagts här, innan ännu den nedsipprande jorden 
fyllt mellanrummen. Någon närmare tidsbestämning ger emellertid icke 
detta förhållande. Graven har sannolikt legat omedelbart söder om takhällen 
över gången. Det är inte uteslutet, att den dubbelknapp av brons (Figur 
39:2) från fjärde perioden, som låg ca. 1 meter sydost härom, kan ha tillhört 
denna grav. I närheten av knappen påträffades dock icke några brända 
ben. Ovanpå södra kanten av takhällen till kista C låg ett fåtal brända ben, 
som betecknats grav I. Någon närmare bestämning av dessa eller av dem 
från grav H är icke möjlig, men i båda fallen har individen dött i vuxen ålder. 
Detta faktum skulle således icke hindra ett antagande, att båda fynden samt 
enstaka brända ben i närheten (och dubbelknappen?) äro rester av samma 
brandgrav, vilken på grund av sitt ytliga läge blivit kringspridd. Området kring 
grav C täcktes nämligen endast av ett tunt lager av jord och kalkgrus.

En liten kvantitet brända ben, som låg glest inom ett meterstort område i 
sydväst innanför storstenskretsen betecknades som grav Q. De låg mellan 
stenarna i undre stenlagret. Någon koncentration fanns icke, utan deras 
spridda läge antydde närmast, att de dragits ned mellan stenarna från en 
deposition högre upp i stensättningen.

De få brända benen i grav R var spridda över ett mindre område, 1 meter i dia-
meter. Ovan på flisgolvet utanför krets IV i väster låg benen spridda över ett 
meter  stort område. Det är troligt, att graven placerats här, innan den övre sten-
pack ningen lades på det yttre brämet. Det var emellertid icke uteslutet, att man 
kunnat riva upp detta täckande stenlager och lägga ned de brända benen varför 
gravens allmänna datering till yngre bronsålder icke kan närmare preciseras. 

I samband med grav C diskuterades de brända benen av en kvinna, grav S, 
som låg tillsammans med skelettet i kistan och som sannolikt är samtida eller 
endast föga yngre än grav C, vilket i båda fallen betyder äldre bronsålderns 
senare del.

Lösfynd

Förutom i gravarna påträffades flera föremål från bronsåldern lösa i sten-
sättningen. Liksom för motsvarande järnåldersfynd gäller, att flera av dessa 
kunna ha tillhört nu försvunna eller kringspridda gravar såsom påpekats 
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ifråga om dubbelknappen med spröt (Figur 39:2). I flera fall är det dock med 
säkerhet fråga om sådana, avsiktliga föremålsoffer, som representeras av 
den bronsskära (Figur 39:10) som låg på utsidan av en stor sten i den IV:e 
stenkretsen ovanpå brättets flisgolv i en nedgrävning med mörk jord, som 
delvis låg under en av bautastenarna. Skäran skyddades av en ca. 0,3 
meter stor kalkstenshäll, som var ställd vertikalt framför stenen (Figur 41). 
Det råder ingen tvekan om att skäran avsiktligt lagts ned i denna gömma 
mellan kantstenen och den stående hällen. Den mörka jord, som skäran låg i, 
antydde en ca. 0,3 meter stor nedgrävning.

Skäran företräder den allmänt västeuropeisk–nordiska typ med utlöpare i 
Mellaneuropa, som i en mångfald variationer över samma tema ymnigt före-
kommer inom så vida gränser som bronsålderns andra till sjätte period. 
Enligt de daterade fyndens vittnesbörd tycks typens tyngdpunkt dock ligga i 
bronsålderns tredje och fjärde period (Steensberg 1943:68ff; Jfr. Sprockhoff 
1956). Ett känt, svenskt fynd är depåfyndet från Tullinge i Botkyrka socken, 
Södermanland med bland annat en liknande skära och två holkyxor från 
tredje perioden (Mn. 997 och 1021). På Gotland äro förut flera sådana skäror 
påträffade, dock ingen exakt motsvarighet (Hansson 1927:25; Silvén 1954:18f) 
och ingen av dem i daterade sammanhang.

Värdet av fyndet i detta sammanhang ligger framför allt i dess karaktär av 
votivgåva, vilket också visas av att den icke bar spår av användning utan 
var helt gjutfrisk och ej ens retuscherad, efter det den tagits ur formen. 
Detta behöver inte nödvändigtvis tolkas som att den gjutits på Gotland. 
Man får antaga, att den offrats som tack för eller begäran om bönhörelse 
till någon av de makter, som styrde och ställde med jordens fruktbarhet på 
samma sätt som liknande fynd av skäror från järnåldern, och som även i 
magiskt syfte buros som amuletter, tecken för den gud, som vi känna som 
Frö och som styr över årsväxt och fruktbarhet, den grund för det materiella 
välståndet som även förutsatt den motsatta polen, död och återlivande.

Som liknande fromma gåvor till gudarna eller de döda få väl också 
rakkniven (Figur 39:6) och det lilla fragmentet av ett kniv- eller dolkblad 
(Figur 39:5) anses. Båda hittades längs utsidan av den i två skift upplagda 
stenkretsen II i sydost mellan stenarna i det undre stenlagret. Föremålen 
låg en bit ifrån varandra, varför deras samhörighet icke är säker. Några 
särskilda iakttagelser om föremålen grävts ned eller rasat ned mellan 
stenarna från en deposition i ytan gjordes icke. Något gravfynd är det 
sannolikt icke fråga om, eftersom föremålens datering till yngre bronsålder, 
för rakknivens del dess femte period, i så fall borde förutsätta förekomsten 
av brända ben. Rakkniven med handtaget utformat som en lång tråd, 
elegant S-formigt tillbakaböjd mot knivryggen, är en vanlig form i nordisk 
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bronsålder. I detta fall antyder bladets form och handtaget ett ursprung från 
koncentration på nordösttyskt område (Sprockhoff 1956:110).

Beträffande dubbelknappen (Figur 39:2) har förut nämnts möjligheten, att den 
tillhört en brandgrav, representerad av bensamlingarna H eller I eller båda. 
Bronsknappen hittades ytligt i jordfyllningen på södra sidan om gravhällen 
till kista C. I närheten låg några obrända skelettrester av människa, bland 
annat några tänder och kraniefragment. Något samband består antagligen 
icke mellan dessa fynd, alldenstund skelettrester låg inom hela området kring 
denna gravkista. Delvis voro dessa skelettrester sannolikt från järnåldern.

Dubbelknappen har en enkel men tämligen elegant form med en sparsam 
ornamentik, som utgöres av en strierad vulst och ett par grunda linjer 
längs prydnadsplattans kant, fyra djupa, samt radiella fåror in mot basen 
på den spiralräfflade stången samt en prickdekor med små instämplade 
punkter på ömse sidor om de djupa fårorna och längs topplattans kant. Den 
slanka formen återfinnes hos en något annorlunda dekorerad knapp från 
en fjärdeperiodsgrav i ett röse vid Smitts i Kräklingbo socken på Gotland 
(Stenberger 1941:24), medan ornamentiken med de för harpixfyllningen 
avsedda, djupa fårorna bland annat finnes på en liknande knapp från Kungs  
bro i Vretakloster socken, Östergötland (Silvén 1958:54). Detta som ett par 
exempel bland många andra.

Lika obestämbara som gravfynd var övriga lösfunna bronsåldersföremål. De 
båda bronsringarna (Figur 39:7 och 8) låg i fyllningen mellan övre och undre 
stenlagret utan kontakt med benrester. Den lilla spirallagda fingerringen 
motsvarar de båda ringfragmenten i grav A (exempel på deras datering 
har ovan redan diskuterats). Den slutna, massiva bronsringen med rundat 
fyrsidigt tvärsnitt var icke jämntjock; ett ställe på ringen var tunnare, som 
om den suttit i ett omtag, ett kärl, ett bälte eller annat. Ringen är ovanlig 
genom sin silverliknande patina, som antyder en annan bronslegering än 
den brukliga, en legering som innehåller en ovanligt hög procent av antingen 
silver, tenn eller zink. Enstaka exempel på sådan metall förekomma i Norden 
under sen bronsålder och torde få betraktas som import, möjligen från östliga 
delar av kontinenten, en handelsväg med tillhörande kulturkontakter som 
bland annat avsatt spår i mälarområdets yngre bronsålder (Arbman 1938).

De sista bronsföremålen, som skall nämnas, är två bronsfragment. Det 
ena (Figur 39:1) av en bronsten med kvadratiskt tvärsnitt, med en böjning 
motsvarande en halsrings. Någon närmare datering beträffande denna 
form är omöjlig; men hör mest sannolikt till den stora gruppen snodda 
halsringsformer under yngsta bronsålder, vilken tidsställningen också synes 
framgå av föremålets läge i stensättningens yta. Det andra fragmentet låg 
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under stensättningens östra del nere i stenålderslagret. Tenen har ett tresidigt 
rundat tvärsnitt och en enkel tvärstriering mot ena änden (Figur 39:11). Dess 
funktion och datering låta sig icke bestämmas; dock måste det ha hamnat i 
jorden, innan graven byggdes ut inom detta parti, vilket daterar bronstenen till 
bronsålderns första hälft.

Övriga fynd från bronsåldern utgjordes av enstaka krukskärvor, samtliga 
av enkelt, oornerat gods, vilkas datering till bronsåldern, med undantag för 
en skärva av svart, glättat gods av yngre bronsålderstyp, endast kan göras 
på stratigrafiska grunder. Ovanpå det yttre brättets bottenlager i söder låg 
en eldslagningsflinta (Figur 39:9) av den vanliga, spetsliknande typen från 
bronsåldern, motsvarande Montelius Mn 933. I samma lager, under den 
yttersta kantkretsen i väster, hittades en knacksten, medan flera andra, 
mera osäkra sådana tillvaratogs på skilda ställen. Liksom beträffande alla de 
flintavslag, som i stor utsträckning låg spridda genom hela stensättningen, 
var det omöjligt att avgöra, om några eventuellt skola hänföras till bronsåldern 
eller om de var att hänföra till det underliggande stenålderslagret.

Anläggningens byggnad

För en förståelse av de tolkningar, som den komplexa anläggningen 
kan inbjuda till, måste vissa iakttagelser av de konstruktiva detaljerna 
uppmärksammas. Dessa ge bland annat anledning att ställa frågan, om 
denna stora stensättning från början och i likhet med vad som synas 
gälla för övriga bronsålderns storrösen på Gotland, byggts som en 
monumentalanläggning sådan den framträdde vid undersöknings början. 

Till de direkt iögonfallande detaljerna (Jfr. fotokartan Figur 9) hörde de 
många stenkretsarna, den stora gravkistan C:s discentrala läge, de stora 
blocken i den IV:e kretsen i sydsydost, den motsvarande öppningen i III:e 
kretsen därinnanför och det yttre brättets flislagda golv med den pålagda 
packningen av större stenar (Jfr. Figur 7). Såsom tidigare skildrats, stod det 
fullt klart, att brandgraven D med sina halsringsfragment från period V–VI 
lagts på ytan av den nämnda flisläggningen, som ursprungligen fyllt hela 
utrymmet mellan stenkretsarna IV och V och fortsatt in i öppningen i den III:e 
kretsen. Följaktligen tillhörde brättets övre stenfyllning och den egenartade 
barrikaden av meterstora block, som skilde ut sig från allt övrigt stenmaterial 
i denna IV:e stenring, en senare påbyggnad. I fråga om öppningen i den III:e 
ringen kan det med säkerhet påstås, att detta hål icke är någon tillfällighet 
beroende på skadegörelse. De resta stenarna i denna krets voro ordentligt 
nedsatta i den gamla markytan; eventuellt bortbrutna stenar borde under 
sådana förhållanden ha lämnat gropar och hål i stenpackningen efter sig vid 
borttagandet, men därav syntes icke några spår vare sig i de övre eller undre 
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lagren. Det är avgjort icke någon tillfällighet, att denna öppning i kretsen 
korresponderade mot blockbarrikaden i närmaste yttre krets. Det torde heller 
icke vara av en slump, som grav C:s öppna ände vette ut mot denna en gång 
sannolikt helt öppna passage genom de båda stenkretsarna.

Den stenmurade gravkistan till grav C var omgiven av ett röse av småsten, 
uppbyggt på den gamla markytan och i norr upplagt mot stenkrets II (Figur 
44). På sydsidan däremot voro III:ans resta stenar satta så, att de delvis 
”trampade” på detta småstensröses ytterkant. Dessa förhållanden måste 
innebära, att graven byggts intill ytterkanten av en äldre, central anläggning, 
medan den resta stenkretsen byggts senare än kistan, vilket emellertid 
sannolikt betyder, att kretsen rests i samband med detta gravbygge. Det bör 
också observeras, att den inre kretsen påbyggts med ett andra skift av sten, 
som lagts tämligen slarvigt ovanpå det undre varvet (Figur 45). De löst lagda 
stenarna kan icke ha ingått i den ursprungliga stenkretsen utan antydde 
snarare en senare förhöjning, tillkommen för att lyfta upp denna krets ovanför 
den plana stenfyllning, som efter byggandet av grav C lades över hela ytan 
utanför den tillhörande stenkrets III. 

Huvuddragen av den utveckling, gravkomplexet genomgått, kan således 
skisseras på detta sätt, som visas i figur 50. Den äldsta gravanläggningen 
var med största sannolikhet en mansgrav, skelettgrav B, i tid tätt följd 
av den däröver lagda skelettgraven med en kvinna, grav A, båda från 
bronsålderns början. Vid den senare gravläggningen påfördes ett nytt lager 
sten och en fyllning av jord och småstensgrus, som också täckte en del 
kalkstenshällar, som kunna ha vräkts upp ur den undre, plundrade graven. 
Beträffande de tvenne kantkedjor, som inramade denna centrala del av 
anläggningen, torde det icke vara för djärvt att se dem som ramar kring 
varsin gravläggning. Kretsarnas brist på koncentricitet talar också för att de 
byggts vid olika tillfällen. Några detaljer skola nämnas i detta sammanhang, 
vilka tillsammantagna knappast kunde vara tillfälligheter. Den innersta 
kretsens västsida var tämligen tydlig – det bör nämnas, att kretsarna delvis 
framträdde tydligare från marken än på översiktsbilden (Figur 9) på grund 
av de ingående stenarnas något större höjd – i motsats till nordostdelen. 
I nordnordväst följde i denna krets fyra stenar, som voro betydligt större 
än kretsens övriga stenar, vilka bildade en ”barrikad” av ungefär samma 
karaktär och med samma antal stenar som den IV:e ringens i sydost. 
Det visade sig även, att den följande II:a kantkedjan, som för övrigt var 
i det närmaste klar i fråga om sin sträckning, inom motsvarande parti 
syntes saknas. Radiellt ut från dess sista sten i väster följde en rad 
med avlånga, med långsidorna mot varandra lagda stenar. Raden var 
ca. 2 meter lång och slutade vid en större sten ca. 1 meter innanför 
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Figur 42: Anläggningens brätte med flisläggning i söder. Till vänster kistan C, i centrum 
ingången genom krets III och den blockerade krets IV. Bilden tagen från väster. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.

Figur 43: Samma parti som figur 42 med den pålagda stenpackningen. Bilden tagen från 
väster. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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Figur 44: Grav C i centrum och 
därbakom öppningen i kretsen 
av resta stenar. Till vänster den 
förhöjda kantkedja II. Bilden tagen 
från väster. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.

Figur 45: I bildens mitt den i två 
skift lagda kantkedja II. Längst till 
höger kantkedja I. Upptill till vänster 
grav C. Bilden tagen från nordost. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.

Figur 46: Den vita kalkstenen 
i kretsen av resta stenar i 
nordnordost. Bilden tagen från 
sydväst. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.
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Figur 47: De resta stenarna i 
anläggningens västra del sedda 
inifrån kretsen. Bilden tagen från 
nordost. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.

Figur 48: Ett parti av anläggningen 
i väst med brätte och rester av 
flisläggningen, till höger stenkrets 
IV med den grova stenpackningen 
mellan denna krets III, vars 
utåtlutande stenar synas längst till 
höger. Bilden tagen från sydsydväst. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.

Figur 49: Anläggningens östra 
del efter rensningen. Vägen har 
skurit av en del av brättet, vars 
flisläggningen synes till vänster 
i förgrunden. Mellan de båda 
stenkretsarna IV och III (den senare 
med lutande stenar) synes den 
småstensläggning, som fyller ut 
detta utrymme som en terrass 
ovanför det yttre brättet. Bilden 
tagen från nordnordost. 

Foto: Bengt Schönbäck 1957.



Gotland University Press 13

68

”storstenskretsen”. Vidare kan observeras, att den meterhöga, resta sten 
i III:e kretsen, var den enda kalkstenen av samtliga resta stenar och skilde 
ut sig från dessa genom sin lysande vithet (Figur 46). I samma väderstreck, 
som nämnda detaljer hade den yttersta kantkedjan en egenartad struktur, 
som var helt olik den i de bevarade delarna (se Figur 9 och beskrivning till 
denna). Som ännu en detalj kan nämnas den nedlagda skäran intill den IV:e 
stenkretsen i linje med det norra hörnet av genombrytningen i krets V. Om 
alla dessa iakttagelser antyda resterna av en ingång till den äldre, centrala 
delen av anläggningen, liknande den i söder anlagda, låter sig icke bevisa; 
förhållandena ange dock här vissa ursprungliga anordningar, om icke längre 
låta sig rekonstruera.

Det är icke uteslutet, att hela den övriga delen av anläggningen med de 
resta stenarna och de två yttre kretsarna byggts redan vid denna tid. Man 
kunde då föreställa sig en ”processionsväg”, som började vid ingången 
i nordnordväst mitt för den vita stenen och följde den yttre kretsen till 
öppningen i ringen av resta stenar i sydsydost och därifrån fortsatte runt till 
de inre kretsarnas eventuella öppningar i nordnordväst.

Det förefaller (emellertid mera) troligt, att de tre yttre stenkretsarna lagts 
senare. Den magnifika grav C synes bättre motivera en ram av en sådan 
monumental karaktär som ringen med resta stenar, och den bronsålderns 
storhetstid – period II och III – som representeras av denna grav, var också 
den tid i Norden, då så många andra av de stora monumenten restes, 
medan det äldre skedets anläggningar i allmänhet voro blygsammare. 
Man vill gärna se ett samband mellan graven och ringen, och stenkretsens 
uppresande efter eller i samband med stenkistans uppförande antydes 
också som förut nämnts av det stratigrafiska förhållandet mellan gravröset 
och denna krets.

Beträffande den vita stenen kan den tänkas ha stått på sin plats framför 
den gamla öppningen och blev nu inbyggd i den nya kretsen. Detta kunde 
förklara dennas skevhet just vid anslutningen till denna. Men möjligt är 
också, att stenen sattes på samma gång som de övriga resta stenarna 
för att markera den äldre anordningen och som riktpunkt i anläggningens 
längdaxel för den nya, inre öppningen i sydsydost. Det kan tänkas, att man 
trots denna nyorientering gjorde en öppning i det traditionella väderstrecket i 
nordnordväst, när den yttersta stenringen anlades. Detta kunde förklara det 
anmärkningsvärda faktum, att denna ytterkrets saknade en mot ingången 
i sydsydost svarande genombrytning. Det yttre, flislagda brättet blev en 
”processionsväg” runt gravkomplexet.

Det har av det ovan sagda framgått, att grav C – svärdsgraven – bör 
betraktas som lagd senare än den centrala delen av anläggningen, vilket 
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utom av detaljer i gravarnas utformning också torde klart framgå av gravarnas 
inbördes läge. Om den discentralt lagda grav C vore primärgraven och 
mittgravarna A och B i förhållande till denna endast sekundära, saknade 
tydligen de två inre kantkedjorna varje funktion, vilket knappast kunde anses 
naturligt. Snarare ge förhållandena ett intryck av att fornlämningen vuxit ut 
ungefär som årsringarna på ett träd med varje yngre grav och tillhörande 
stenkrets lagd utanför den föregående.

Huruvida området mellan krets II och III fylldes med en stenpackning i 
samband med byggandet av grav C, är ovisst. De brandgravar och lösa 
bronsföremål, som låg i stensättningens bottenlager, kunde emellertid tyda på 
att denna utfyllnad skett senare – under period V enligt rakknivens vittnesbörd. 
Om stenfyllningen lagts tidigare, kunna dessa fynd emellertid vara nedgrävda 
eller nedrasade mellan stenarna, och beträffande de odaterade brandgravarna 
finnes möjligheten, att de äro liktidiga med grav C och ursprungligen lagts på 
den gamla markytan. Före denna utfyllnad av hela området innanför de resta 
stenarna till en enda plan yta är det tänkbart, att sakrala och/eller kultiska skäl 
föranledde igensättandet av den antagna öppningen i den innersta cirkeln och 
utläggandet av den lilla stensträngen mellan de båda följande som skydd för 
den nyanlagda stenkistgraven från detta håll. 

Figur 50.
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Den tätt utanför de resta stenarna lagda stenringen, IV, antyder genom sin 
massivitet ett samband med storstenskretsen och har rimligen lagts på 
samma gång som denna för att tjäna som det yttre skalet i den stenkrans, 
som stödde de resta stenarna utifrån. Åtgärden var välbetänkt och medförde, 
att samtliga stenar efter 3000 år fortfarande stodo upprätta, trots en tendens 
att luta utåt, som är så genomgående, att den är svår att förklara som 
uteslutande naturlig (Figur 47).

Det flislagda brättet (Figur 42 och 48) utanför den IV:e stencirkeln låg 
delvis ganska högt upp mot kantstenarnas och bör därför ha lagts efteråt 
eller i samband med denna krets. På samma sätt som III och IV synas 
bilda en enhet, är det i fråga om brättet uppenbart att det ingår i samma 
utbyggnadsfas, bland annat med hänsyn till att flisläggningen fortsatte 
in i entrén i sydsydost och otvivelaktigt antyder, att denna ramp byggts i 
samband med gravläggningen i C.

Det sista stadiet i komplexets utbyggnad markeras av en nylagd sten-
packning ovanpå flisgolvet (Figur 43). Därmed bröts sannolikt en äldre 
tradition; fornlämningens ceremonikaraktär försvann, och den sydvända, 
inre entrén blockerades. I söder lades den nya stensättningen ända upp 
över den gamla IV:e kretsen, och vad man vid detta tillfälle vinnlade sig om, 
var tydligen att åstadkomma så jämna, stensatta ytor som möjligt och ge 
anläggningen ett intryck av massivitet. Möjligen var det först i samband 
med denna nyordning, som även området innanför de resta stenarna fylldes 

Gravkomplexets utbyggnad under bronsåldern enligt texten:

1 Grav B med tillhörande kantkedja, möjligen öppen mot nordnordväst.

2 Grav A med tillhörande kantkedja, möjligen öppen mot nordnordväst.

3

Grav C anlägges och omslutes med de resta stenarna, kantkedja III, i denna 
krets ett vitt kalkstensblock i nordnordväst. Kantkedja IV sannolikt samtidig 
med III, båda med öppning i sydsydost. De inre kantkedjornas öppningar 
”blockeras”. Fynd från yngre bronsålder och brandgravar i bottenskiktet innanför 
storstenskretsen antyda, att områdets utfyllnad med storsten skett senare, 
i samband med vilken också kantkedja II (sannolikt även I) förhöjts med ett 
stenvarv. 

4
Sannolikt byggdes det yttre brättet med flisläggningen samtidigt med krets 
III och IV. Det går också att tänka sig ytterligare ett skede då denna byggs i 
samband med gravläggningarna E, H, I och Q.

5
Grav D och R läggas på brättets flisläggning, som därefter utfylldes med en 
stenpackning. Öppningen i krets IV blockeras. Om ”tröskeln” i ytterkretsen i 
nordnordväst hör till denna fas eller föregående är ovisst. 
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ut och planerades. För denna sista fas i anläggningens byggnadshistoria 
gav grav D ett terminus post quem. Det är kanske inte ens uteslutet, att 
stensättningen gjordes i samband med nedläggandet av grav D. I varje fall 
torde denna stensättningens fullbordan – och även slut – tillhöra bronsålderns 
sista tid. Därefter upphör alla tecken på konstruktiv verksamhet, bortsett från 
obetydliga tillägg, som järnåldersfynden vittnar om.

Fornlämningens historia kan på detta sätt visas omspänna större delen av 
den epok, som kallas bronsålder. Under hela denna tid har monumentet 

Figur 51: Skelettrester av människa och deras fördelning inom grävningsrutor och 
grävningsskikt. Kvadraterna och trianglarna markera vuxna individer respektive spädbarn. 
Ofyllda tecken = övre lager, skrafferade = mellanlager och fyllda = bottenlager. Värt att 
notera är koncentrationen inom storstenskretsen på samtliga nivåer. Skelettresterna 
från bestämbara gravar är ej markerade. Värt att notera är benkoncentrationen inom 
storstenskretsen på samtliga nivåer.
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genomgått en successiv utveckling under intryck av en tradition, som själv-
fallet under dessa närmare 1000 år ändrat både innehåll och uttrycks former 
både på grund av interna och utifrån kommande influenser.

Den ställda frågan om flera byggnadsetapper har således kunnat besvaras 
jakande. I enlighet med den här skisserade utvecklingen från den första 
relativt enkla graven – byggts ut till slutskedets mäktiga monument. Där vid har 
detsamma skett som med våra kyrkor och alla deras tillbyggda gravkor. Men 
likheten stannar kanske inte vid detta. Gravkoren anslötos till gudstjänstrummet 
därför att platsen var helgad. På samma gång inträdde en växelverkan av 
motsatt slag, nämligen att platsen, där gravarna låg, betraktades som ett rum 
för de mörka och hemlighetsfulla makterna. De döda helgade platsen, och som 

Figur 52: Djurbenens fördelning inom grävningsrutor och grävningsskikt. Ofyllda cirklar 
beteckna fynd från övre lagret, skrafferade från mellanlager och fyllda från bottenlager.



Gotland University Press 13

73

helig plats kunde den i många fall användas vid gudstjänst – eller kulthandlingar. 
Är det inte spår av dessa, som tala ur de skelettrester av människor och djur, 
som låg spridda genom hela anläggningen med den större mängden innanför 
storstenskretsens södra halva (Jfr. Figur 51 och 52). Medan människobenen 
åtminstone delvis skulle kunna härröra från enkla och föremålsfattiga, omrörda, 
järnåldersgravar, kan inte djurbenen förklaras på samma sätt. De kan endast 
tolkas som rester av offer till de döda, och om offer tala också den över-
vägande delen av de mänskliga resterna. Dessa låg undantagslöst enstaka 
eller i mindre grupper med ben av olika individer blandade. Förutsättningen för 
att hela skelett på detta vis skulle bli kringspridda vore, att de döda lagts direkt 
på stensättningens yta, och att de vilda djuren sedan skött om resten. Vissa 
detaljer antyda även avsiktliga offer i form av parterade (uppdelade) människor. 
Kraniedelar av en ålderstigen individ påträffades till exempel krossade under 
en flat sten mellan de båda stenvarven i den II:a kantkedjan mitt framför entrén 
i sydsydost, och i den benfyllda gropen O låg flera avbrutna ben av människa 
jämte kraniedelar blandade med djurben. Benen stodo i stor utsträckning 
vertikalt i gropen, och ett lager av kalkstensflisor vid gropens halva djup visade, 
att den mottagit flera nedläggningar. Benens djup i förhållande till den i ytan 
funna glaspärlan (Figur 19) syntes tala emot ett samband mellan skelettresterna 
och järnålderspärlan. De på samtliga nivåer spridda människobenen i sten-
sätt ningen torde få sättas i samband med många liknande iakttagelser i 
bronsålders gravar, bland annat i Koparve-röset för att nämna ett närliggande 
exempel. I till exempel Hågahögen och även i en grav i Kungsbro, Vretakloster 
socken, Östergötland (Silvén 1958:57ff) ha sådana fynd gjorts, som med säker-
het icke härrör från för störda gravar. Bruket av människooffer (eventuellt med 
rituell kannibalism) under bronsåldern och i former, som även torde kunna 
appliceras på flertalet av Simunde-gravens människoben, kan genom dessa 
och flera liknande iakttagelser, ses som mer än sannolikt. 

Mycket av det, som tidigare anförts i samband med gravläggningen och 
lösfynden, kan sättas i samband med kultiska och religiösa föreställningar: 
skäran och andra offerfynd, den lilla skålgropen vid grav C (Lund 1934) 
och bautastenen (Magnusson-Strömberg 1950) framför dess öppning, 
stenkretsarnas igenbommade ”dörrhålet”, ytterkretsens ”tröskel” på nord-
sidan etc. En egendomlig detalj är den påpekade längdaxeln genom monu-
mentet i nordnordväst–sydsydost. Den yngre anläggningens ”syd vändhet” 
förefaller som ett direkt brott mot den tradition, som antydes av de äldre 
anordningarna i nordnordväst. Men inte heller den yngre anläggningens 
arkitektur vågade bryta fullständigt med det gamla; ytterkretsens ”tröskel” – 
ingångs- eller utgångsöppningen – i nordnordväst synes vara en fortsättning 
från den äldre traditionen, medan samma yttre krets är sluten i sydsydost. 
I norr låg enligt uppenbart mycket gamla folkliga föreställningar de mörka 
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makternas land, och en möjlig tanke är att vägen ut ur graven ledde mot 
döds riket i norr. Söder var det goda väderstrecket, och i gravar från skilda 
tider är dragningen mot söder tydlig, och i gravarnas sydsida grävdes de små 
sekundärgravarna in under både brons- och järnålder. 

En detalj, som möjligen kan nämnas i detta ”sydliga” sammanhang, utgör de 
så kallade ”sydstenar” (Nylén 1958b), som under senare år konstaterats på 
Gotland i gravar från hela den äldre järnåldern. Ge de uttryck åt en tradition 
med rötter i bronsåldern, exemplifierad av de stora stenblocken framför 
Simunde-gravens sydentré, på samma sätt som de block och resta stenar, 
ofta skålgropsförsedda, stenkretsar och andra speciella detaljer, som oftast 
återfinnas på bronsåldersrösenas sydsida?

De konstruktiva detaljerna i en gravanläggning kunna diskuteras ur många 
synpunkter. Forskare av olika åsikt ha förklarat dessa utifrån överdrivet 
kultiska–religiösa (Haselhoff 1938:66ff) eller lika ensidigt praktiska 
synpunkter. Harald Andersen, vars kritiska inställning till den förra skolans 
”Stonehenge” -tänkande är värd att observera och i många avseenden 
väl motiverad, söker med sträng saklighet hävda de senare med en sträv 
hänvisning till att förklaringar, byggda på vidskepelse, tabuföreställningar 
och kult närma sig ”gaetteriets betaenkelige overdrev” (Andersen 1952:174ff). 
Det torde dock vara ofrånkomligt, att det var naturligt, att många av de 
föreställningar, som alltid varit förknippade med dödstro och dödskult, 
avspegla sig i gravanläggningarnas yttre utformning. Att vi där röra oss på 
ett plan, som är undandraget det i detalj bevisbara, bör inte förbjuda oss 
att på grundval av indicier söka oss fram till en hypotetisk uppfattning av 
sammanhangen. Just med hänsyn till den ringa säkra kunskap, som vi hittills 
vunnit på detta område, torde det vara av största vikt, att varje sådan detalj, 
som avviker från det vanligen förekommande framlägges och diskuteras. 
Endast därigenom är det kanske möjligt att nå fram till den fulla förklaringen 
även av sådana saker, som nu möjligen endast skenbart förefalla oss ha en 
rationellt praktisk lösning. Och självfallet tvärt om. 

I Simunde-graven synes det tydligare än annorstädes framgå, att sådana 
element i denna anläggnings plan som stenkretsarna och deras öppningar 
icke kunna förklaras enbart som praktiska–estetiska detaljer. Öppningarna 
måste stå i samband med bestämda idéer vid den ceremoniella 
gravläggningen. Medan en gång in i en stenkammargrav planerad för 
upprepade begravningar är en naturlig och nödvändig sak för de levandes 
kommunikation med gravens innandöme i samband med upprepade 
begravningar – även om andra synpunkter också här spelade in – kan några 
direkt praktiska skäl för en sådan anordning i denna flacka stensättning icke 
åberopas. Som en bild av en rituell gravcirkel med ingångsöppning tolkar 
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också Forssander de svårförklarliga, öppna cirklarna på en av Kiviks gravens 
hällar (Forssander 1942:302f). En fornlämning av stort intresse i detta 
samman hang är den tyvärr endast till en ringa del undersökta gravhögen 
vid Ljungens backe i Tåby socken, Östergötland (Nordén 1930). I det schakt, 
som togs genom högen och det centrala kärnröset, hittades nära centrum 
ett enkelt lerkärl av bronsålderstyp, fyllt med brända ben och bålmörja. 
Denna antydan om en datering till yngsta bronsålder eller den följande delen 
av järnåldern behöver inte vara bindande för graven i sin helhet; profilen 
synes ange flera byggnadsetapper, och hela den återstående delen av 
graven kan mycket väl rymma flera gravar. De tre eller fyra kantkedjorna 
synas också ange utbyggnader i analogi med vad som ovan visats gälla 
Simunde-graven. Dateringen är emellertid här av mindre intresse jämfört med 
den gång, på den ursprungliga markytan, som i ostsydost leder in i graven, 
kantad av stenskivor med en fyllning av strandgrus därbakom. Det framgår 
icke av fyndberättelsen, huruvida de kantkedjor, som tvära denna gång, 
äro lagda i samband med eller senare än denna ”förmaksliknande” entré. 
Det egendomliga förhållandet, att en stensträng av den vanliga, östgötska 
typen ansluter till gravhögen just där denna öppning går in, kan möjligen 
bero på en slump. Något direkt samband behöver icke existera mellan 
strängen och öppningen, särskilt som dessa stenrevlars funktion ännu är 
en obesvarad fråga, som bäst torde kunna lösas med bebyggelsehistoriska 
undersökningar (på de historiska kartorna över området finns dock inget 
annat än skog omtalat). I detta fall visar sig dessutom stensträngen vara 
lagd ovanpå gravhögens yttre jordmantel utan anslutning till gravens 
stenkonstruktioner, som voro helt dolda, när stensträngen anlades upp över 
högfoten. Att en stensträng, tjänade som gräns av ett eller annat slag, söker 
sig till och slutar mot en terrängförhöjning, en bergkant och liknande är icke 
något ovanligt fenomen.

Det praktiska värdet av ingångar till nämnda och liknande gravar är syn-
barligen mycket ringa, det ceremoniösa däremot avsevärt (Jfr. exempel-
vis den 6 meter långa och 1 meter breda gata, som löper in i ett röse 
(bronsålder?) i Soukainen, Rauma socken, Finland (Meinander 1954:106f)). 
Men ceremonielet och dess symbolik kan utan vidare härledas ur tros före-
ställningarnas dunkla värld. Icke heller stenkretsarna kunna i fallet Simunde 
sägas fylla någon definierbar praktisk funktion. En vanlig, enkel stenkrets 
är utan tvivel många gånger en praktisk affär och kanske också uttryck 
för en estetisk känsla. När kretsen förses med en öppning, som sedan 
stänges på ett så pass uppseendeväckande sätt som i Simunde, bilda 
krets och öppning tillsammans en enhet, som antyder en funktion utöver 
omslutande eller skapande, med all sannolikhet uttryck för en mera komplex 
föreställnings värld, där möjligen gengångarmagi och gengångarskräck 
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ingingo. Stenkretsarna lades synliga eller osynliga (Nylén 1958b, Meinander 
1954:100), deras syfte var i båda fallen detsamma, en idé, som vi kunna 
uppfatta som magisk–apotropeisk. På samma sätt förklaras de igensatta 
öppningarna; man stängde inte graven som skydd mot människor och djur 
men utifrån tanken, att den skulle utgöra bindande, låsande och avvärjande 
hägnad gentemot den döde.

Gravläggningar med flera stenkretsar är långtifrån ovanligt under såväl 
bronsålder som järnålder. I många fall kan de förklaras som tillbyggnader 
av den centrala graven i samband med upprepade gravläggningar, vilket 
ofta bevisats av de täckande högarnas skiktning (Tischler 1886; Vegewitz 
1949:93ff). I andra fall kunna flera kretsar ha anlagts samtidigt (Nylén 1958b; 
Meinander 1954:100). Så synes också förhållandet vara i fråga om en stor, 
flack stensättning vid Norrgårda i Väskinde socken på Gotland (Almgren 
& Nerman 1923:4), bestående av tre koncentriska kretsar, som omgåvo 
en brandgrav från yngre bronsålder – äldre järnålder. Bottenlagret mellan 
kretsarna bestod av en ”golvläggning” av kalkstensflisor, till sin karaktär 
liknande dem i Simunde-gravens brätte. I Väskinde-graven synes denna 
stenläggning vara lagd samtidigt med de tre kretsarna. Liksom i Simunde 
täcktes denna bottenläggning av en stenpackning av större stenar. Då 
Väskinde -graven icke blev fullständigt undersökt, är det ovisst, om dess 
övre stenläggning liksom i Simunde markerar en påbyggnad, eventuellt i 
samband med nedläggandet av en eller flera sekundärgravar.

Av de citerade exemplen har framgått, att många detaljer i Simunde-graven 
motsvaras av liknande i andra fornlämningar. Någon exakt motsvarighet 
till Simunde-anläggningen i sin helhet kan kanske icke väntas med hänsyn 
till den ovanligt långa tidrymd, denna anläggning nyttjats och förändrats i 
enlighet med olika tiders skiftande idéer. De flerfaldiga gånger påbyggda 
bronsåldershögarna inom det sydskandinaviska bronsåldersområdet ge 
visserligen ofta uttryck åt samma, kontinuerliga gravsättningstradition, vilket 
många gånger även torde gälla de motsvarande rösena. Den markerade 
skillnaden ligger i Simunde-komplexets karaktär av flat stensättning, en 
karaktär, som bibehållits trots ständigt ökad yta ända från den första 
gravens anläggande och genom hela bronsåldern, medan å andra sidan 
högarna och rösena vuxit i höjden. Gentemot dessa uttrycktes i Simunde 
monumentaliteten genom en massiv gråstensarkitektur i form av en vid, 
välplanerad yta, livad av de terrassformigt sig höjande stenkretsarna. Det 
kan väl, i förbigående sagt, icke anses helt osannolikt, att anläggningen 
just i detta sitt annorlunda utförande antyder en användning utöver 
högarnas och rösenas enkla funktion av gravplats, vilket i så fall skulle 
förklara de mängder djur- och människoben, vars karaktär av offerfynd 
förut diskuterats.
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De flacka stensättningar, som förekomma jämte rösena under bronsåldern, 
ha ibland antagits vara förstadier till de senare, vilka skulle fått sin karaktär 
genom upprepade påbyggnader. Ur den synpunkten kunde Simunde-
graven betraktas som ett icke ”fullbordat” röse (Nylén 1958b:68). Att 
en liknande utveckling ibland förekommit är väl ganska rimligt, liksom 
att många av centralgravarna i högarna visat sig vara låga jordhögar. 
Svårigheten att bedöma frågan för rösenas del beror bland annat på det 
ofta homogena stenmaterialet, där byggnadsetapper svårligen låta sig 
urskiljas. Simunde-graven visar emellertid genom sin avsiktliga flackhet, 
att denna fornlämningstyp existerat jämsides med röset, den förra med 
konsekventa tillbyggnader, den senare med lika konsekventa påbyggnader. 
Någon skillnad i kultursammanhanget mellan dessa former behöver inte 
föreligga, den olika utformningen kan bland annat bero på materialtillgången. 
Simunde-graven kan i viss mån ses som en planprojicering av en 
sådan röseanläggning som det förut nämnda Koparve-röset. Det nära 
sammanhanget mellan delar av dessa har förut visats i stenkistornas 
detaljlikhet. I Koparve låg den inre kistan (I) omedelbart innanför den drygt 
2,5 meter höga, tornliknande kalkstensmur, som omslöt gravrummet på 
samma sätt som ”storstenskretsen” i Simunde. I båda fallen vette kistorna 
mot en sydvänd entré, i Koparve konstaterad av Greta Arwidsson vid den 
andra utgrävningen av röset 1948 (Arwidsson 1949). 

Figur 53: Ett urval av bronsåldersfynden från Simunde-graven. 

Foto: Bengt Schönbäck 1958.
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Den sammanfallande dateringen för ”kraterröset” i Koparve och den 
monumentalare delen av Simunde-graven vittnar om den nordiska 
bronsålderns högkonjunktur i gravskicket vid denna tid, som motsvaras av 
period II och III, även manifesterad genom en provkarta olika gravformer 
som ”Bredarör” i Skåne, ”Ulleråkers slott” i Västmanland, ”Blårör” på 
Öland och talrika sydsvenska bronsåldershögar för att nämna några. 
Samma kulmination är tydlig över hela det skandinavisk–nordtyska 
bronsåldersområdet. I samband med Koparve-rösets på nordiskt område 
sällsamma arkitektur har Stenberger hävdat dess samhörighet med en 
kulturvåg över Västeuropa, emanerande från Medelhavsområdet (Boken 
om Gotland 1945:61). Exempel på murade gravkonstruktioner, i princip 
likställda med Koparve-gravens, kan nämnas från både Norge och Frankrike 
(Brynildsen 1923; Déchelette 1927), men bakom dessa från en senare tid 
ligger hela den stora mängden av kupolbyggda, ingångsförsedda monument 
i Västeuropa, helt skilda från den äldre, kontinentala bronsålderns högar 
med små husliknande timmerkonstruktioner över graven. 

Den gravanläggning, som här skildrats, har ännu få direkta paralleller bland 
utgrävda bronsåldersgravar. Sannolikt komma dock nya undersökningar 
av sådana flacka stensättningar att ge i stort sett jämförbara resultat 
för att utbygga bilden av bronsålderns gravskick. Den stora vinsten av 
denna undersökning är inte de i och för sig oväntat värdefulla fynden utan 
dessa och komplexets övriga detaljer tillsammantagna, vilka ge en bild av 
bronsålderns komplicerade kulturschema.

Resumé av benbestämningen

I hela stensättningen, från ytan och ned mellan bottenstenarna, låg spridda 
obrända ben, skelettrester av både djur och människor. Endast mera tillfälligt 
funnos därjämte enstaka brända ben. Dessa senare låg oftast väl samlade, 
och även om kvantiteten brända ben i dessa samlingar genomgående var 
ganska liten, kunde de i allmänhet betecknas som brandgravar eller rester 
av sådana. Dessa äro förut behandlade.

Fynden av obrända ben äro karterade på figur 51–52, och det framgår 
därvid, att fynden av dem som helhet betraktad koncentrera sig till den södra 
delen av stensättningen och innanför stenkrets III. Genom att borttagningen 
av stensättningen skedde i tre etapper (Figur 54); särskildes på detta sätt 
benfynden i tre olika nivåer inom respektive rutor. Benfynden i de olika 
nivåerna fördelade sig något olika. Det är härvid att märka, att i fråga om 
benens ursprungliga läge kan ingenting med säkerhet sägas, alldenstund 
i varje enskilt fall benen efter de på stensättningens dåvarande yta eller i 
gropar deponerade offren kunna ha spritts eller dragits ned mellan stenarna 
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av djur eller helt enkelt rasat ned i hålen mellan stenarna, så som kunde 
konstateras i fråga om skelettrester och gravgåvor i grav M. Av samma orsak 
är det svårt att med säkerhet avgöra, vilka av de många spridda fynden av 
människoben på olika nivåer härröra från enkla begravningar i stensättningen 
yta eller från människooffer. 

I fråga om dessa fynd äro framförallt skelettresterna av barn, i mycket stor 
utsträckning nyfödda, anmärkningsvärda. Antalet kan icke bestämmas, men 
av den stora frekvensen sådana ben genom hela anläggningen måste antalet 
individer anses ha varit stor. Procentuellt måste detta i förhållande till de 
vuxna skelettens antal (en säker bestämning av antalet individer är omöjlig) ha 
varit exceptionellt högt även med hänsyn till den på flera gravfält konstaterade 
stora spädbarnsdödligheten. 

Figur 54: Samtliga fyra grävningsetapper. Den fjärde utgörs av stenålderslagret.
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Det kan ännu en gång påpekas, att i samband med dessa skelettrester 
kunde aldrig några gravanläggningar urskiljas, vare sig i stensättningens 
yta eller nere i stenlagren. Däremot kunde i ett fall konstateras, att 
kraniedelar (skalltak) jämte några krukskärvor lagts på en flat sten i den 
fjärde kantkedjans undre skift, under en sten från kantkedjans övre varv 
(påbyggnaden?). Detta antyder, att någon form av kult kan ligga bakom en 
del av benfynden.

Vad för övrigt frågan om gravar eller inte beträffar bör det observeras, att 
skelettresterna voro svårt kringspridda och i många fall låg så ytligt, att de icke 
föreföllo att härröra från regelrätta begravningar. Kan man i så fall tänka sig, att 
man under någon för oss obestämbar period innanför den resta stenkretsen 
haft en plats, där de döda, eller vissa kategorier av de döda, placerats till gagn 
och glädje för skogens djur och himlens fåglar, en motsvarighet till persernas 
”tystnadens torn”? Eller har dödskulten bestått i människooffer? Att djur eller 
delar av djur i mycket stor utsträckning offrats på denna plats får väl anses 
tämligen klart. Att de talrika djurbenen i denna och andra bronsåldersgravar 
icke enbart kunna härröra från gravbyggarnas måltider måste väl förutsättas. 
Ha människobenen ditkommit på samma sätt som djurbenen?

Nära till hands vore ju att sammankoppla dessa fynd av människoben med 
de på många andra håll iakttagna mänskliga lösfunna benrester, som ibland 
förmodats härröra från förstörda gravar, ibland (Håga) konstaterats vara 
kluvna, förmodligen i samband med några kannibalistiska riter. Så länge här 
i Simunde icke några säkert iakttagna spår av den sortens riter och gravoffer 
kunnat iakttagas, får frågan till vidare lämnas öppen med en möjlighet, att 
båda alternativen förekommit sida vid sida (kranieresterna på kantstenen tala 
om offer).

Observera massbegravningarna i Reznas i Lettland, 381 gravar (Balodis 
1940). Kan det tänkas att förhållandet varit detsamma här? Så är väl 
knappast fallet, detta eftersom skelettresterna påträffats utan samband med 
gravanordningar. Eftersom de koncentrera sig inom storstenskretsen, kunna 
man tänka sig, att man jämsides med anordnandet av gravar också hade ett 
annat sätt att göra sig av med sina döda, nämligen att lägga ut dem på en 
inhägnad plats till förintelse genom djur och fåglar. Kanske utnyttjades här 
den inhägnade gravplatsen som ett ”tystnadens torn”, där man lade ut de 
döda efter de enklare i samhället eller satte ut de icke önskvärda nyfödda. 
Detta kunde på många sätt kopplas ihop med symbolik och offerritual. 
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Osteologisk rapport [1958]
Av Nils-Gustaf Gejvall, Stockholm den 5 februari 1958

*  Red. anmärkning 1: Följande text är en direkt avskrift av 
Gejvalls rapport från år 1958 och därför ska terminologin och 
metodiken förstås utifrån den tidens praxis.   

*  Red. anmärkning 2: Lägesbeteckningar N, NV o.s.v. samt C 
(centrum) anger del av resp. 5 metersruta (benämnda A1–F6). 
Rutsystemet orienterat N–S, kompass-norr. ö: Stensättningens 
övre skikt (ytan och övre stenlager = fotoplan I (Figur 5)). m: 
Stensättningens mellanskikt (mellersta stenlager = fotoplan II 
(Figur 7)). u: Stensättningens undre skikt (understa stenar och 
kantstenar = fotoplan III samt markytan under stensättningen 
(Figur 9)). uu: Bottenlagret (stenåldersboplatsen = fotoplan IV 
(Figur 54)). 

Skelettmaterial från gravarna A–S i stensättningen (Jäå–Brå)

Grav A:

Benmaterialet i denna grav består huvudsaklinegn av hårt fragmenterade 
skelettdelar av en kvinnlig individ. Bland könsbestämmande delar märkas 
här stycken av skenben och vadben. Skenbenen uppvisa måttliga muskel-
ursprung, lårbenens pilastrar äro förhållandevis svaga. Av tandrester, corti calis 
tjocklek i falanger och mellanfotsben att döma bör kvinnan ha dött i hög ålder.

I samma gravs norra ände föreligga också div. mellanhandsben och tänder, 
vilka sannolikt tillhört en man. Möjligen tillhöra underkäksdelarna D3 NO m 
(typisk manlig karaktär) samma individ.

Dessutom föreligga också några extremitetsbendelar och en vänstersidig 
underkäkshälft av en hund (D4 V m). Av underkäkens storlek och form samt 
tandradens längd att döma bör denna hund ha varit under medelstorlek, 
möjligen av herdehund-typ. Benets form minner mycket om den svenska 
stenåldershundens.

Grav B:

Denna innehåller endast ett litet antal obrända benfragment av människa. 
Bland dessa märkas några extremitetsfragment samt en bit av ena 
överarmens ledhuvud. Om individens kön kan man svårligen yttra sig. 
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Förekomsten av ett lårbensfragment av ett nyfött barn kan dock anses tyda 
på att den gravlagda individen varit en kvinna. 

Grav C:

Till färgen mörkt gråbrun, starkt fragmenterat skelett av människa. 
Kraniets ansiktsdel krossat och till största delen förstört; av ansiktsbenen 
återstår endast vänstra överkäkshälften. Skallen, som är starkt ytvittrad, 
saknar basalområdet, dessutom mastoidregionerna och delar av vänstra 
glabellarområdet.

Den karaktäriseras i vertikalvy av ovoid form, är något vänsterasymmetrisk 
samt har måttligt framträdande pannknölar och hjällknölar. Dess breddindex 
är 80,00, vilket karakteriserar den såsom brachyeurykran d.v.s. kortskallig.

I nackvy karakteriseras kraniet av en jämnt båghöjd hjällslinje, högt stående 
men föga utvecklande hjällsknölar samt en kraftig åsformad protuberantia 
occipitalis externa. 

Kraniets sidovy uppvisar ett något indraget parti alldeles ovanför glabellar-
området, varefter profillinjen i kraftig båge förlöper ända fram mot vertex. 
Profilen uträtas därpå starkt inom lambdaområdet och avslutas med en tydlig 
bathrokephalois avsättning av nackbenet.

I frontalvyn uppvisar kraniet kraftigt byggda ögonbågar, en indragen och 
ganska trång pannregion ett uppdrivet glabellaområde samt stora, något 
konkava trigona. I övrigt kan tilläggas att samtliga kranialsuturer i det 
närmaste oblitererat; sömrester föreligga oförbenade endast inom sutura 
lambdoidea.

Den defekta underkäken, vilken saknar bägge uppstigande skänklarna och 
vars corpus är ganska låg med framträdande hakknöl, karakteriseras av en 
ganska kraftig muskelrelief samt en rak undre begränsningslinje av corpus. 
Den uppstigande skänkeln på vänstra sidan kvarstår dock delvis, d.v.s. om-
rådet mittför -8an och dess, således ramus vinkel mot corpus, synes ha 
varit utomordentligt liten, i det närmaste rät. Detta jämte underkäkens korta 
corpus samt öppna vinkel talar starkt för att individen haft ett ansiktsskelett 
av cromagnid typ. Kvarstående tänder postmortalt äro: 5-or, 6-or, 7-or samt 
-8; övriga ha postmortalt fallit bort. Abrasionen är synnerligen stark (grad 3) 
samt jämn över hela bettet. Ingen tandsten observeras men parodontosen 
är påtaglig.

Skallen kan således utan tvekan bedömas såsom manlig och tillhörande en 
individ som dött sannolikt mellan 40 och 50 års ålder.

Skelettet i övrigt har starkt fragmenterats, sannolikt efter döden och 
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följande karaktärer kunna antecknas: caput femoris är till storlek och form 
manlig, samma gäller capita humeri, vilka också äro starkt skadade. På 
ett bäckenfragment observeras en u-form. Ett fragment av ena skenbenet 
uppvisar en ganska påtaglig retroversion av facies articularis. Till sist kan 
nämnas att bägge humeri uppvisa en perforativ fossa olecrani.

I benmaterialet förekommer också ett fåtal fragment av får eller get 
(underkäksdelar samt ett fågelben, humerus av gräsand).

Den antropologiska typen av denna skalle visar stor överensstämmelse med 
den s.k. Möen-typen, som är en kortskallig, närmast Borreby-liknande form, 
vilken under neolitisk tid var mycket vanlig på de danska öarna och även 
uppträda inom de svenska megalitområdena.

Grav D:

Denna grav innehåller endast brända ben av människa. De karakteriseras av 
en ganska dålig förbränningsgrad, fragmenten uppvisa en svag muskelrelief 
och den gravlagda, sannolikt en kvinna, synes av kranialsuturernas 
sammanväxningsgrad att döma ha dött tämligen ung.

Grav E:

De brända benen utgöra här endast en liten samling på högst någon deciliter 
och om individen kan endast sägas att den dött vid vuxen ålder.

Grav F:

Här synas de brända benen, en samling på högt någon dl. dels utgöras av 
extremitetsfragment av Homo, dels också av nedkrossade djurben. Enda 
bestämbara ben utgöres av en proximaldel av en falang av en säl. 

Grav G:

Denna innehåller en mindre samling brända ben av människa, till 
övervägande delen extremitetsfragment. En könsbestämning torde icke 
kunna företas utan ingående analys men den döda har uppnått vuxen ålder.

Grav H: 

Innehåller ett fåtal brända småfragment av människa. Kranialfragmenten och 
deras suturförhållanden anger att individen dött vid vuxen ålder; närmare 
analys är omöjlig.

Grav I: 

Innehåller ett fåtal brända fragment, sannolikt av Homo. Fragmenten äro 
mycket små och ge ingen närmare ledtråd beträffande den gravlagdas kön. 
Säkert är dock att genom förekomsten av ett fragment från capitulum radii 
den döda kan påstås ha dött i vuxen ålder.



Gotland University Press 13

84

Grav J: 

Starkt fragmenterat mänskligt skelett. Kraniet kan icke rekonstrueras. Endast 
vissa delar av skalltaket samt pannregionen kunna hopsättas. Kraniet 
karakteri seras liksom det i grav C av framträdande ögonbrynsbågar, en 
kraftig vinkel på underkäkens uppstigande skänkel samt av en påfallande 
kraftig muskelrelief. I pannregionen observeras ett kraftigt indraget näsrots-
parti med där ovan klart framträdande glabella samt stora, kraftiga ögon-
bryns bågar. Individens tandstatus samt den synnerligen långt gångna 
synos tosen av skallsuturerna, vilka samtliga har förbenats tyder på att 
individen dött i seniet. Den dödas kön torde ha varit manligt av de kraftiga 
muskelfästena att döma ävensom av formen och storleken på capita femoris 
resp. humeri. Morfologiska olikheter föreligga mellan denna skalle och den i 
grav C. Den förstnämnda är i motsats till den sistnämnda knappast att anse 
som cromagnid. 

Grav K: 

Starkt fragmenterat mänskligt skelett, där de könsbestämmande delarna i 
främsta rummet bestå i en grovt byggd underkäke med enda kvarvarnade 
tand 7-, en likaledes kraftigt byggd processus articularis mandibulae samt ett 
kraftigt överkäksparti. Den gravlagda individen torde av suturobliteration samt 
tändernas abrasion att döma ha dött vid mogen ålder, medelålder eller äldre. 
I graven ingår också en samling fågelben. Dessa har bestämts till tamhöns 
(flera individer). 

Grav L: 

Innehåller endast ett fåtal obetydliga brända benfragment, vilkas ursprung 
är svårbedömbart. Man kan således här icke med säkerhet avgöra om 
det rör sig om människo- eller djurben men det förstnämnda verkar mest 
sannolikt.

Grav M: 

Inom området kring grav M låg ben spridda både i övre, mellersta och undre 
lager. Delar av gravgodset hittades likaledes på varierande nivåer. Att här 
urskilja de skelettrester, som tillhöra den gravlagde är icke med säkerhet 
möjligt.

I övre lagret i gravens norra ände låg 6 tänder av människa samt ett litet 
fragment av ett fågelben (dessa tänder tillhöra möjligen individen i graven).

I gravens övre lager upptogs en större bensamling utgörande en blandning 
av människo- och djurben. Människobenen äro här till antalet betydligt färre 
än djurbenen. Främst märkas klippben av åtminstone två nyfödda barn men 
däremot endast ett fåtal ben av en vuxen individ.
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Av djurbenen ha följande kunnat bestämmas: nötkreatur, representerade 
av ett flertal såväl tång- som kindtänder, får eller get, vidare hund samt en 
hönsfågel och padda, den senare möjligen sekundärt indragen av djur i 
ifrågavarande lager.

Grav M (E3 C m): 

Två tänder av människa samt en halv rovtand jämte ett par små fragment av 
extremitetsben av hund.

Grav M (E3 C u): 

Blandning av människo- och djurben. Där äro huvudbeståndsdelarna 
mellanfotsben av vuxen människa, några falanger också av en vuxen individ, 
ett nyckelben av en nyfödd, en liten tibia av ett nyfött barn, samt en vänster 
underkäksdel och andra fragment av samma lilla nyfödda barn. Vidare finnas 
här div. mellanfotsben och extremitetbenfragment av får eller get, en hörn- 
och en rovtand av en hund, en bit av en tibiotarsus av höna samt en liten bit 
av ett icke närmare bestämbart fågelben.

Grav N: 

Bensamlingen består av ett starkt fragmenterat skelett av en man, som av 
skallsuturer och tandbild att döma dött under medelålder. Bland benen ingå 
även sådana av nötkreatur och får eller get (sannolikt slaktavfall).

Grav O: 

Denna innehåller en blandning av djur- och människoben, bland de 
sistnämnda märkas kalottfragment samt en tanduppsättning (lösa tänder) 
av människa. Individen bör av tändernas slipfacetter och skallfragmentens 
suturförhållanden att döma ha dött ung. Beträffande könet är det svårt att 
uttala sig med säkerhet men det torde röra sig om en ung man.

Djurbenen äro företrädesvis av får eller get men även nötkreatur och svin 
äro representerade ganska rikligt. 

Grav P: 

Denna innehåller ett antal tänder och kalottfragment av människa, dessutom 
finns ett litet glabellarstycke, allt tydligen av samma individ. Sannolikt man.

Grav Q: 

Ett fåtal brända mänskliga fragment från extremitetsben. Närmare analys 
knappast möjlig.

Grav R: 

Innehåller ett fåtal små fragment sannolikt av människa. Närmare analys och 
bestämning omöjlig.
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Grav S: 

Innehåller brända ben av människa. Om könet vågar man icke med säkerhet 
uttala sig men fragmentens muskelursprung tala övervägande för kvinna. 

Övrigt benmaterial (människa och djur), lösfunnet. Rutnumrerat A3–
F5 (Jäå–Brå)

A3 u: 

Ett fåtal extremitetbenfragment av får eller get, möjligen, i varje fall ej av 
människa.

A4 C ö: 

Fragment av en överkäkstand av ett svin samt en väl bibehållen molar från 
överkäken av en liten häst sannolikt russtyp. Detta skulle tyda på att A4 C ö 
sannolikt är senare än bronsålder.

A4 SV u:

Ett fåtal extremitetbenfragment och kotfragment av får eller get.

B1 SO u:

Dels en mänsklig underkäksdel, det är en vänstersidig corpusdel med 
tillhörande bit av den uppstigande skänkeln och en bit av ett underarmsben, 
en bit av ett lårben och några andra smådelar av extremitetsben av människa 
och dessutom en bit av ett överarmsben av tamsvin. Den mänskliga 
underkäksdelen har tillhört en ålderstigen individ, förmodligen en kvinna, om 
man får döma av corpus lilla höjd och tunna utformning.

B2 N ö:

Ett enda fragment av ett mellanhandsben av människa.

B2 N m:

Innehåller dels ett litet stycke av ett extremitetsben, tibia, av en nyfödd 
människa, ett revben möjligen av nötkreatur, dels central diafysdel av ett 
radius av får eller get, dels ett mellanfotsben av en hund.

B2 u:

Tre små fragment, som inte närmare kunna bestämmas.

B3 u:

En tibia av ett nyfött barn, något skadad i den distala änden, två stycken av 
extremitetbenfragment av nötkreatur. 
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B4 N u:

Innehåller dels en underkäkspremolar, dels en bit av ett extremitetsben av 
nötkreatur och en diafysdel samt några andra små delar av ett extremitets-
ben av får eller get.

B5 N u:

Innehåller endast extremitetbenfragment och härstamma samtliga från djur, 
sannolikt nötkreatur.

B6 SV u:

En överkäkskindtand, den sista längst bort i käken av nötkreatur och 
dessutom en bit av ett fårben.

C1 SO m:

En hörntand och div. mellanfotsben och extremitetbensplitter av människa.

C2 C ö:

Både människo- och djurben. Av människa märkes en bit av en diafys av ett 
mänskligt radius, vidare några extremitetbenbitar också tillhörande människa 
och dessutom ett klippben av ett nyfött barn eller möjligen ett foster samt 
en hårt nedsliten överkäksframtand. Av djur märks först och främst en föga 
nedsliten hörntand av en hund.

C2 S ö:

En medelstor samling av såväl människo- som djurben. Att anteckna bland 
människobenen: radius av ett nyfött barn, av vuxen ett mellanhandsben 
samt fingerben, mellanhandsbenet är från tummen och fingerbenen äro från 
de långa fingrarna. Vidare finnas bitar av en mänsklig halskota, stycken av 
underkäken av ett nötkreatur samt en bulla ossea, alltså en hörselblåsa av en 
säl.

C2 u:

En hårt fragmenterad massa av både människo- och djurben. Man märker 
bland människobenen dels tre extremitetsben av ett nyfött barn; av vuxen 
första revbenet, en framtand föga abraderad, vidare en del mellanben. Av 
djur förekomma ett skulderblad av en hund samt ett par fragment av ett svin 
och en hårt nedsliten kindtand, en molar av nötkreatur.

C3 S ö:

Extremitetbenfragment av nötkreatur och möjligen av svin samt en tredje äkta 
molar i underkäken från ett får eller get.
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C3 C u:

Innehåller sju kalottfragment av en vuxen människa över medelålder. 
Könsbedömning är omöjlig.

C4 ö:

En mindre samling ganska fragmenterade ben både av människa och djur. 
Bitar av en mänsklig radius, sannolikt av en man samt några falanger; av djur 
en bit av ett extremitetsben av svin och ett ben av en padda.

C4 SV ö:

Mellanfotsben tillhörande höger stortå av människa och två extremitet-
benfragment av ett däggdjur, vars art inte närmare kan bestämmas.

C5 C m:

Två stycken fragment av kalottaket från en vuxen människa säkerligen över 
medelåldern. Könsbedömning omöjlig.

C5 u–uu:

En större samling övervägande djurben. Där märkas först och främst ett 
fragment av överarmsbenet samt ett par underkäkständer av nötkreatur. En 
del andra splitter av samma art och ett mellanfotsben samt en falang av en 
säl ingå också i samlingen. En liten bit av ett mellanfotsben av människa. En 
del av benen tillhöra sannolikt stenålderslagret, däribland sälbenet.

C6 C u:

Enbart djurben, närmare bestämt ett underkäksfragment med alveoler samt 
en tångtand, ganska hårt nedsliten, och ett par stora extremitetsfragment 
av nötkreatur; en klofalang av en säl och en överkäkskindtand av får eller 
get.

D1 N m:

Innehåller en blandning av människo- och djurben, dels ett fragment av en 
äkta kindtand av häst, en bit av ett mellanhandsben av människa och dels 
ett extremitetbenfragment av ett större djur.

D2 N ö:

En ribia av ett nyfött barn. Fragment av en hel underkäke, således 
två underkäkshälfter av en hund av samma typ som i grav A, dels en 
spistrofeus, alltså en andra halskota samt ett bäckenfragment och div. 
bröstkotor, lösa tänder o.s.v. av samma individ. Epifyssammanväxningarna 
visa att den dött ung. En tibiotarsus av en liten fågel (hönsfågel).
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D2 S m:

Dels innehållande ett par fragment av extremitetsben av ett nyfött barn, dels 
en bit av en tångtand av en kalv samt en premolar, hårt nedsliten, och en 
bit av ett kanonben av nötkreatur. Några fågelbensfragment finnas också.

D2 u:

Diverse extremitetsben av nyfött barn, extremitetbensplitter, bl.a. en bit av 
en ulna av en vuxen människa samt en del tåfalanger, ett rullben samt två 
mellanfotsben av svin, en tåfalang och några extremitetbenfragment av 
nötkreatur samt ett par små fragment av fågelben ej närmare bestämbara.

D3 NO m:

Se grav A (underkäksdelen av man, möjligen sammanhörande med andra 
skelettdelar i grav A).

D3 SO ö:

En bit av en mänsklig tibia, en distal ände av en humerus av en vuxen 
människa, en falang från stortån, några tåfalanger av samma människa. 
Diverse extremitetbenfragment och två ännu icke färdiga tänder av 
nöt kreatur.

D3 NÖ I:

Flera extremitetsben av nyfödda barn, vidare mellanfotsben av en vuxen 
människa samt en hel och en bit av en tand av nötkreatur.

D3 NÖ II:

Innehåller fyra fragment av mänskligt kranium (individen över medelålder), 
varav två kalottdelar, en klippbensdel, en del från fossa mandibularis, dess-
utom av människa ett överarmsben. Vidare finnas en bit av ett kanonben av 
nötkreatur samt ett mellanfotsben av häst (Russtyp?).

D3 S m:

Innehåller dels en framtand av en vuxen människa. Tanden är ganska kraftigt 
abraderad. Vidare finnas här diverse extremitetbensplitter samt en bit av 
emaljen på en tångband av nötkreatur och dessutom en 3:je mjölktand 
av ett lamm eller killing. Det finns också ett litet stycke av ett icke närmare 
bestämbart fågelben.

D3 u:

Stor samling av blandat beninnehåll, dels mänskliga extremitetsfragment 
(fingerben, tåben + extremitetsben av små barn). Här påträffas också ett 
par underkäkar av igelkott och till samma individ hörande extremitetsben, 
mellanfotsben av en hund och slutligen överkäksdelar av småvuxet svin, 
antagligen tamsvin samt mycket små kanonbensfragment av lamm eller get.
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D4 NV ö:

Blandning av människo- och djurben. Mellanhands- och mellanfotsben i 
fragment av vuxna individer, en premolar, ganska kraftig, och en framtand, 
hårt abraderad, en hörntand, mindre starkt abraderad, en visdomstand, 
föga sliten, allt av människa. Fragment av två kindtänder samt diverse 
extremitetsfragment och en klövfalang av nötkreatur.

D4 NV m:

Innehåller ett lårbensfragment av nyfött barn, en överkäks- och en under-
käks molar samt diverse extremitetsfragment av nötkreatur samt vidare 
fragment av tvenne molarer av liten häst.

D4 V m:

Se text grav A.

D4 V u:

Ett par extremitetsfragment av ett nyfött barn, två premolarer av nötkreatur 
och en bit av ett koutskott, en bit av ett kanonben från samma art samt 
en klövfalang, vidare en 3:dje underkäksmolar av ett får eller get samt en 
hörntand av hund och slutligen en tibiotarsus med en del av sporren av tupp 
(=järnålder).

D5 C ö:

Liten kindtand, hårt abraderad och karierad av människa (en 7:de tand) 
och en bit av en 3:je mjölktand av ett får eller ett lamm samt en molar från 
överkäken av nötkreatur. 

D5 SV ö:

Innehåller en bit av ett mänskligt skenben och två stycken fragment av 
mellanfotsben också av människa. Ett litet stycke av djurben.

D5 m:

En bit av en mänsklig radius, en diafysbit och diverse extremitetbenfragment 
samt ett litet mellanfotsben av nötkreatur. 

D5 SO u:

Förutom ett mellanhandsben i fragment av människa, en grävtand 
från underkäken av ett svin och dessutom ett par små fragment från 
extremitetsben av nötkreatur.

D5 NO u:

Innehåller dels ett fåtal kalottfragment och en oxeltand av en vuxen människa 
(könsbedömning omöjlig), dels ett par extremitetbenbitar av får eller get.
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D6 NV ö:

Innehåller dels ett mänskligt humerus, den distala delen strax ovanför 
ledänden, dessutom en bit av en tåfalang och en bit av mellanfotsben av 
nötkreatur. Slutligen ulna av tamhund.

E2 N m:

Två kalottfragment av vuxna människor, en bit av ett fingerben av d:o samt ett 
par extremitetbenfragment, det ena sannolikt av människa, det andra av djur.

E2 NO u:

Ett par kalottfragment av en vuxen människa över medelålder, vidare ett 
mellanfotsben, en framtand (en 1:a) från överkäken, hårt abraderad, också av 
människa, ett radiusfragment, en bit av en 3:je kindtand kluven på längden 
av får eller get samt en bit av ett lårben, en bit av ett kanonben och diverse 
splitter av samma ben av nötkreatur.

E3 SO ö:

Underkäkspremolar av får eller get.

E3 C m:

Se grav M.

E3 C u I:

Se grav M.

E3 C u II:

Tvenne hörntänder av en hund samt diverse små revbensfragment, möjligen 
också av hunden, en underkäkspremolar av ett nötkreatur samt tillhörande 
fragment från extremitetsben av nötkreatur. 

E3 V u:

Diverse extremitetsben av ett nyfött barn, bl.a. lårbensfragment och ulna. 
Mellanfotsben av något större barn. Mellanfotsben av en hund samt några 
extremitetbenfragment från ett nötkreatur och ett litet fågelben.

E4 NV ö:

Innehåller en talus från foten av en vuxen människa.

E4 NO m (Jfr. fynd Bå 12):

Ett fåtal kalottfragment av en människa, som av sutursammanväxningen på 
dessa kalottfragment att döma dött i hög ålder.

E4 Ö u:

Kindtandsrot, större bäckenfragment samt ett fåtal extremitetsplitter av 
nötkreatur.
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E4 V ö:

Blandning av människo- och djurben. Bland de förstnämnda observeras 
radius fragment, mellanfotsben, falanger samt fragment av halskotor av vuxen 
individ samt ett första revben av ett barn. Djurbensfragmenten härstamma 
från nötkreatur.

E4 SV ö: 

Innehållande en hörntand och en framtand, den senare hårt nedsliten, av 
människa samt ett par revbensfragment.

E4 NV u:

Splitter av kanonben samt av skulderblad från nötkreatur, en bit skalltak 
sannolikt av människa.

E4 SO u:

Av människa: mellanfotsben och tåben. Av djur: tvenne kindtänder jämte 
extremitetsfragment av nötkreatur, underkökspremolar samt kanonbensdelar 
av får eller get. Humerus av liten fågel.

E5 NO ö:

Underkäksframtand av människa, små extremitetsdelar av nötkreatur samt 
får eller get.

E5 m:

3:je högra underkäksmolaren av ett nötkreatur samt tibiotarsusfragment av 
höna (=jäå).

E5 NV u:

Tå- och mellanfotsben av människa, rovtand av hund under medelstorlek, 
underkäksfragment av lamm.

E6 NV ö:

Mellanfotsben av människa, humerusfragment från nötkreatur.

E6 SV m:

Skovelformad överkäksincisiv (+1) av Homo, ung individ. Fåtal större 
extremitetsfragment av nötkreatur.

F2 NO u:

Fåtal kraniedelar + en falang av människa samt några extremitetssplitter av 
nötkreatur, får eller get.

F3 N m:

Fyra extremitetssplitter av homo.



Gotland University Press 13

93

F3 C u:

Ej närmare bestämbara småfragment av extremitetsben, sannolikt djur.

F4 C u: 

Liten bensamling, som innehåller ett par brända splittror, ej närmare 
bestämbara, samt en hel premolar och ett fragment av en annan av får eller 
get. Dessutom ett par revbensfragment möjligen också av djur.

F4 u:

Extremitetsfragment av nötkreatur samt får eller get.

F5 NO u:

Underkäksmolar, ena processus articularis mandibulae samt några små 
extremitetsfragment av häst, ett fåtal extremitetsfragment av får eller get.
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Efterskrift [2012]
Vid tiden för undersökningen av Simunde-graven hade återigen intresset för 
de gotländska storrösena tagit fart. Tidigare hade Mårten Stenberger med 
ett par riktade undersökningar försökt nå klarhet i frågan om de centrala 
insjunkningarna, de så kallade kratrarna (Figur 55). Var de möjligen resterna 
efter hoprasade gravkammare? (Stenberger 1941, 1942). Samma år som 
undersökningen vid Simunde avslutades, 1958, grävdes ett jordblandat 
kraterröse ut vid Stora Källstäde i Lärbro socken (RAÄ 172). Centralt fanns 
en plundrad kista med resterna av flera obrända individer. I området kring 
kistan påträffades resterna efter möjligen ytterligare två skelettgravar och 
i den sydöstra delen av röset påträffades en brandgrav (Manneke & Nylén 
1959b). Det fanns dock inget som kunde belägga Stenbergers teori, 
men man påträffade även i detta röse, tillika som i Koparve-röset (ibland 
benämnt Kauparve), inre kallmurade konstruktioner. Erik Nylén som ledde 
undersökningen vid Stora Källstäde påpekar den arkitektoniska komplexitet 
som ligger bakom byggandet av dessa monument och uppmärksammar 
de olika byggnadsfaser som tycks tydliga hos alla utgrävda storrösen på 
Gotland. Han menar att det tycks ha skett ett antal om- och tillbyggnader av 
dessa monument över tid, vilket också Simunde-graven bär vittnesbörd om 
och som Nylén refererar till (Nylén 1959b). 

Figur 55. ”Kratern” i Ullviar rojr i Eskelhems socken (RAÄ 19). 

Foto: Joakim Wehlin 2009.
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Nylén söker jämförande exempel på kallmurade inre konstruktioner, vilket 
exempelvis är relativt vanliga på den svenska västkusten. Likheten mellan de 
båda geografiska områdena är också närheten till havet och att de därför 
ej varit bundna till brukbar mark. Nylén menar också tillika som Stenberger 
att förebilderna är att hämta utanför Norden och refererar till gravar på de 
Brittiska öarna och så långt söderut som Grekland och kupolgravarna i 
Mykene. Dock har dessa monument gångar, vilket aldrig kunnat fastställas 
hos de gotländska storrösena. Nylén sätter de kallmurade rösena i samband 
med möjligheten att det funnits en falang människor i samhället under den 
begynnande bronsåldern som varit speciellt inriktade på fjärrhandel och 
främst den så viktiga importen av brons. Nylén förstår dock begränsningen 
i diskussionen om de gotländska storrösena och det alltför knapphändiga 
forskningsmaterialet. Han föreslår därför ett forskningsprogram (Gotlands 
murade rösen och bronsålderns fjärrhandel) med mer intensifierade och 
systematiska undersökningar och menar att Gotland som ö är mycket lämpat 
för detta, inte minst beroende på dess strategiska läge ur ett handelspolitiskt 
perspektiv (Nylén 1959b). 

Detta år görs dock en annan mer uppmärksammad upptäckt på Nygårds 
och Prästgården i Fole socken (RAÄ 54, 56). Här påträffas ett par 
mindre samlingar av gravar innehållande föremål som kan hänföras till 
övergångsperioden mellan brons- och järnålder omkring 500 f. kr. (Nylén 
1962, 1972). Vid denna tid undersöks också fornborgen vid Havor i Hablingbo 
socken (RAÄ 32) och den mycket medialt uppmärksammade Havorskatten 
påträffas 1961 (Manneke 1973, 1979; Manneke et al. 1996; Nylén et al. 2005). 
Nyléns uppmärksamhet kommer därför att riktas mot den förromerska 
järnåldern vilket också markeras av de enorma gravfältsundersökningar 
som under Nyléns chefskap på RAGU (Riksantikvarieämbetets 
gotlandsundersökningar) företas på 1960- och 70-talen vid Domarlunden i 
Lärbro (RAÄ 162), Sälle i Fröjel (RAÄ 40, 93) och Annelund i Visby (RAÄ 8). 
Nylén kvarstår alltså vid sin forskarplan, men fokus kom att flyttas till den 
förromerska järnåldern istället för den äldre bronsåldern. 

Även om Nyléns forskningsplan rörande Gotlands storrösen aldrig blev av 
så kom några rösen att undersökas under 1960- och 70-talen på Gotland. 
Redan 1959 undersöktes ett mindre röse i Sanda socken (RAÄ 5) med 
en central kista och flertalet inre stenkretsar. Samma år påbörjande också 
Nylén tillsammans med Stenberger en undersökning av ett storröse vid 
Hau i Fleringe socken (RAÄ 41). Nylén och Stenberger undersökte den 
sydvästra delen av röset som de trodde skulle kunna utgöra en gång likt 
de ovan nämnda europeiska motsvarigheterna. Det visade sig dock vara 
en redan plundrad sekundärt anlagd kallmurad kista. Röset kom senare att 
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totalundersökas under ledning av Malin Lindquist mellan åren 1974–77 (Figur 
56). Inga större fyndigheter gjordes vid totalundersökningen. En rakkniv av 
brons påträffades uppe i stenpackningen och som högst troligen härrör från 
kistan. I botten av röset påträffades också ett kulturlager innehållande en 
grönstensmejsel, keramik samt fåtalet benföremål som Lindquist tolkar som 
hörande till stenålder. Röset har också brukats som begravningsplats för så 
kallade mylingar, alltså oönskade barn som i lönndom dödats och begravts 
här. En tradition som inte är ovanlig på Gotland (Lindquist 1979, 1981, 1988). 
Denna tolkning har dock ifrågasatts av bland annat Astrid Sjöberg som vid 
undersökningen av två mindre kalkstensrösen i Västerhejde socken (RAÄ 21) 
påträffade ett 30-tal begravningar av spädbarn. Dessa båda rösen påvisade 
också flertalet inre stenkretsar och tolkades som upprättade i mitten av 
bronsåldern. Flertalet av barnskeletten återfanns under rösena och tolkades 
därför som offerhandlingar från yngre bronsålder eller äldsta järnålder 
(Sjöberg 1976:136f). Ytterligare ett flertalet barnskelett har påträffats i rösen 
där deras kontext helt avskriver idén om mylingar. Exempelvis påträffades 
barngravar med tillhörande gåvor av Greta Arwidsson vid undersökningarna 
av två kraftigt förstörda rösen 1951 i Sanda socken (RAÄ 42) samt 1954 i 
Stenkyrka socken (RAÄ 101) (Arwidsson 1954, 1956). 

Figur 56. Tematiska planer över yttre kant, inre stenkretsar, kistor och resta stenar hos fyra 
undersökta storrösen på Gotland. Planerna är skalenliga med varandra samt orienterade 
åt norr. Observera den tydliga nordnordost–sydsydvästliga riktningen hos kistorna och den 
resta stenen (Hau) på 3 av de 4 rösena.
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Mellan åren 1962–63 undersökte i olika omgångar Bertil Almgren, Bengt 
Schönbäck, Gustaf Trotzig, Sture Engqvist, Gösta Hörling och Stig Rydh 
ett storröse, 21 meter i diameter, vid Stora Vikers i Lärbro socken (RAÄ 
144). Röset hade en yttre och en inre kantkedja och innehöll en centralt 
belägen hällkista som till vis del var plundrad. I kistan fanns tillsammans 
med fåtalet skelettdelar en rikt dekorerad avsatsyxa i brons och ett dolkblad 
som daterar den till omkring 1500–1300 f. Kr. Vid ett senare tillfälle utförde 
Andreas Oldeberg en 14C-analys på ben från kistan (Oldeberg 1976:188). 
Med stor standardavvikelse får benet en kalibrerad datering vid den 
senare delen av nyss nämnda tidsspann. I röset påträffades också flertalet 
sekundärbegravningar, bland annat barnskelett. Speciellt uppmärksammas 
en brandgrav från mellersta bronsåldern med brända pilspetsar tillverkade i 
ben (Rydh 1968). Av stort intresse, inte minst för Stenbergers teori, är de 93 
gropar med mörk fyllning som påträffades på rösets botten. Groparna låg 
placerade till synes oordnade i ett två meter brett område mellan kallmuren 
och de grövre blocken i den inre kretsen. Stig Rydh tolkar det som möjliga 
rester efter en stödjande träkonstruktion (Rydh 1967, 1968). 

1968 undersöktes ett flackt röse på Nygårds i Fole socken (RAÄ 26), 18 
meter i diameter. Ansvarig arkeolog Henry Bendegard gick sorgligt nog bort 
innan undersökningen avrapporterats och därför finns endast fragmentarisk 
dokumentation att tillgå vid ATA i Stockholm och Gotlands museum i Visby. 
Röset som hade en tydlig kantkedja samt ett utanförliggande bräm var 
kraftigt skadat. Spritt i röset påträffades obrända och brända ben från både 
människa och djur. Direkt sydost om röset fanns ett antal resta stenar som 
tolkades som resterna efter en möjlig skeppssättning. I denna påträffades ett 
dåligt bevarat skelett samt flintavslag.

Vid Klinthagen i Lärbro socken (RAÄ 247) och endast 600 meter från 
det ovan nämnda Koparve-röset undersöktes i början på 1970-talet ett 
något mindre röse, ca. 15 meter i diameter. Röset var beläget på Stora 
Källstäde ägor, men skall inte förväxlas med det tidigare nämnda röset som 
undersöktes 1958. Denna undersökning har inte närmare avrapporterats, 
men röset hade fyra stenkretsar ordnade parvis. Vidare fanns även här en 
kistliknande konstruktion på rösets sydvästra sida (Hallström 1973). 

1970 påbörjades undersökningar av två gravrösen på Nygårdsrum i Vallstena 
socken (RAÄ 73). Det större av dessa var av samma flacka typ som det i 
Simunde och hade en liknande storlek på 30 meter i diameter och var ca. 
en meter högt. I likhet med Simunde-graven var också detta röse uppbyggt 
av flera stenkretsar, men i detta fall hela nio stycken. Centralt i röset fanns en 
hällkista innehållande tre skelett tillsammans med en benknapp. Under själva 
röset påträffades tjugotalet begravningar varav flertalet spädbarn. Dessa 
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gravar kunde typologiskt dateras till övergången mellan sten- och bronsålder 
(omkr. 1700 f. Kr.). Runt omkring den centrala hällkistan påträffades 15 
stolphål som Hallström tolkar som någon form av dödshus. Det tycks också 
som om gravläggningarna föregåtts av en bosättningsfas, vilket ett kulturlager 
samt ett femtiotalet stolphål vittnar om. Ingen keramik återfanns, men övriga 
fynd pekar på en datering omkring 2000–1500 f. Kr. (Hallström 1971). Syd- till 
sydsydväst om röset fanns fem resta stenar. Dessa undersöktes också, men 
inget av antikvariskt intresse påträffades. 

Ett par större flacka rösen undersöktes i samband med Terra Nova 
undersökningarna i Visby ytterområden i början på 1980-talet (RAÄ Follingbo 
25 & Visby 120). Rösena mätte 17 respektive 18 meter i diameter. Båda 
innehöll flertalet sekundärgravar och i det senare (RAÄ Visby 120) påträffades 
en synnerligen rik sekundärt anlagd brandgrav. Tillsammans med de 
brända benen återfanns ett antennsvärd i miniatyr, en nål med spiralformat 
huvud, en pincett och en rakkniv. Samtliga föremål var gjorda i brons och 
daterar graven till den yngre bronsåldern. I övrigt påträffades inte några inre 
konstruktioner (Wickman–Nydolf & Nydolf 1980; Wickman–Nydolf 1984; 
Pettersson 2011:24–26).

En mycket intressant gravanläggning undersöktes 1984 av Göran Burenhult 
vid Häffinds i Burs socken (RAÄ 9). Speciellt med denna anläggning var att 
den innan undersökningen var täckt med jord, vilket är högst ovanligt på 
Gotland (även röset vid Vies–Mickelgårds som undersöktes av Stenberger 
var jordtäckt med ett inre stenröse (Nylén 1959a:12f)). Vid undersökningen 
vid Häffinds kunde man följa det jordtäckta rösets olika stadier allt sedan 
den första gravläggningen under den yngre delen av stenåldern omkring 
2000 f. Kr. Det tycks som om den inre hällkistan, vilken innehöll 22 gravlagda 
individer, använts under en lång period och då stått i det närmaste öppen. 
Över tid har sedan de fyra påträffade stenkretsarna tillkommit och någon 
gång omkring 1200 f. Kr. täcktes alltihop av ett stenröse. Om torven 
lades på i samband med stenröset eller ej kunde man inte klargöra vid 
undersökningen. I högens södra del påträffades sekundärbegravningar från 
den yngre bronsåldern omkring 900–700 f. Kr. (Burenhult 1986).

Året efter grävningen vid Häffinds undersöktes den äldsta graven på det 
stora gravfältet på Annelund vid Visby flygplats (RAÄ 8). Röset mäter 
omkring 17–18 meter i diameter och torde ha varit en meter högt. Den 
centrala hällkistan skall ha undersökts redan på 1950-talet, men ingen 
närmare uppgift finns om detta företag mer än att man påträffade obrända 
skelettrester tillsammans med en spjutspets från yngre stenålder. Vid 
undersökningen 1985 återfanns flertalet sekundärbegravningar och spridda 
ben i hela röset. I den sydöstra delen fanns en skelettgrav från mellersta 
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bronsåldern. Enligt ansvarig arkeolog Monica Wennersten hade röset en 
yttre kantkedja av gråsten och en inre kallmurad dito (Wennersten 1985:215–
216). Dock skvallrar fotodokumentationen om ytterligare en stenkrets direkt 
innanför den yttre kantkedjan, också den av gråsten.

Det finns också ett par något mindre anläggningar som undersökts och 
som är värda att nämna i sammanhanget. Detta inte minst beroende på 
de fynd av inre stenkretsar som gjordes i dem. 1956 undersökte Erik Nylén 
ett mindre röse vid Sojvide i Sjonhems socken (RAÄ 17). Detta röse eller 
snarare skärvstenshög från den yngre bronsåldern innehöll människo-
ben från minst två kremerade individer. Röset är intressant i jämförelse 
med Simunde-graven då den innehöll inte mindre än sex ovan jord ej 
synliga koncentriska stenkretsar. Anmärkningsvärt är också att den 
yttersta kretsen hade de största stenarna placerade i söder. Ett liknande 
röse undersöktes 1957 vid Puser i Fröjel socken (RAÄ 30). I samband 
med undersökningarna av nyss nämnda rösen uppmärksammade Nylén 
en äldre undersökt anläggning. Denna stensättning påträffades vid de 
omfattande Vallhagarundersökningarna i Fröjel socken under efterkrigstiden. 
Stensättningen ligger på det södra gravfältet (S 115) (RAÄ 40) och innehöll 
fyra stenkretsar. Stensättningen var byggd av ”…weathered and fired-
scarred stone chips…” (Nylén 1955b:527), alltså skörbrända stenar. Vid 
undersökningen påträffades resterna av en decentralt placerad hällkista 
med en gravlagd individ samt spridda brända ben med en koncentration 
mot mitten av stensättningen. De brända benen kunde bestämmas till minst 
en individ (Nylén 1955b). Nylén sätter de dolda stenkretsarna i samband 
med magi och religiösa föreställningar som troligen haft ett samband med 
kremeringstraditionen under denna period av förhistorien (Nylén 1958a).

Ytterligare två skärvstenshögar med inre stenkretsar har undersöks på 
Gotland. Den ena vid Rå på Nygårdsrum i Vallstena socken (RAÄ 215) och 
den andra på Liffride ägor i Alskog socken (RAÄ 156). Högen vid Rå innehöll 
två stenkretsar emedan den i Liffride hade tre. Båda anläggningarna saknade 
begravningar men innehöll rikligt med obrända djurben. Benen från den 
senare skärvstenshögen har artbestämts till får/get, häst, nöt och svin. I 
denna hög fanns också keramik emedan den vid Medebys i Vallstena innehöll 
lerklining och bränd lera (Bohrn 1938; Hallin 2002).

Av ovan nämnda 20 monument från bronsålder uppvisar hela 18 stycken 
multipla stenkretsar (exklusive Simunde-graven). Lägg därtill den ena av de 
stora flacka stensättningarna från Norrgårda i Väskinde (Almgren & Nerman 
1923:4) och rösena vid Smitts i Kräklingbo, Vies–Mickelgårds i Väskinde 
och Koparve i Lärbro som undersöktes av Stenberger på 1940-talet 
(Stenberger 1941, 1942). Med Simunde-graven inräknad har hela 19 av dessa 
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RAÄ nr: Lokal: Diameter: Höjd: Antal  
stenkr:

Sydkonst: Underligg. 
lager:

Barn- 
skelett:

Alskog 156 Liffride 9 m 0,7 m 3 -

Burs 9 Häffinds 27 m 2,5 m 4 -

Fleringe 41 Hau 15 m 2,5 m 4 (5) Rest sten x x

Fole 26 Nygårds 18 m 0,5 m 1 Resta stenar

Follingbo 25 Terra Nova 17 m 0,3 m 1 -

Fröjel 30 Puser 14 m 1,3 m 3 Röse

Fröjel 40 Vallhagar 8 m 0,55 m 4 -

Hörsne 57 Simunde 29–30 m 1,0 m 5 Öppning x x

Kräklingbo 38 Smitts 13–13,5 m 2,0 m 2 -

Lärbro 127 Koparve 23 m 2,7 m 3 Kista x

Lärbro 144 Stora Vikers 21 m 1,5 m 4 Kistor x x

Lärbro 172 Stora Källstäde 19 m 0,9 m 3 Röse med 
kista

Lärbro 247 Klinthagen 13–15 m 1,0 m 5 Kista 

Sanda 5 Botvide 15–16 m 0,8 Flera (Rest sten)

Sanda 42 Hemmungs 21 m 0,5 m < (3–4) x

Sjonhem 17 Sojvide 12 m 0,9 m 6 -

Stenkyrka 101 Moos 14 m 0,4 3 x x

Vallstena 73 Nygårdsrum 30 m 1,0 m 9 Resta stenar x x

Vallstena 215 Rå/Nygårdsrum 11–15 m 1,1 m 2 -

Visby 8 Annelund 17–18 m 1,0 m 3 (Rest sten) ? ?

Visby 120 Terra Nova 18 m 0,9 m 1 Röse

Väskinde 11 Vies/Mickelgårds 27 m 2,5 m 2 -

Väskinde 69 Norrgårda (1) 20 m - 1 (stensättning)

Väskinde 69 Norrgårda (6) 18 m - 3 -

Västerhejde 21 Suderbys (A 1) 12–17 m 1,0 m 3 Röse (nedan) x

Västerhejde 21 Suderbys (A 2) 10–13 m 0,6 m 3 Röse x

Tabell 1. Undersökta storrösen och skärvstenshögar med multipla stenkretsar, Gotland 
(Jfr. karta Figur 57). Ytterligare en handfull storrösen har blivit undersökta, men dessa 
genomfördes under 1800-tal och saknar tjänlig dokumentation. Dessa rösen har av den 
anledningen medvetet borttagits från tabellen: Röjsu och Lauphargi på Stora Karlsö (RAÄ 
Eksta 125 & 128), Kattlunds- och Angantyrs rojr i Grötlingbo socken (RAÄ 3 & 14). Även ett 
långröse har delvis undersökts vid Kneippbyn i Västerhejde socken (RAÄ 76).
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Figur 57. Karta över Gotland med de i tabell 1 nämnda lokalerna.
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undersökta monument tre eller flera stenkretsar (Tabell 1). Det finns också 
upptäckningar från Nils Johan Ekdahls reseberättelse från år 1826 att det 
idag rikligt förstörda Angantyrs rojr i Grötlingbo socken (RAÄ 14) haft minst 
två kantkedjor, varav en inre kallmurad sådan (Jönsson 1979). 

Det finns också en rad andra detaljer som sammanbinder dessa 
konstruktioner med varandra. Vid de flesta undersökningar har flertalet så 
kallade sekundärbegravningar påträffats. Dessa utgörs av både obrända och 
brända människoskelett och har tidsbestämts till allt från yngre bronsålder 
till medeltid. I åtta av monumenten har också barnskelett påträffats (se 
Tabell 1). En vanligen återkommande konstruktionsdetalj hos nämnda 
monument är de så kallade sydkonstruktionerna. Detta är en företeelse 
som uppmärksammades av Erik Nylén och som även finns i gravläggningar 
från den äldsta järnåldern (Nylén 1958b, 1993). Sydkonstruktioner finns i 
flertalet varianter. Ibland som enstaka resta stenar och ibland som flertalet 
resta stenar som tillsammans bildar en rombisk konstruktion. Den senare 
varianten har i många fall tolkats som skeppssättningar, mestadels för deras 
okulära likheter. Endast fyra av dessa skeppssättningslika sydkonstruktioner 
har undersökts och ingen av dessa har kunnat påvisa vare sig ursprungligt 
användningsområde eller datering (Nylén 1993; Martinsson-Wallin & Wehlin 
2011). Ytterligare en variant finns, vilken möjligen kan relateras med nyss 
nämnda rombiska konstruktion. Denna består av en rektangulär öppen 
hällkista av kalkstenflisor ofta fyra till antalet. I de fåtalen fall där sådana häll-
kistor undersökts har inte något användningsområde eller säkerställd datering 
varit möjligt att fastställa. Under den äldre delen av järnåldern utgörs dessa 
sydkonstruktioner av enstaka liggande granitblock i kantkedjan eller direkt 
utanför denna (Nylén 1993). 

Under 1980-talet intresserade sig arkitekten Per-Erik Nilsson för de 
Gotländska stenrösena och byggde upp en databas innehållande bland 
annat storleken på rösena, kratrarna och deras stenmaterial tillsammans med 
variabler från det omgivande landskapet (Nilsson 1981, 1983, 1986, 2002). 
Databasen bygger på fornlämningsregistret och Nilsson beräknar att det 
finns 1235 stenrösen och 79 jordtäckta högar på Gotland. Omkring 2/3 av 
dessa rösen är lägre än 1,5 meter och omkring 1/5 är uppbyggda av kalksten 
eller med inslag av kalksten. Övriga är byggda i gråsten (Nilsson 1986:71ff, 
2002:314f). Utifrån spridningsmönstret av de ensamliggande och större rösena 
tycker sig Nilsson kunna utläsa fem större områden som också avgränsas av 
naturgeografiskt lämpliga gränslinjer (Nilsson 1983, 1986). Dessa områden 
tolkar Nilsson som tecken på stratifierade lokala hövdingedömen utifrån den 
modell som föreslagits av Colin Renfrew (1973). Emot denna teori ställer sig 
Gunilla Hallin (idag Runesson) som under senare år forskat på bronsålderns 
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bosättningsmönster på Gotland. Runesson menar att man inte uteslutande 
kan bygga en teori om social organisation utifrån monumenten och tycker 
sig utifrån boplatsmaterialet istället se ett bondesamhälle med mindre 
familjebaserade enheter (Hallin 2002:91; Runesson 2010:79). 

Sedan 2008 har blickarna åter vänts mot de stora stenrösena. Med utgångs-
punkt från den av Nylén föreslagna forskningsplanen har Helene Martinsson-
Wallin vid Högskolan på Gotland startat ett forskningsprojekt kallat Med 
rituella förtecken. Martinsson-Wallin inriktar sig på de stora rösenas direkta 
omgivning med särskild föresats på sydkonstruktionerna. Sedan projekt ets 
start har tre specifika områden undersökts: Uggarderojr i Rone socken (RAÄ 
10), Digerrojr i Garda socken (RAÄ 1) och Hägrör i Sanda socken (RAÄ 13) 
(Martinsson-Wallin 2010; Martinsson-Wallin & Wehlin 2010, 2011). 

Simunde-graven i relation till övriga undersökta stenrösen och högar

Återkommande vid flertalet hos ovan nämnda undersökta rösen är, förutom 
sydkonstruktioner och multipla stenkretsar, ett påträffat kulturlager direkt 
under själva stenkonstruktionen. Även under det tidigare berörda röset vid 
Koparve i Lärbro, som totalundersöktes av Arne Hallström åren 1966–67, 
påträffades ett kulturlager under själva röset (Lindquist 1979). Vid Stora 
Vikers i Lärbro samt på Nygårdsrum i Vallstena har också ett stort antal 
stolphål påträffats. Invid Stora Vikers-röset fanns, förutom tidigare nämnda 
93 gropar, även 39 stolphål fåtalet meter nordnordväst om själva röset 
(Rydh 1967). Dessa bildade tillsammans en avlång och oval konstruktion 
som skulle kunna utgjort någon byggnad av något slag. En byggnad som 
möjligen haft samma syfte som den som påträffades kring hällkistan centralt 
i röset på Nygårdsrum i Vallstena och som kommit att tolkats som ett 
dödshus (Hallström 1971). Möjligen skall även det kulturlager som påträffats 
under rösena vid Hau i Fleringe, Koparve i Lärbro och Simunde i Hörsne 
med Bara sättas i samband med introduktionsfasen för platsen och det 
senare uppförda monumentet som sådant. Detta istället för den tidigare 
föreslagna äldre boplatsfasen. För detta talar inte bara sammanträffandet 
att fem av de undersökta stenrösena uppvisat en underliggande äldre 
fas av mänsklig aktivitet. Även den äldsta daterade gravens tidsmässiga 
närhet till den föreslagna dateringen för det undre lagret talar för detta 
antagande. Naturligtvis kan det vara en ren tillfällighet, men även om 
platsen för en kortare stund övergivits innan människorna väljer att uppföra 
ett stort stenmonument där, så torde den äldre fasens roll ha funnits 
kvar i människornas medvetande. På så vis relateras de båda faserna på 
samma sätt som en sekundärgrav från exempelvis vikingatid relateras till ett 
bronsåldersröse uppfört flera tusen år tidigare. 
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Ett liknande lager finns exempelvis dokumenterat från undersökningen av det 
kända gravröset med hällkista från Dragby i Skattunge socken i Uppland (RAÄ 
88). I röset, som hade en diameter på omkring 18 meter, fanns ett fyrtiotal 
begravningar från skilda tider och ett tidsspann om 1900 år. Under röset och 
på sluttningen söder om detta fanns ett kollager som tolkades som hörande 
från en röjning innan byggnationen av röset. Centralt i röset påträffades en stor 
hällkista med ett så kallat förrum i sydost. Hällkistan har brukats för flertalet 
begravningar sedan yngre stenålder och den sista torde ha ägt rum under 
bronsålderns andra period. Efter detta har en täckning med ett betydligt större 
röse skett ovanpå nyss nämnda hällkista. En datering från en brandgrav i 
det senare röset till mitten av period tre tidfäster denna täckning till ungefär 
samma tid som föreslagits för de gotländska motsvarigheterna. Ytterligare 
en tydlig fas kan skönjas i Dragbyröset. Detta markeras med de sekundärt 
tillagda stensättningarna vilka passande kallats fasthakade amöbor av 
Thedéen (2004:93). Dessa har sina direkta motsvarigheter i Simunde-graven 
(Grav J, K & L, se Figur 7, 11, 15–16 & 20). Ytterligare en likhet är de fem doku-
menterade kantkedjorna (V–IX) i Dragbyröset, även om några av dem är 
ofullständiga (Jaanusson & Silvén 1962). 

Ett flertal andra gravhögar från bronsålder med flera inre kantkedjor har 
påträffats på det svenska fastlandet5. Tre av dessa är av särskilt intresse för 
en jämförande diskussion med Simunde-graven. Detta även om samtliga 
av dessa ursprungligen var byggda av grästorv. Den ena undersöktes i 
Stora Köpinge socken i Skåne 1973 (RAÄ 47). Denna gravhög innehöll tre 
olika kantkedjor vilka markerade tre olika byggnadsfaser. Centralt i högen 
påträffades en brandgrav med ett tångesvärd och en pincett. I högens 
sydvästra del fanns en sekundärgrav bestående av ett mindre röse med 
brända ben (Wihlborg 1976). Den andra graven av intresse är Bomhög 
i Bunkeflo socken i Skåne (RAÄ 5). Denna hög undersöktes i mitten på 
1970-talet och kan antas ha byggts i minst två etapper. Av speciellt intresse 
är den ränna som omgav högen och som kunde hänföras till bronsålderns 
period III. Denna ränna hade två öppningar, en mot söder och en mot nord-
väst. Rännan fylldes igen vid den andra byggnadsetappen som utfördes 
under period V och flankerades med en kantkedja av sten (Nagy 1974, 1976). 
Den tredje gravhögen att uppmärksamma är Sagaholmshögen i Jönköping 
i Småland (RAÄ 20). Denna starkt skadade gravhög undersöktes 1971 men 
avhandlas inte i någon större utsträckning förrän 1999 av Joakim Goldhahn. 
Vid undersökningen kunde det klarläggas att högen haft tre olika kantkedjor 

5 Flertalet så kallade stenkistgravar, med inre koncentriska cirklar och ett stort antal 
begravningar från olika tider, har påträffats i Baltikum och främst i dagens Estland. 
Dessa dateras vanligen till yngre bronsålder och äldsta delen av förromersk järnålder 
(1100–200 f. Kr.). Några av dessa har också en kallmurad kista likt den i Simunde 
(Lang 2007:147–164).  
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och kantats av ett bräm. Direkt söder om högen påträffades fyra tidigare 
okända gravar som daterades till folkvandringstid. Den innersta kantkedjan 
i storhögen bestod endast av fem glest ställda klumpstenar. De två yttre 
var mer varsamt och tätt lagda och den innersta av dessa var byggd av 
utåt lutande sandstenar. Nära hälften av de bevarade sandstenarna från 
den mellersta kantkedjan var försedda med bildristningar där de vanligaste 
motiven var hästar och skepp. Endast de östra delarna av kantkedjorna fanns 
bevarade vid undersökningstillfället. Dock fanns även i dessa ingrepp som 
Goldhahn tolkar som mer recenta störningar och menar att kantkedjorna 
bör tolkas som ursprungligen slutna. Även om Goldhahn lägger fram starka 
argument för sitt antagande så är likväl en lucka i de båda yttre kantkedjorna 
värd att nämna. Mellan häll nummer 6 och 7 i sydsydost finns en ca. 2,5 
meter stor öppning. På samma ställe i den yttre kantkedjan finns också en 
öppning om än aningen mindre (Goldhahn 1999:17ff, 51ff). 

Varför inte ta avstamp i jämförelsen mellan de nyss nämnda tre brons ålders-
högarna från södra Sverige och graven i Simunde med just den möjliga 
öppningen hos Sagaholmshögen? Även om det är möjligt att det rör sig 
om en mer recent rubbning så är öppningens orientering densamma som 
hos öppningen i Simunde-graven (Figur 50). En öppning, eller snarare 
passage, över den omgivande rännan finns också dokumenterad från 
Bomhög i Skåne. Denna företeelse med öppningar i kantkedjan lyfter också 
Susanne Thedéen för diskussion rörande gravrösena i Södermanland. 
Thedéen uppmärksammar de in- och/eller utgångar som dokumenterats från 
röseundersökningar och som vanligen återfinns i sydlägen i kantkedjorna. 
På andra håll finns också exempel på att dessa öppningar markeras av 
hällristningar eller större resta stenar (Thedéen 2003:95ff). En sådan öppning 
har också föreslagits av Nilsson (1986:85–86) rörande de gotländska röset 
Båtticke (RAÄ Anga 44) och dess ”utrasade” södra del. Nilsson menar att 
öppningen är en del av den ursprungliga konstruktionen och att den fungerat 
som en lit de parade. Dessa öppningar kan sättas i samband med de av 
Nylén uppmärksammade sydkonstruktionerna på Gotland (1993). Simunde-
graven har dock ingen direkt sydkonstruktion, vilket möjligen kan förklaras 
med den väg som löper direkt intill dess sydsydöstra–sydöstra kant (Figur 
4–9 och 54). Vid anläggandet av vägen torde denna ha förkommit. 

Återgår vi till jämförelsen mellan Simunde och Sagaholm så finns en 
annan intressant likhet mellan de båda monumenten. Detta är den svagt 
utåt lutande mellersta kantkedjan (Figur 47–49). I båda fallen har denna 
kantkedja också den märkbart största selektionen av stenmaterial. I båda 
monumenten har också mindre gråstenar med skålgropar påträffats (Figur 
31; Jfr. Goldhahn 1999:27ff). Även de sekundärt anlagda gravarna söder om 
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Sagaholmshögen har sina likheter i Simunde-gravens järnåldersgravar (grav 
J–P) vilka koncentreras till den södra delen av monumentet (Figur 20). Också 
dateringen av bronsåldersanläggningen är densamma även om grav A/B 
i Simunde kan vara något äldre. Den mer säkerställda dateringen av grav 
C i Simunde ligger helt i linje med den av Goldhahn föreslagna dateringen 
till period II–III för Sagaholmshögen (Goldhahn 1999:150). Intressant i 
sammanhanget är att just grav C i Simunde ligger sydsydväst om centrum 
med öppningen i kistkonstruktion mot öster (Figur 31 och 33–34) och 
således i riktning mot öppningarna i stenkrets III–IV. Liknande gravläggningar 
sydväst–sydsydväst om centrum finns exempelvis i högen Stora Köpinge i 
Skåne och i Koparve-röset i Lärbro på Gotland. Samtliga dessa gravar har 
vid undersökningstillfället tolkats som så kallade sekundärgravar (Arwidsson 
1949; Wihlborg 1976), vilket kommer problematiseras kring senare. Det är 
annars tydligt att deponeringar och gravar i högar och rösen vanligen har en 
dragning mot söder (ex. Hyenstrand 1966:94f; Thedéen 2004:100ff, 178f). 

Förhållandet med flera kantkedjor är ytterst intressant och diskussionen om 
deras innebörd kom att ta fart året innan att undersökningarna i Simunde 
påbörjades. Då påträffades nämligen det tidigare nämnda röset vid Sojvide 
på Gotland. Röset innehöll sex koncentriska kantkedjor som föranledde 
den diskussion som Nylén för i sin artikel Pryda, skydda, binda? (1958a). 
Nylén ställer tre hypoteser till anläggandet av de sex stenringarna vilka 
framgår av titeln på artikeln. Först konstateras att dessa inte enbart lagts 
för att pryda graven och förklaringen söker Nylén istället i religion, magi 
och vidskeplighet. Exempelvis diskuteras möjligheten att hindra gengång. 
Alltså att binda den döde i graven och således skydda de levande. Det 
finns två riktningar i en sådan tolkning. Skydda den döde från de levande 
eller de levande från den döde (1958a:28f). Nylén dryftar också en möjlig 
symbolisk tolkning och härleder de koncentriska cirklarna till soldyrkan. 
Detta är en tolkning som också Hyenstrand framför och tillägger likheten 
med cirkelmotiv på hällristningar och bronsföremål från perioden (Nylén 
1958a:29; Hyenstrand 1968). 

Även Thedéen (2004:93ff) lyfter de multipla inre kantkedjorna för diskussion. 
Av de 26 redovisade rösena och stensättningarna från Södermanland har 
16 stycken fler än en kantkedja. Viktigt i sammanhanget är att Thedéen inte 
räknar med den yttre kanten på rösena i hennes sammanställning. Detta att 
jämföra med den gotländska sammanställningen ovan, där denna medvetet 
är medtagen (markerad ljusare i Figur 56). Thedéen framlägger teorin att 
kantkedjorna kan ha skapats för att avgränsa ett rituellt rum för att användas 
vid begravningsritualen. En liknande tolkning görs också av Schönbäck som 
lyfter idén om en möjlig ”processionsväg” inom gravrummet i Simunde. Därför 
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kan också öppningarna i stenkretsarna tolkas som just in- eller utgångar 
ur detta slutna rum. Med en sådan teori kan också de tidigare tolkade 
sekundärgravarna ses i ett annat ljus. Thedéen menar att de efterlevande 
möjligen utfört vad hon kallar ”cirkulära vandringar” längs med dessa 
stenkretsar. Kretsar som avgränsade de döda från de levande (Thedéen 
2004:93f). Ett problem föreligger dock med en sådan tolkning och det är den 
senare pålagda mängden sten, vilken också Thedéen problematiserar kring. 
Likaså har nästintill alla de gotländska exemplen vid ett senare skede täckts av 
sten och/eller jord. Ett undantag är Simunde-graven. Frågan är dock hur länge 
dessa stenkretsar varit synliga? Det finns fall där samtliga stenkretsar kan 
ha byggts samtidigt och fall där de tydligt byggts till i olika perioder. Slutligen 
har de inneslutits av ett täckande röse eller en hög (Nylén1958a; Goldhahn 
1999; Thedéen 2004:94). Ett tydligt exempel för Gotland är den jordtäckta 
hög som undersöktes av Burenhult 1984 och som närmare beskrivs ovan. 
Två tolkningar föreligger rösenas tillkomst. Antingen är de summan av en 
kontinuerlig påbyggd gravläggning med den största påbyggnaden under yngre 
bronsålder. Eller så är det den av Thedéen framlagda alternativa möjligheten. 
Nämligen att övertäckningen skall tolkas som en övergivningshandling som 
skett i slutet av bronsåldern eller inledningen av järnåldern, då vissa lokaler 
med rösen tycks överges (Thedéen 2004:95). 

Det senare scenariot är intressant att dryfta gällande Simunde-graven. I detta 
fall tycks den senare ”rösepåläggningen” aldrig skett, eller i alla fall i väldigt 
liten utsträckning. Kanske skall detta inte tolkas som att graven slutade 
att användas under bronsåldern eftersom den aldrig täcktes av ett röse. I 
motsats kanske denna gravläggning behölls öppen och användes utan större 
uppehåll in mot den äldsta järnåldern. För detta antagande talar också den 
stora mängd brandgravar i monumentet, varav många inte med säkerhet kan 
dateras. I jämförelse kan röset i Koparve nämnas. Detta stenröse innehar två 
inre stenkistor med gravläggningar från den mellersta bronsåldern. Dessa har 
senare helt täckts av sten och bildat ett över två meter högt röse. Koparve-
röset undersöktes fullständigt av Arne Hallström vid slutet av 1960-talet utan 
att några ytterligare gravläggningar från bronsålder påträffades. Dock fanns 
där, liksom i Simunde, gravar från den yngre järnåldern i rösets yttre partier. Till 
skillnad mot Simunde-graven tycks Koparve-röset ha ”stängts” omkring 1200 
f. Kr. Samma tidpunkt har föreslagits av Burenhult för täckandet av högen vid 
Häffinds i Burs (Burenhult 1986). 

För att i någon större utsträckning kunna framlägga en sådan tolkning krävs 
dock en stor mängd 14C-analyser på benmaterialet från samtliga gravar i 
Simunde. Om en sådan studie skulle bekräfta den nyss framlagda teorin tyder 
det antingen på att en viss konservatism förelåg lokalt i Simundeområdet 
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under den yngre bronsåldern och äldsta järnåldern, eller att minst två skilda 
begravningssätt existerade på Gotland under den yngre bronsåldern. Det 
bör tilläggas att det finns rösen på Gotland där det tyder på att brandgravar 
placerats efter det att den större mängden sten pålagts (ex. Manneke & Nylén 
1959; Rydh 1968; Burenhult 1986). Dock tycks detta aningen ovanligt, vilket 
också påpekats för gravhögar i Danmark (ex. Poulsen 1993:60f). Antalet 
troliga bronsåldersgravar i Simunde är tolv stycken, tre obrända och nio 
kremerade individer. Av dessa har fyra kunna bestämmas till kön, två män 
och två kvinnor. Med ett undantag har samtliga gravar som varit möjliga att 
åldersbestämma fastställts till vuxna individer. Undantaget är den brända 
kvinnan i grav D som förefaller ha varit relativt ung. 

Möjligen skulle grav A och B kunna dateras till den äldsta delen av bronsålder. 
Det är dock troligare att de, liksom grav C, hör till dess mellersta fas. Detta 
inte minst då de nya dateringarna av Koparve-gravarna visar ett sådant 
förhållande (Martinsson-Wallin muntligen oktober 2011). Eftersom övriga 
gravar från bronsåldern är kremerade så kan en yngsta datering placeras till 
omkring 500 f. Kr. Möjligen ska någon av brandgravarna placeras i den äldre 
järnålderns första del. Detta gäller inte minst halsringsfragmenten från grav 
D som i analogi med liknande fynd från grav M 29 på Vallhagar skulle kunna 
dateras till denna period (Nylén 1955c:291, 294, 307, 328, 366, 406ff). Genom 
ett sådant antagande når vi en användning av gravrummet under bronsålder 
och äldsta järnålder till omkring 1000 år och således en begravning var 
80 år. Denna beräkning bygger på samtliga tolv gravar och det bör därför 
tilläggas att brandgravarna E–I och Q–S endast innehåller en mindre 
mängd brända ben från människa. Detta ger vid handen att långt ifrån hela 
individen blivit gravlagd på platsen, vilket inte är ovanligt under denna period 
i förhistorien (Kaliff 1997). Kanske skall några av dessa gravar istället tolkas 
som bendeponeringar i gravrummet, vilket också föreslagits av bland annat 
Thedéen (2004:103–108). Möjligen är det också som offerhandlingar som de 
lösfunna bronsartefakterna i Simunde bör tolkas. Detta gäller kanske främst 
för bronsskäran som påträffades i en nedgrävning under en av bautastenarna 
i stenkrets IV (Figur 38–39:10 och 41). Möjligen kan också rakkniven (Figur 
39:6) och kniv- eller dolkbladsfragmentet (Figur 39:5) tolkas som offerfynd.

Monumentets biografi

Ytterligare en likhet mellan flertalet av ovan nämnda rösen är förekomsten 
av aktivitetsspår i direkt anslutning till röset. På det svenska fastlandet 
har sådana aktivitetsspår påträffats och kopplats till uppförandet av själva 
röset eller högen (ex. Jaanusson & Silvén 1962:36; Goldhahn 1999:200ff; 
Thedéen 2004:93). Delar av det underliggande lagret i Simunde kan tveklöst 
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bestämmas till stenålder och troligen den tidiga neolitiska fasen. Dock 
utesluter det inte att andra delar av lagret istället bör bestämmas till en möjlig 
initial fas av gravmonumentet. Inte minst 14C-analysen, med en datering 
som snarare ligger i senneolitikum tyder på en sådan tolkning. Möjligen kan 
också denna datering föras ytterligare fram i tid då det använda träkolet 
kan ha en egenålder som inte analyserats. En ytterligare aspekt som talar 
för ett sådant antagande är det lösfynd (Figur 39:11) från äldre bronsålder 
som påträffades nere i det vid undersökningen antagna stenålderslagret. 
Om människorna som upprättade graven vid Simunde var medvetna om 
den tidigare stenåldersaktiviteten eller ej är svårt att säga. Dock tyder 
nyss nämnda företeelser på att platsen på något vis förberetts innan 
själva upprättandet av monumentet. Vid tolkandet av ett stenmonument 
är det av vikt att problematisera kring dess olika faser och vilka möjliga 
lämningar efter aktiviteter som skulle kunna påträffas vid en arkeologisk 
undersökning av en sådan. I det närmaste kommer därför Simunde-
gravens biografi att diskuteras utifrån sju olika faser som presenteras i tabell 
2 samt den av Arnold van Gennep framlagda antropologiska studie över 
begravningsritualens faser enligt Rites de passage (van Gennep 1960:146ff). 

Med en sådan ansats skulle en möjlig tidigare stenåldersaktivitet höra 
till den första fasen och egentligen inte relateras till själv graven. Dock 
finns möjligheten att denna aktivitet kan ha påverkat valet av platsen för 
upprättandet av graven och bör i så fall föras till fas 2. Till denna andra 
fas hör med säkerhet den ovan diskuterade möjliga förberedningen av 

1. Förstadium Aktiviteter som eventuellt skett på platsen långt innan uppförandet 
av monumentet och som inte nödvändigtvis behöver ha med detta 
att göra. Det vill säga att ett rejält kronologiskt avbrott bör kunna 
skönjas.

2. Initial fas Aktiviteter som sker innan och under monumentets byggande, vilka 
också kan höra till varför man väljer att upprätta monumentet just 
på denna plats.

3. Introduktion Aktiviteter som sker i direkt anslutning till monumentets 
färdigställande.

4. Användande Aktiviteter som sker inom och i direkt anslutning till monumentet 
under dess huvudsakliga användande. 

5. Övergivande Aktiviteter som sker när monumentet medvetet överges.

6. Återanvändande Aktiviteter som sker vid återanvändande av monumentet under ett 
nära förflutet.

7. Återkoppling Aktiviteter som sker vid återanvändande eller återkoppling till 
monumentet i ett avlägset förflutet. Det vill säga att ett rejält 
kronologiskt avbrott bör kunna skönjas.

Tabell 2. Faser i monumentets biografi (utvecklad efter Wallin & Solsvik 2006). 



Gotland University Press 13

110

platsen. Denna händelse kan också sättas i samband med den delen av 
ritualen som van Gennep benämner exkluderingsfas. Under denna period 
förbereds exempelvis den döde och dennes gravläggning. Den döde och 
dennes efterlevande befinner sig i detta läge mellan två världar; den döda 
och den levande (van Gennep 1960:146f). Märk väl att de inre stenkretsarna 
i undersökta rösen och högar har tolkats som differentierande dessa båda 
världar av såväl Nylén (1958a:23ff) som Thedéen (2004:93ff). Ett kanske 
mer tydligt exempel på en sådan händelse är det så kallade dödshuset 
som påträffades under röset på Nygårdsrum i Vallstena. Ett sådant hus kan 
exempelvis ha använts för att förbereda den döde på intåget till nästa värld 
och samtliga ritualer som kan tänkas höra till detta. Andra aktiviteter som 
skulle kunna föras till monumentets andra fas är rituella måltider och liknande 
som sker under själva uppförandet av monumentet. Dessa kan i vissa fall ta 
lång tid och innefatta många människor och djur.

När denna andra fas sker i Simunde är svår att reda ut, men sannolikt någon 
gång under den äldsta bronsåldern och möjligen kanske också yngsta 
stenålder är att hålla för sannolikt. Dessa fas-2 aktiviteter är svåra att särställa 
från liknande företag som kan tänkas ske vid exempelvis färdigställandet 
och invigningen av monumentet. De senare bör istället föras till fas 3 enligt 
tabell 2. Den efterföljande fas 4 i monumentets biografi utgörs av det 
huvudsakliga användandet. Dit hör den första gravläggningen och de i detta 
fall följande gravläggningarna och offerhandlingarna, som med utan synligt 
större uppehåll kan knytas till monumentet. Viktigt att ha i åtanke är att van 
Genneps exkluderingsfas inträffar inför varje begravningsritual och finns inom 
samtliga monumentets faser 2–4 och 6–7. 

Det efterföljande stadiet i van Genneps studie är liminal- eller transitionsfasen. 
Aktiviteter som kan kopplas till denna fas är de som sker mellan 
förberedelserna av gravläggningen och själva inkorporeringen i monumentet. 
Denna period kan vara mycket lång och innefattar i flertalet kulturer att den 
döde skeletteras, antingen aktivt eller också mer inaktivt genom naturens 
gång. Ofta förknippas också denna period med en resa till ”dödsriket” och 
innefattar många gånger ett återberättande av religionens skapelsemyt 
(van Gennep 1960:148ff). Joakim Goldhahn har exempelvis påpekat att 
kantkedjan med hällristningsmotiven i Sagaholmshögen möjligen kan föras 
till detta skede även om det är synnerligen svårt att säkerställa. Det är 
nämligen endast vid tiden innan själva påläggandet av brämet som dessa 
bilder är synliga (Goldhahn 1999:203ff). När så den döde enligt alla rådande 
kulturella ritualer genomgått den mest känsliga passagen till nästa värld följer 
den avslutande inkorporeringsfasen. Denna period innefattas av exempelvis 
gemensamma måltider och hågkomster av den döde och dennes nu på-
började färd enligt kulturens myter (van Gennep 1960:164f).
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Aktiviteter som kan hänföras till själva inkorporeringen av den döde i monu-
mentet kan också föras till monumentets samtliga faser som innefattar be-
grav ningar enligt tabell 2. En mer tydlig sådan kan möjligen bestämmas 
till det som skulle kunna kallas för övergivningsfasen av monumentet där 
samtliga begravningar inkorporeras. Sådana aktiviteter är dock inte lika 
tydliga att spåra arkeologiskt i Simunde-graven. Måhända går det att föra 
den möjliga ”stängningen” av stenkrets IV tillsammans med den då på-
förda stenpackningen till denna fas (Jfr. Figur 50:5). Eventuellt kan också 
gravläggningarna D och R härledas till denna fas. Intressant i den aspekten 
är att grav D kan dateras till bronsålderns period V–VI, vilket således ytter-
ligare bekräftar ovan diskuterade möjlighet om en långtidsanvändning av 
monumentet under den mellersta bronsåldern. Ett liknande företag med en 
möjlig ”stängning” under bronsålderns period V finns från Bomhög i Skåne 
(Nagy 1974, 1976). Mer tydliga fas-5 händelser är de till synes medvetna 
”stängningarna” av monumenten som är tydliga hos vissa av de större rösena 
och högarna. Möjligen utgör de så kallade sydkonstruktionerna intill dessa 
”stängda” rösen ett senare tillägg till monumentet för att återknyta till den 
tidigare kända placeringen av ”öppningen” och/eller graven. Detta har tidigare 
föreslagits av Malin Lindquist (1976:124). Planritningarna i figur 56 visar tydligt 
sydkonstruktionernas relation till de inre konstruktionsdetaljerna. Om denna 
tolkning är korrekt skulle de i så fall höra till fas 6 och ett återanvändande/
knytande till monumentet i det nära förflutna.  

En intressant aspekt är att gravskicket förändras under den mellersta 
bronsåldern från den tidigare allenarådande traditionen att begrava sina döda 
obrända till en fullt utvecklad brandgravstradition. Detta tycks inte förändra 
utformandet av gravläggningen i Simunde märkbart. Därför skulle stora delar 
inom själva gravritualen kunna tänkas ha överlevt gravskicksomläggningen. 
Dock bör det överläggas att stora delar av benmaterialet av de döda saknas 
i samtliga brandgravar funna i Simunde. Tyder dessa mindre benansamlingar 
på gravhandlingar som förbinder den döde till detta monument snarare än 
att det verkligen utgör den brände individens egna gravmonument? Susanne 
Thedéen diskuterar kring detta och jämför förändringen i förhållandet till 
kroppen och gravrummet från senneolitikum till den äldsta järnåldern. 
Thedéen menar att gravläggningarna i hällkistor under senneolitikum och 
äldre bronsålder tyder på att både kroppen och gravrummet betraktades 
som kollektiva. Detta förändras under den mellersta bronsåldern till att 
kroppen ses som individuell emedan gravrummet fortfarande är kollektivt. 
När sedan gravfälten utvecklas i slutet av bronsåldern och äldsta järnåldern 
blir också gravrummet individuellt (Thedéen 2004:185ff). Den stora 
förändringen i gravtraditionen kanske snarare ligger i övergången mellan 
synen på kroppen som kollektiv eller som individuell istället för ändringen 
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till brandgravskicket som sådant. En sådan förklaring skulle passa bra på 
Simunde-graven då en oförändrad syn på gravrummet skulle kunna förklara 
att ingen större förändring är synligt på monumentet i sig. Dock tyder övriga 
storrösen på Gotland på att en stor förändring skedde av gravrummet vid 
inledningen av yngre bronsålder (omkring 1200–1100 f. Kr.). 

Fortsätter vi Simunde-gravens biografi så tycks den inte ha använts för 
begravningar efter den äldsta delen av järnåldern och här finns således 
ett tydligt avbrott i dess nyttjande. Under denna period växer å andra 
sidan det endast en kilometer därifrån belägna gravfältet på Vallstenarum 
fram, idag innefattande omkring 400 kända gravar (RAÄ Vallstena 87). 
Några århundraden efter Kristi födelse återkommer människorna av 
någon anledning till graven i Simunde. Dessa händelser kan föras till ett 
återkopplande till monumentet och således aktiviteter av den sjunde fasen 
enligt tabell 2. Man kan undra varför dessa individer inte begravts på det 
större gravfältet på Vallstenarum? Dock bör tilläggas att nära 40 procent 
av den yngre järnålderns gravlokaler på Gotland utgörs av så kallade 
ensamliggande gravar (Cassel 1998:40). 

Avslutningsvis bör tilläggas att platsen allteftersom den slutade användas för 
begravningar högst troligt haft andra betydelser hos människorna i bygden. 
Det är inte osannolikt att den tidigare nämnda avrättningsplatsen ”Tjautvät” 
är att relatera till Simunde-graven. Idag har dock monumentet upphört att 
inverka på omgivningen och människan. I alla fall inte mer än att delar av det 
ingår i fundamentet till den väg som passerar över dess forna lokalisering 
(Figur 58). Inom bronsåldersforskningen och arkeologivetenskapen kommer 
det dock i en längre tid påverka diskursen. Detta inte minst då dess 
arkeologiska undersökning med föreliggande text är lättare tillgänglig.
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Figur 58. Platsen för Simunde-graven som den ser ut idag. Lastbilen på bilden är precis på 
väg att passera över den mindre höjdsträckningens högsta punkt och således platsen för 
gravläggningen. Bilden tagen från sydväst. 

Foto: Joakim Wehlin 2011.
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