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Abstract 
Svenman, E. 2014. Bortom graven – En rumslig studie av Tjustbygdens 

rösen. Beyond the grave – A spatial analysis of the Tjustbygden cairns. Mas-

teruppsats i arkeologi, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala 

Universitet.  

 

Bronze Age cairns have been interpreted as everything from navigation 

marks to marking liminal places in the landscape. It has also been stated that 

the main purpose of their location is to be visible. This is something that has 

been taken for granted. The main problem is the cairns have been considered 

as a homogenous monument. With the help of digital methods like GIS it is 

possible to test this kind of questions in quantitative way. The viewshed 

analysis is a good way to do this. The main focus of this thesis is the ques-

tion whether the Bronze Age cairns in Tjustbygden, north-east in the county 

of Småland, are located to be visible in the landscape. Further, the question 

of whether the size of the monument has something to do with good visibil-

ity is dealt with. The result of the analysis is then discussed in relation to 

phenomenology and ritual phenomena, such as rock art sites.   
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1. Inledning 

En av bronsålderns vanligaste fornlämningskategorier är gravröset. Rösen 

har ofta diskuteras i sammanhang som berör den samtida bebyggelsens ut-

bredning, där rösena fungerar som en slags markör i landskapet. Oavsett vad 

rösenas placering vittnar om så är det ingen tvekan om att det finns en tanke 

bakom placeringen. Rösen har länge ansetts vara ett för bronsåldern typiskt 

monument med exponerad placering i landskapet. De har också tolkats som 

gränsmarkörer, ibland ur ett mer funktionalistiskt perspektiv som t.ex. sjö-

märken, men också markörer mellan gränser i livet och efterlivet.  

Rösenas synlighet är något som emellanåt har tagits för givet och det 

finns få studier där man arbetat kvantitativt med rösenas eller andra gravmo-

numents synlighet (se dock t.ex. Ericson Lagerås 2004). Problemet är också 

att röset som fornlämningstyp ofta blir väldigt homogen, utan utrymme för 

skillnader i vad monumentet symboliserar och uttrycker. Men det är utan 

tvekan en komplicerad fornlämning som innefattar allt från det magnifika 

Bredarör i Kivik med sina fantastiska hällbilder till anonyma, fyndtomma 

stenhögar. Det kan mycket väl vara ett resultat av en begravningstradition 

som förändras över tid, men man kan också undra vilken betydelse kon-

struktionen i sig har haft.  

Synen och visibliteten får ofta stort utrymme när man undersöker grav-

monument ur ett landskapsperspektiv. Frågan är hur viktig synligheten har 

varit och om synligheten kan säga något om vad röset som konstruktion 

symboliserar. Röseforskningen, i likhet med all annan arkeologisk forskning, 

har utvecklats från en funktionalistisk tolkningsmodell till en mer kognitiv.  

Tjustbygden i nordöstra Småland har länge varit känt som en röserik 

bronsåldersbygd och passar därför bra som undersökningsområde för de 

frågor som kommer undersökas. I den här uppsatsen vill jag med hjälp av en 

GIS-baserad siktanalys försöka svara på hur viktigt rösets synlighet har varit 

och med hjälp av fenomenologi diskutera och problematisera valet av plats. 

Det är lätt att fastna i den tekniska delen när man arbetar med GIS-analyser. 

GIS har ibland kritiserats för att forskningen styrs tillbaka till ett mer funkt-

ionalistiskt perspektiv. Men det är min uppfattning att GIS kan vara till stor 

hjälp för att få ett bra kvantitativt underlag och med hjälp av en god teoretisk 

utgångspunkt får också den mäskliga faktorn plats.  
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1.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex huvudkapitel. Kapitel 1 är ett inledande kapitel 

där syftet med uppsatsen redogörs, frågeställningar presenteras, samt metod-

val och en kortfattad källkritik. I kapitel 2 presenteras den teoretiska ut-

gångspunkten, som framför allt handlar om fenomenologi ur landskapsper-

spektiv, samt rit- och ritualteori. I kapitel 3 redogörs den forskningshistorik 

som berör uppsatsämnet, framförallt den landskapsarkeologiska forskningen 

och hur den utvecklats inom ramen för bronsåldersforskningen. I Kapitel 4 

presenteras undersökningsområdet, vilken forskning som bedrivits i Tjust-

bygden och de arkeologiska undersökningar som utförts, vad det gäller 

bronsålderns lämningar och material. Kaptiel 5 är själva analyskapitlet, som 

inleds med en diskussion kring siktanalyser inom den arkeologiska forsk-

ningen, följt av en genomgång av de analyser som har genomförts. Kapitel 6 

är det avslutande diskussionskapitlet där analysresultaten kommer att disku-

teras i förhållande till bronsålders föreställningsvärld och de teoretiska per-

spektiv som tagits upp i kapitel 2.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera rösenas synlighet med hjälp av GIS 

samt diskutera och problematisera valet av plats. Fokus ligger på att göra en 

kvantitativ studie och diskutera resultatet ur ett fenomenologiskt perspektiv. 

De huvudsakliga frågeställningarna är:  

 

 Rösets placering i landskapet - Är platsen vald för att röset ska synas?  

 Rösenas storlek – Har storleken och synligheten något gemensamt?  

 Är röset en homogen fornlämningskategori eller finns det variationer 

som går att se beroende på vart de är placerade? 

 

Att rösena är placerade på höga bergskrön för att synas är en sanning som 

reproducerats inom bronsåldersforskningen och det arkeologiska samfundet i 

allmänhet under lång tid (se t.ex. Hyenstrand 1979). Syftet med att använda 

GIS är att kunna göra en mer kvantitativ studie av rösenas synlighet. Syftet 

är inte att ogiltigförklara den tidigare forskning där man menat att det expo-

nerade läget varit viktigt. Istället vill jag se det som att jag testar en tradit-

ionell frågeställning med hjälp av de digitala och kvantitativa metoder vi 

idag har tillgång till.  

Röset som fornlämningskategori har hanterast som väldigt homogen. Med 

tanke på att det anses vara en vanlig lämning från bronsåldern och har en vid 

geografisk spridning och förekommer från tidig bronsålder och in i äldre 

järnålder så bör det kanske ifrågasättas. Enligt mig är troligt att det finns 

variationer i en så stor fornlämningskategori som rösena faktiskt utgör.  
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1.3 Förkortningar och definitioner  

Här presenteras en del av de begrepp som förekommer i uppsatsen, och som 

jag anser behöver definieras. En del förkortningar och mer tekniska termer 

som används definieras och förklaras också.  
 

Röse 

Definitionen av ett röse enligt FMIS är  

 

[en] Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av 
stenar utan synlig inblandning av sand eller jord. […]Ytan är inte övertorvad 
men kan ha en naturlig moss-, ris- eller örtvegetation. När anläggningens 
längd utgör minst dubbla bredden och långsidorna är parallella eller närmast 
parallella används egenskapsvärdet långröse. (Riksantikvarieämbetet, FMIS 
Fornsök).  

 

Ett röse kan ha följande former: Kvadratisk, Långröse, Oregelbunden, Oval, 

Rektangulär, Rund, Skeppsformig (Riksantikvarieämbetet, FMIS Fornsök). 

Detta är en vid definition, som i princip inte säger mer än att ett röse är en 

konstruktion som till sin yttre form är bygd av sten. De rösen som behandlas 

i den här uppsatsen är de ovala, runda (ev. oregelbundna) ensamliggande 

gravkonstruktioner. Den inre gravkonstruktionen kan vara både brandgravar 

och skelettgravar, t.ex. i form av en hällkista med en övertäckande hög- eller 

rösekonstruktion. Det finns också exempel på brända ben som placerats i en 

hällkista, nedlagda i någon form av kärl, utströdda, eller deponerade på annat 

sätt (Se bl.a. Goldhahn 2009; Gerdin 1999:62ff). Skelettgravarna med kista 

brukar traditionellt dateras till den äldre bronsåldern. Gravarna med brända 

ben som på ett eller annat sätt att placerats i en hällkista brukar tolkas som en 

övergång från skelettgravar till brandgravskick. Under yngre bronsålder så är 

brandgravskicket helt etablerat, och fortsätter vara vanligt in i järnåldern (se 

t.ex. Kaliff 1997).   

 

DEM 

Digital elevation model, en digital höjdmodell som kan användas i t.ex. vi-

ewshedanalyser.  
 

FMIS 

Fornminnesinformationssystemet. Digital fornminnesinformation framtaget 

av Riksantikvarieämbetet, har sitt ursprung i fornminnesinventeringarna som 

startade 1938. Digitaliseringen av Fornminnesregistret (FMR) påbörjades 

1984 och uppdateras idag kontinuerligt 

(http://www.fmis.raa.se/help/FlashHelp/MiniFMIS.htm). Den digitala in-

formationen går att ladda hem i form av vektorfiler, som sedan kan importe-

ras i ett GIS-program.  
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GIS 

Geografiska informationssystem. Används för att manipulera, analysera och 

utforska geografisk information, och kan förklaras som en kombination av 

kartografi, statistisk analys och datavetenskap. För avancerade analyser är 

det vanligast med Desktop GIS, d.v.s. programvaror som ArcGIS, GRASS, 

LandSerf eller liknande som körs på t.ex. PC.  

 

Viewshed 

Kallas ibland för siktanalys på svenska. Viewshed är ett verktyg i ArcMap 

som används för att beräkna sikten från en eller flera valda punkter i land-

skapet, baserat på topografisk data (DEM).  

1.4 Metod 

Det är inte helt problemfritt att studera förhistoriska landskap. Det mest up-

penbara problemet är så klart att landskapet har förändrats, och förändras 

ständigt. Det gör det svårt att t.ex. prata om ett ”bronsålderslandskap”, ef-

tersom att det är så otroligt fragmentariskt. GIS kan vara till en stor hjälp för 

att försöka återskapa det som ingått i ett landskap under en specifik tidspe-

riod, samtidigt som man måste vara införstådd med att det är en subjektiv 

bild. Syftet med den här uppsatsen är inte att försöka återskapa Tjustbygdens 

bronsålderslandskap i sin helhet, syftet är att med hjälp av GIS-verktyg be-

svara frågor som framför allt berör rösenas synlighet i landskapet. 

Analyserna har gjorts med hjälp av ESRIS mjukvara ArcGIS 10, samt 

Landserf 2.3. All vektordata har hämtats hem från Riksantikvarieämbetets 

söktjänst Fornminnesinformationssystemet (FMIS) Fornsök. FMIS är till 

stor del baserat på de fornminnesinventeringar som påbörjades 1938. Digita-

liseringen av informationen påbörjades 1984 och slutfördes 2005. Idag upp-

dateras FMIS kontinuerligt (Riksantikvarieämbetet, FMIS Fornsök). Det är 

viktigt och komma ihåg att de inventeringar som källmaterialet är uppbyggt 

utifrån är utförda för över 30 år sedan, och med helt andra frågeställningar 

och utgångspunkter. FMIS-datan är egentligen inte speciellt forskningsvän-

lig, då den inte är utformad i det syftet. Liahugen (2013) delar upp FMIS’ 

databas i två huvudgrupper, Fornsök som är onlineversionen och en offline-

version som är den data man kan ladda hem i shapeformat och bearbetas i ett 

GIS-program. En ytterligare uppdelning av databasen är i tre grupper av 

geografisk data: punkter, linjer och polygoner. Vidare finns det en grupp 

med geografisk data och en grupp utan geografisk data, Nil. I Fornsök är den 

sammankopplad med de andra grupperna via länkar, i offlineversionen, 

d.v.s. den nedladdade datan, krävs det mer bearbetning för att få samman-

läkningen (Liahaugen 2013:24f, se Liahaugen 2013:kapitel 4 för en ingående 

diskussion om Nil).  



 13 

FMIS-datan har arbetats upp utefter mina syften med studien, detta är 

högst nödvändigt för att datan ska vara möjlig att arbeta med. De flesta rösen 

är registrerade som punkter i FMIS, men de som ingår i gravfält eller i ett 

grav- och boplatsområde är registrerade som en polygon. Polygonen repre-

senterar gravfältets utbredningsområde och här kan givetvis andra lämningar 

än rösen ingå. Detta innebär att det är svårt att avgöra den exakta positionen 

för det enskilda röset. Problemet är också att man i den nedladdade version-

en inte kan se exakt vilka lämningar som ingår i polygonen. För att se detta 

måste man gå in i varje post i attributtabellen tillhörande gravfältet eller 

grav-och boplatsområdet och sedan klicka sig vidare till Fornsök och med 

hjälp av fritexten ta reda på vad som ingår. Av den anledningen har jag valt 

att endast jobba med ensamliggande rösen, registrerade som punkter. Det är 

oftast dessa rösen som brukar diskuteras i samband med synlighet. 

1.5. Källkritik 

Själva rösebegreppet har kritiserats av bl.a. Artelius (2005). Det sätts ofta ett 

likhetstecken mellan fornlämningskategorin röse och tidsperioden bronsål-

der. Men hur vet vi att ett röse alltid har en bronsåldersdatering? (För FMIS’ 

definition av ett röse, se ovan.) Röset har betraktats som en homogen kate-

gori och av bl.a. Åke Hyenstrand kallats för en ledfossil för bronsåldern och 

använts för att studera bronsålderns bebyggelse ur ett rumsligt perspektiv. 

Perioden och fornlämningstypen har blivit sammanvävt till ett enda begrep-

pet: bronsåldersröset (Artelius 2005; Hyenstrand 1984:61). Trots att Hy-

enstrand själv konstaterade att rösena inte nödvändigtvis behövde tidsbe-

gränsas till bronsåldern, och att senare års undersökningar och forskning 

uppvisar en problematisering av denna anläggningstyp (se t.ex. Artelius 

2005; Artelius & Hennius 2002a, 2002b, 2003; Gerdin 1999), så verkar idén 

om ”bronsåldersröset” upprepas som ett mantra.  

Ett bra exempel på problematiken kring datering av rösen finns att hämta i 

Sjuhäradsbygden i Västergötland. Vid undersökningar av rösen i Svenljunga 

och Tranemo kommuner har man kunnat konstatera att flera av rösena inte är 

anlagda under bronsåldern, utan under romersk järnålder, bl.a. i Röstorp. 

Den inre strukturen i gravarna visar inga tecken på en bronsåldersdatering, 

utan man kan med säkerhet säga att gravarna från romersk järnålder är pri-

märgravar (Weiler 1994; Artelius & Hennius 2002a, 2002b). Inte enbart 

utseende och läge i terrängen utgör tillräckligt för att fastställa rösenas date-

ring, då det finns exempel på krönrösen och rösen med primärgravar som har 

daterats till romersk järnålder. May-Liss Bøe Sollund har gjort en genom 

gång av ”åsrøyser” i Norge, där samma problematik uppmärksammas (Soll-

und 1996). Värt att uppmärksamma är att man redan för över 10 år sedan, ja 

redan Åke Hyenstrand konstaterade detta fenomen, med rösen som dateras 

till äldre järnålder. Men man stöter fortfarande på samma förvåning idag 
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över att rösen inte har en självklar datering till bronsålder, när de väl under-

söks.  Något som vi arkeologer ofta låser fast oss vid är tidsperioder, och om 

en grav t.ex. dateras till förromersk järnålder så förväntar vi oss att den ska 

representera äldre järnålderns kulturella sfär. Anna-Lena Gerdin anser att 

den idévärld som ligger bakom rösebyggandet under bronsålder, förmodlig-

en går att spåra bakåt i tiden och troligt är att den också delvis fortlever in i 

äldre järnålder (Gerdin 1999:62).  

Åke Hyenstrand skriver angående Tjust att den äldre järnåldern är svår att 

identifiera, vilket han tror beror på att de s.k. bronsåldersmiljöerna kronolo-

giskt sett tillhör den äldre järnåldern. Dag Widholm menar i sin avhandling 

att rösegravfälten i Tjust inte bildar någon övergång till järnålder, och att 

man inte vet något om gravformerna från förromersk järnålder i området. 

Det finns kända rösen med dateringar till järnålder och medeltid i Mister-

hults socken i Småland, precis söder om Tjust. Även om det är troligt att det 

finns rösen med järnåldersdatering i bronsåldersmiljöerna, så är det en vanlig 

anläggningstyp under bronsålders period. Den större delen av de undersökta 

rösena i Tjust har daterats till yngre bronsålder (Hyenstrand 1984:172f; 

Widholm 1998:49; Dahlin 2014).  

Det finns en del kritik riktad mot GIS inom den arkeologiska forsknings-

världen. Det finns de som menar att man genom GIS inte kan komma åt 

sådana perspektiv som bosättningar, religiösa centra och den sociala och 

kulturella aspekten i den förhistoriska människans liv. Istället så begränsas 

analyserna till karterbara fakta. Från postprocessuellt håll har man menat att 

GIS-verktyget styr forskningen mot ett funktionalistiskt och deterministiskt 

synsätt, och även att frågeställningar om rituell praktik undviks. Kritik har 

också givits för att man drar förhastade slutsatser utifrån ett material som är 

skapat av dataprogrammet (Ericson-Lagerås 2005:223f). Det är viktigt och 

framhäva att GIS framförallt är ett verktyg. Det går inte att förvänta sig att 

programmet ska leverera en sanning. Det är upp till forskaren själv att tolka 

resultaten som skärmen visar och se till att datan som används i analyserna 

är kvalitativ nog.  
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2. Teoretisk utgångspunkt 

Landskapet har studerats på olika sätt och ur olika perspektiv genom åren. I 

1970-talets nya arkeologi och geografi betraktades rummet/landskapet som 

en abstrakt ”behållare” som rymde mänsklig aktivitet och handlingar, och 

fram till 1990-talet genomsyrades landskapsarkeologin av det perspektivet. 

Rummet var något som kunde mätas på en geometrisk skala, det var tomt, en 

yta där aktiviteter kunde ske och det var något universellt som såg likadant 

ut överallt i världen, oberoende av tid och plats. Ett sådant perspektiv tillåter 

att man okomplicerat kan göra komparativa studier (föremålsorganisation, 

platser, populationer, informationsflöden, utbyte) mellan regioner och land-

skap, som kan prickas ut på en karta, och sedan kan avstånden mätas och 

undersökas utifrån samma kvantitativa skala. Mycket handlade framförallt 

om metodutveckling, och den nya geografins spatiala metodik tillämpades i 

princip rakt av på ett arkeologiskt källmaterial (Tilley 1994:9ff; Nord 

2009:31). Tilley (1994:13) menar att en matematiskt mätbar yta inte innehål-

ler något rum eller någon plats, för att en sådan yta inte innehåller några 

människor. Frånvaron av människan har varit en post-processuell kritik mot 

den tidiga landskapsarkeologin. Det är lätt att anlägga ett slags ”God per-

spective” när man studerar landskap, men vi kan nog med stor säkerhet säga 

att den forntida människan aldrig såg ”sitt” landskap ifrån luften, utan det 

upplevdes från marken och genom olika sociala och ideologiska filter.  

Julian Thomas skriver i en artikel från 1993 att i en tid (d.v.s. på 90-talet) 

då flera olika aspekter av arkeologi (”vetenskaplig” och ekologisk, social 

och kulturell, eller empirisk och historisk) tenderar att dra åt olika håll och 

ägna sig åt väldigt olika forskningsagendor, så verkar det som att landskaps-

konceptet då och då återförenar dessa. Detta, menar han, kan bero på att 

landskapsbegreppet i sig är på pass vagt eller t.o.m. innehållslöst att det finns 

rum för alla möjliga aspekter och frågor. Thomas menar att landskapsbe-

greppet inte är något universellt begrepp som används i samma mening av 

alla människor (Thomas 1994:20). Detta innebär också att landskapsbegrep-

pet är mångfacetterat. Landskapet kan användas för att försöka förstå den 

förhistoriska människan, och många forskare har studerat landskapet för att 

förklara allt från religion och kosmologi till ekonomi och territorier. Richard 

Hartshorne (1939) menade att landskap eller i sin ursprungliga tyska form 

landshaft var det viktigaste ordet i geografin. Han menar dock att det finns 

en förvirring kring tolkningen av begreppet. Å ena sidan syftar begreppet till 

ett begränsat stycke land, å andra sidan till hur vi uppfattar land(skapet). 
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Precis som Thomas konstaterar han att det finns lika många definitioner av 

begreppet som det finns geografer, och tycker att det finns en problematik i 

att man omedvetet definierar begreppet, och att det då inte blir tillräckligt 

specifikt för att användas vetenskapligt. (Hartshorne 1939:149f). Jenny Nord 

(2009) kunde efter en genomgång av publicerade avhandlingar inom arkeo-

logi från Lunds Universitet mellan åren 2003 – 2009 konstatera att inte 

mindre än 20 % innehöll ordet ”landskap” i titeln. Hon menar att många av 

dessa studier egentligen handlar om platser och att landskapet verkar som en 

bakgrund till dessa platser (Nord 2009:31).    

Den stora utmaningen med det här arbetet är att försöka diskutera den 

mätbara, kvantitativa datan dels utifrån ett ritteoretiskt, och framförallt ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. En landskapsupplevelse är inte alltid mätbar, 

och hur kan man vara säker på att man avgränsar rätt landskapsrum och ana-

lyserar rätt faktorer? ”What space is depends on who is experiencing it and 

how”, menar Tilley (1994:11).  

2.1. Fenomenologi och landskap 

Fenomenologi handlar om hur människan upplever och förstår sin omvärld. 

Att studera landskapet från ett fenomenologiskt perspektiv är att studera det 

ur ett inifrånperspektiv. Motsatsen blir ett utifrånperspektiv, där man upple-

ver landskapet genom olika medier, t.ex. texter, kartor, fotografier, målning-

ar, datorstödd teknik, simuleringar eller statistiska analyser. Ett sådant per-

spektiv ger endast en ytlig och abstrakt kunskap om landskapet. En fenome-

nologs främsta verktyg är dennes kropp, upplevelsen av landskapet sker 

genom kroppen. Tilly menar att en fenomenolog, så långt det är möjligt, 

studerar landskapet utan förutfattade meningar. Man börjar alltså inte med 

ett antal hypoteser som ska testas eller tidigare antaganden om vad som kan 

eller inte kan vara viktigt. Istället så låter man landskapet ha sina egna effek-

ter på en. En sådan inställning betyder att man accepterar att det finns en 

dialog mellan personen och landskapet, där människan aktivt deltar i hur 

landskapet utvecklas. (Nord 2009:34; Tilley 1994:11; Tilley 2010:25f).  

Space (rum) och place (plats) är två begrepp som har diskuteras och defi-

nieras frekvent inom den fenomenologiska landskapsarkeologin. Tilley me-

nar att en plats är mer än bara en prick på en karta eller ett läge i landskapet, 

en plats bär på mening och betydelse för människor, och kunskapen om en 

plats härstammar från mänsklig erfarenhet, känsla och tänkande. Rummet 

kan inte existera utan platsen, utan det definieras genom relationen till saker 

eller platsen. Det skapas genom sociala relationer, naturliga och kulturella 

objekt. Tilley har identifierat fem olika typer av rum; Ett somatiskt rum (1) 

är ett rum där vanemässiga och omedvetna handlingar sker. Det är ett rum 

som uppfattas utifrån kroppens sinnen, och rummet öppnar sig för kroppen 

och är differentierar i termer av fram/bak, vertikal/horisontell, inom räck-
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håll/bortom räckhåll, etc.; Perceptuella/upplevda rum (2), är egocentriska 

rum, upplevda av individer. Det är individens uppfattning av avstånd och 

riktningar, naturliga objekt och kulturella skapelser. Det är mer en känsla än 

verbaliserat. Detta rum är starkt länkat till det existentiella rummet (3), som 

konstrueras genom den konkreta erfarenheten av individer som socialiserar 

inom en grupp. Det existentiella rummets mening överstiger individen och 

formar en grund för det upplevda rummet snarare än att det är en slags sum-

mering av individualiserade upplevelser och uppfattningar. Det är ett mobilt 

rum i ständig förändring, som produceras och reproduceras genom indivi-

dernas handlingar och aktiviteter. Det är ett heligt, symboliskt och mytiskt 

rum fyllt med social mening som insveper byggnader, objekt och särdrag i 

den lokala topografin, och skapar referenspunkter och plan av känslomässig 

orientering för mänsklig tillgivenhet och engagemang. Arkitektoniska rum 

(4) är bara begripligt i relation till pragmatiska, perceptuella och existentiella 

rum, men inbegriper ett försök att skapa och begränsa rummet genom att 

skapa en insida, en utsida en väg runt, en led för rörelse. Byggnader spelar 

en fundamental roll i hur man skapar och återskapar, producerar och repro-

ducerar det existentiella rummet och har strukturerande effekter på det per-

ceptuella rummet. Det kognitiva rummet (5) utgör en bas för hur man förstår 

de andra. Det är ett rum för diskussion och analys. (Tilley 1994:14ff). Jenny 

Nord skiljer på begreppen plats och rum genom att definiera rummet som en 

yta utan några självklara gränser. Hon använder också rum och landskap till 

viss mån som synonymer, men menar att landskap innehåller de kulturella 

aspekterna av ytan. Vidare menar hon att plats och landskap är olika skalor 

av rummet, och att platser gör landskapet begripligt. Med detta menar hon 

att i rummet finns platsens kontext, som rymmer kulturell mening, och däri-

genom skapar landskapet (Nord 2009:31f).  

Nyckeln till att förstå den förhistoriska platsen är, enligt Curry Heimann, 

platsens lokalitet. För att förstå kulturlandskapet så måste vi förstå hur plat-

sen har skapats. I en arkeologisk kontext finns platsen kvar som materiella 

lämningar av olika slag, och det är dessa lämningar i det samtida landskapet 

som används för att rekonstruera det förhistoriska naturlandskapet. Genom 

att försöka förstå hur människan har rört och betett sig i naturlandskapet, kan 

vi försöka skapa en modell för hur kulturlandskapet såg ut för de människor 

vi vill studera. Heimann menar också att man måste använda sig av etnoar-

keologisk data och en generell förståelse för det mänskliga beteende som ett 

komplement i en sådan modell (Heimann 1999:39f).  

2.2.1. Kritik mot fenomenologi 

Att gå in i ett landskap helt utan förutfattade meningar, som Tilley 

(2010:25f) föreslår är så klart väldigt svårt. Varje gång jag har besökt Tjust-

bygden så har jag gjort det med anledning av någon typ fältarkeologi. Ju mer 

jag arbetar med mitt material, desto mer letar jag efter strukturer och mönster 
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som jag vill ska finnas där. Däremot så öppnar den här attityden upp för en 

slags vaksamhet, att inte låta kartan och den digitala datan leva sitt eget liv 

utan faktiskt tvinga sig själv till att försöka se vad det verkliga landskapet 

har att berätta och även veta vad det är för typ av data man använder i sina 

analyser. Man gör kanske sig själv en otjänst genom att försöka lämna alla 

förförståelser åt sidan. Istället bör man försöka vara medveten om dessa och 

hur ens egna erfarenheter påverkar tolkaningen.  

Begreppet landskapsrum är mycket vanligt att använda i olika samman-

hang. Inom bronsåldersforskningen är det populärt att tala om rituella rum 

och landskap (se t.ex. Bohlin 1999; Gerdin 1999; Hauptman Wahlgren 2002; 

Victor 2002; Thedéen 2004). Problemet med begreppet är att det sällan defi-

nieras exakt vad man menar med det och det skapas en motsättning här, då 

man ska definiera något som egentligen inte har några fysiska gränser, utan 

är något som upplevs. Det som diskuteras är t.ex. att olika lämningar finns 

på olika nivåer i landskapet; hällristningar finns i strandzonen, skärvstenshö-

gar en bit upp på moränmarker och åkerimpediment, rösen högre upp på 

bergshöjder och längs åsryggar. Detta sätts sedan i relation till att man under 

bronsåldern hade en vertikal landskapsuppfattning, istället för horisontell, 

och den uttrycks genom topografin (Thedéen 2004:22). Det är inte så att jag 

ifrågasätter detta resonemang, jag tycker det verkar fullt rimligt. Problemet 

uppstår snarare om man vill försöka göra en mer kvantitativ undersökning av 

detta. Victor menar att bronsålderns landskap är ritualiserat och komponerat, 

och att det rituella ligger i betraktarens öga. Med det menar hon att man har 

ett gemensamt symbolspråk som grundar sig i ideologiska och religiösa före-

ställningar och det är detta som manifesteras i vissa fornlämningar och mil-

jöer och kan således definieras som ett rituellt landskap (Victor 2002:16f).  

Andrew Fleming (2006) ställer sig kritisk den post-processuella land-

skapsarkeologin som utvecklades på 90-talet, där fenomenologin kan räknas 

in. Han menar att det teoretiska förhållningssätt som många av dessa arkeo-

loger hade, där man bl.a. menar att det inte är möjligt att vara helt objektiv, 

och att den processuella arkeologins krav på vetenskaplighet inte kan hjälpa 

oss att förstå förhistorien bättre, gör att de post-processuella arkeologerna 

ger sig själva rätten att säga i princip vad som helst (Fleming 2006:268 o. där 

anf. litt.). En stark kritik från post-processualismen och fenomenologins håll 

är att den ”traditionella” landskapsarkeologen upp lever landskapet via olika 

tvådimensionella medier (kartor, flygfotografier, etc.), Felming menar dock 

att denna kritik inte stämmer då en (traditionell) landskapsarkeolog från en 

början må vara en ”outsider”, men med tiden blir involverad i landskapet och 

blir en ”insider” genom den kunskap som hen tillförskaffar sig. Han menar 

även att den fenomenologiska kritiken angående frånvaron av människor i 

landskapet är felaktig, och menar att det kan vara ett problem i texter men 

inte i fältarbetet (Fleming 2006:271f).   
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2.2. Rit och religion 

I det här avsnittet kommer en teoretisk redogörelse för framförallt ritual-

begreppet, utifrån vilket studiens analysresultat sedan kommer att diskuteras. 

Att studera religion och ritual – vare sig det är i modern eller i förhistorisk 

tid – innebär att man kastas in i en djungel av olika begrepp och termer. 

Inom arkeologin används ofta dessa lite slentrianmässigt. I det här arbetet 

kommer framför allt termen ritual att användas som ett hjälpmedel för att 

tolka det arkeologiska källmaterialet. Ritualer kan vara profana och sakrala, 

eller en kombination av båda (Kaliff & Østigård 2013:14). Kanske har beho-

vet av en uppdelning och göra med att det finns så många olika slags ritualer. 

Själva begreppet är för många starkt förknippat med något väldigt formellt 

som sker i samband med religiösa tillställningar. Det känns kanske till och 

med väldigt distanserat från det vardagliga livet. Samtidigt används begrep-

pet i samband med väldigt vardagliga göranden, som t.ex. morgon- och 

kvällsritual. Livet är fullt av ritualer, men i vår egen samtid är det lätt bli 

blind för dessa just för att de är en naturlig del av livet. Vi har en förmåga att 

se på den förhistoriska människans ritualer och religion som något väldigt 

exotiskt och häpnadsväckande och visst kan det te sig så för oss som har ett 

utifrånperspektiv. Men det som är grundläggande för alla kulturer i alla tider 

är att ritualen används i samma syfte. Oavsett hur t.ex. en begravningsritual 

är utformad, så handlar den till stor del om att hantera döden, och de efterle-

vande ska få ett avslut och kunna gå vidare, sen kan detta göras på olika sätt 

och vävas in i kulturen/samhällets föreställning om världen och de värde-

ringar man har.  

 Ritualer kan ses som ett ”fönster” i den kulturella dynamiken där männi-

skor skapar och återskapar sina världar (Bell 1992:3). Catherine Bell har 

skrivit boken Ritual theory, ritual practice, där hon diskuterar kring begrep-

pet ritual och dess innebörd på en teoretisk nivå, snarare än att den är base-

rad på etnografisk data. Hon menar att många teorier är inbäddade i etnogra-

fiska studier, men saknar tolkningar av riterna av en specifik grupp. Diskuss-

ionen om rituella handlingar i sig är generell. Bell vill istället ta sin utgångs-

punkt i att undersöka vad som får oss att tolka vissa handlingar som ritualer, 

vad en sådan kategori gör för produktionen och organisationen av kunskap 

om andra kulturer, och hur vi kan bedöma de antaganden som skapar och 

begränsar ritualbegreppet (Bell 1992:4).  

Émile Durkheim var en verksam religionsteoretiker i början av 1900-talet. 

I sitt verk The Elementary Forms of Religious Life menar han att alla relig-

ionssystem, hur simpla eller avancerade de må vara, har ett antal gemen-

samma nämnare. Alla religioner delar upp företeelser i sakralt och profant, 

alla religioner har en föreställning om själen, andar/spöken, mytiska perso-

ner, samt en gudomlighet och ett antal olika riter (Durkheim 1976).  

Ritualbegreppet uppstod i början av 1800-talet som ett analysbegrepp för 

att identifiera vad som ansågs vara en allmängiltig definition av mänsklig 
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upplevelse. Detta ledde till en förändring i hur den Europeiska kulturen jäm-

förde sig själv med andra kulturer och religioner. Sen dess har många defi-

nitioner av ritualbegreppet utvecklats i förhållande till den veteskapliga ut-

vecklingen. Många myt- och religionsteoretiker har t.ex. sett ritual som ett 

sätt att förklara religion (Bell 1992:14).  

Teoretiskt så har ritual beskrivits som handling och skiljer sig därmed 

från begrepp som tro, symboler och myter. Det kan också beskrivas som 

skillnaden mellan vad som tänks och vad som görs. Tro, trosbekännelser, 

symboler och myter kan styra, inspirera och främja ”aktivitet”, men de är 

inga handlingar i sig själva. Ritualen är själva handlingen som utagerar, ut-

trycker eller utför dessa ”conceptual orientations”. Den grundläggande struk-

turen här blir att ritualen skiljer sig från de mentala kategorierna på samma 

sätt som handling skiljer sig från tanke. Ytterligare en grundläggande struk-

tur går ut på att ritualen beskrivs som en funktionell eller strukturell mekan-

ism för att återintegrera tanke-handling-dikotomin (Bell 1992:19ff).  

Rit och ritual är komplexa begrepp som bör definieras väl för att man ska 

kunna använda dem på ett tillfredsställande sätt. Catherine Bell (1997) gör 

en indelning i sex kategorier, som har gemensamt att den rituella handlingen 

primärt är kollektiv, traditionell, och grundar sig i förställningar om någon 

typ av gudomliga väsen/gudlig existens.  

 

 Passageriter 

 Kalenderriter 

 Riter kring utbyte och samhörighet 

 Helande, utdrivande eller skyddande riter 

 Festande, fastande och festivaler 

 Politiska riter 

 

Passageriter, eller Rites de passage, är de ceremonier som sker i samband 

med stora händelser och förändringar i livet, som födelse, konfirmation och 

liknande ”coming-of-age”-ceremonier, bröllop och döden. Gemensamt för 

dessa är att de markerar övergången från ett stadium i livet till ett annat, både 

på ett biologiskt och på ett socialt plan, men det sociala är det överordnade 

(Bell 1997:94f). Kalenderriter är regelbundna och förutsägbara händelser 

som förekommer vid särskilda tidpunkter på året, de är förknippade med 

säsongens förändringar (ljus, väder, jordbruk, arbete etc.) och andra sociala 

aktiviteter. Huruvida de förekommer på samma datum varje år är varierande 

beroende på vilken typ av kalender man räknar utifrån. Sådden brukar ses 

som ett offer till förfäderna/gudarna för att säkra skörden. Vid själva skör-

den, som också brukar innefatta en rad ritualer, så ger man tillbaka delar av 

skörden till gudarna eller förfäderna som ett offer som bevis på sin tacksam-

het (Bell 1997:102f). Riter kring utbyte och samhörighet sker genom offer 

till gud/gudarna med förväntningen att få något i utbyte. Det förväntade kan 

vara både konkret, som en god skörd, eller mer abstrakt, som att be om nåd 
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(Bell 1997:108) Helande, etc.: Är riter som ska hela, driva ut onda andar, 

skydda och rena människor. Orsaken till detta kan variera beroende på vil-

ken kultur det handlar om, men gemensamt är att man genom ritualen vill 

återställa en balans som rubbats eller blivit störd p.g.a. något. Obalansen 

eller ”lidelsen” kan vara ett resultat av karma eller synd, alltså något man 

själv har orsakat, eller upprepade händelser som menstruation, graviditet och 

död, som moraliskt sett är neutrala men ändå anses behöva rening (Bell 

1997:115). Festande etc.: Dessa riter handlar mycket om att på ett offentligt 

sätt uttrycka den gemensamma troheten till religionen (Bell 1997: 120). Poli-

tiska riter innefattar de ceremonier som konstruerar, uppvisar och främjar 

makten hos politiska institutioner eller personer (Bell 1997:129).  (Bell 

1997:94ff; Karlenby 2011:23f).  

Ritual är ett vitt begrepp och man skulle kunna ägna hela uppsatsen åt att 

försöka reda ut hur ritualer manifesteras i den materiella kulturen, vilket 

många gjort. I den här uppsatsen används ritualen som ett sätt att försöka 

förstå rösenas symbolik och funktion i de fall där röseplatserna eventuellt 

används som någon form av rituell arena.  
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3. Forskningshistorik  

 

3.1. Synen på landskapet 

Landskapsarkeologi som begrepp och ämne är förhållandevis ungt, även om 

man länge har studerat landskapet inom arkeologin. Mick Aston och Trevor 

Rowley publicerade 1974 Landscape Archaeology, och det var häromkring 

som begreppet landskapsarkeologi började användas. Aston & Rowley ville 

Fig. 3.1. Caspar David Friedrisch målning  Der Wanderer 
über dem Nebelmeer från 1818. Källa:Wikimedia Com-
mons.  
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knyta samman fältarkeologin med studiet av historiska landskap (Fleming 

2006:267). Det finns nästan lika många sätt att studera landskapet som det 

finns arkeologer. I dagens forskning så väljer man ofta att inkorporera land-

skapsperspektivet på ett eller annat sätt. Den processuella arkeologins land-

skapsperspektiv var mer fokuserat på ekologi, miljö och resurser och hur 

detta påverkade människan i förhistorien. Landskapet i sig var bara en bak-

grund eller en behållare för olika händelser, vilket kan liknas vid hur väster-

ländska samhällen ser på landskapet idag. Vi uppfattar landskapet från en 

punkt eller plats där det på många sätt är egocentrerat, vy och utsikt är det 

centrala. Synen är det viktigaste sinnet. Detta menar Thomas utvecklas från 

renässansen, från den tidpunkten domineras konsthistorien av att avbilda 

världen så verkligt som möjligt. Men en målning kan inte ge en verklig bild 

eller tillgång till platsen. Realism fryser en plats från en viss syn-

punkt/utsiktspunkt, men den fryser också tiden och med tiden en del av 

historien, tidens ideologi och värderingar (Thomas 1994:21).    

Caspar David Friedrichs målning Der Wanderer über dem Nebelmeer 

från 1818 (fig. 3.1) föreställer en man stående på en klippa som blickar ut 

över ett bergigt landskap, täckt av en tjock dimma. Det här sättet att avbilda 

landskap är typiskt för den Romantiska epoken. Det kan belysas ytterligare 

av hur den brittiske poeten William Wordsworth (1770 – 1850) såg på land-

skapet. Såg i ordets rätta bemärkelse då blicken och vyn var det centrala i 

hans och många andra poeter/författare/konstnärers landskapsuppfattning. 

Landskapet betraktas som en scenisk/ panoramisk vy som omfattar hela om-

givningen i en enda blick och blir nästintill en Gudalik vy. Denna vy infattar 

på samma gång en slags intellektuell dominans och en makt, där mänskliga 

boningar och sociala relationer och även naturlandskapet inkluderas i före-

ställningen.  Vägen från observation till tolkning sker alltså helt oproblema-

tiskt (Johnson 2006:20ff). Detta överensstämmer ganska väl med den kritik 

som brukar riktas mot GIS-baserad landskapsarkeologi, då man menar att 

dessa typer av studier anlägger ett slags ”male gaze” eller ”the God-trick”. 

Det vill säga att den som studerar världen/landskapet också kontrollerar det. 

Synen har ansetts vara det sinnet genom vilket vi förskaffar oss kunskap. 

Från 90-talet och framåt ser man landskapet som något människan varit en 

del av och påverkat lika mycket som landskapet har påverkat människan. 

Det är inte statiskt, utan i ständig förändring, och en del av människans iden-

titetsskapande, både på individ- grupp- och nationell nivå. (Bender 1994:1ff; 

David & Thomas 2008:25; Wickstead 2009). 

Hur man uppfattar ett landskap styrs alltså av vilka preferenser man har. 

Det beror på vilka landskapselement man lägger märke till, hur man tolkar 

dem och vilken betydelse man ger dem. Gansum et al (1997) menar att land-

skapsrum är ett fenomen och en del av landskapets topografi. De menar att 

man kan tala om stora och små landskapsrum, de stora med grövre land-

skapselement och större, sammanhängande ytor, och de små mer uppbrutna 

och med kortare avstånd. Ett stor landskapsrum kan då bestå av flera små 
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landskapsrum, skilda från varandra av små former i terrängen. De menar att 

det därmed kan finnas en hierarki i landskapet – från stora, överordnade 

landskapsrum till små, lokala (Gansum et al 1997:11ff).  

 

3.2. Landskapsperspektivet i bronsåldersforskningen 

Landskapsperspektivet inom arkeologin handlade som sagt länge om bebyg-

gelseutbredning, samhällsorganisation, ekonomi och ekologi. Bronsålderns 

expansion av storhögar har tolkats som en reflektion av centralområden som 

avgränsat territorier eller hövdingadömen. Att man medvetet placerade högar 

och rösen på väl exponerade platser i landskapet var länge vedertaget. Cent-

rum-periferi-relationen var i perioden från 1970 -till 1990-talet speciellt po-

pulär inom bronsåldersforskningen; allt från hällristningslokaler som mötes-

platser, koncentrationer av gravar som centralplatser och produktions- och 

konsumtionsområden har diskuterats. Gemensamt för många är att en plats-

hieraki antas ha funnits, där vissa platser anses vara centrala, som t.ex. Ki-

viksgraven och Hågahögen, då de har en betydande materiell och/eller cere-

moniell innebörd i samhället, i jämförelse med ”vanliga” platser (Hyenstrand 

1984:54f; Widholm 1998: kap 2.7 o. där anf. litt.; Burenhult 1999:124ff). 

Rösena har använts för att kunna ringa in och datera bronsåldersbygder. 

Rösenas utbredning, har man sagt, återspeglar bebyggelsens storlek. Tjust är 

ett av de klassiska exemplen på detta. Rösen har ansetts ligga i periferin, 

långt från de samtida boplatserna (se t.ex. Karlenby 2011:86f) men under-

sökningar de senaste decennierna har visat på bebyggelse som legat väldigt 

nära gravrösen (t.ex. Ångermanland, Hälsingland och Tjust) (Artelius 

2005:694). Ett av Sveriges mest rösetäta områden finns i Sjuhäradsbygden. 

De flesta rösen och stora stensättningar som undersökts i Tranemo och Sven-

ljunga kommuner har anlagts under romersk järnålder, inte bronsålder. Arte-

lius lyfter fram några nyckelfrågor kring detta, bl.a. varför man valt att upp-

föra exakt likadana monument i romersk järnålder som under bronsålder. 

Han resonerar sig fram till att motivet är en återetablering av platsen och 

landskapsrummet, då det sker en agrar expansion och framväxande järnpro-

duktion och de yngre gravmonumenten placeras då invid de äldre bronsål-

dersrösena (Artelius 2005:695). Överlag har utbredningen av monument som 

högar och rösen tolkats som att de representerar någon typ av politisk 

och/eller social enhet. Mårten Stenberger skriver angående bronsålderns 

högar och rösen att ”högt läge eftersträvades” och att syftet var att de skulle 

vara synliga på långt håll. Han skriver att skärgårdslandskapets rösen, där 

Tjust rimligen bör ingå, ligger som ”vaktposter” vid sund och vattenleder, 

placerade längs dåtida färdvägar (Stenberger 1964:178). Att rösen är place-

rade på högt belägna platser i landskapet och längs vattenvägar är en idé som 
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hängt med i bronsåldersforskningen, även om diskussion har utökats och nya 

perspektiv på detta har lagts till (se t.ex. Thedéen 2004) 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet sker en förändring i hur 

man diskuterar landskapets betydelse i bronsåldersforskningen. Man börjar 

tala om landskapet som en del av människornas föreställningsvärld och hur 

gravmonumenten förhåller sig till detta. Människan är en del av landskapet 

och landskapet en del av människan. Begrepp som rituella landskap växer 

fram (se t.ex. Widholm 1998; Hauptman Wahlgren 2002; Victor 2002; 

Thedéen 2004; Nord 2009). Leif Sahlqvist (2000) menar att alla forntida 

landskap bör betraktas som rituella, då ritual och religion inte varit åtskilt 

från vardagen, utan en del av samhället (Sahlqvist 2000:9).    

Dag Widholm (1998) menar att just begreppet rituella landskap kräver en 

definition då det finns en risk för att det används klichéartat. Han menar 

även att den enskilde forskaren måste definiera vad hen menar ordet land-

skap. Det finns en rent territoriell och politisk definition av landskap, det 

som i Sverige idag är länsindelningar, men landskapet kan också användas 

som ett kognitivt begrepp. Widholms egen definition utgår ifrån kulturgeo-

grafin, där landskapet ses som ett samspel mellan natur och kultur, men han 

menar att ”…(bronsålders-)landskapet är ett område, som har kunnat identi-

fieras av de människor som levde inom dess gränser.” Gränserna kan ha 

både en ekonomisk betydelse och en kognitiv betydelse. Den ekonomiska 

betydelsen innefattas av t.ex. en gård eller by, medan den kognitiva betydel-

sen både innefattas av gården/byn och hembygd/tradition. (Widholm 

1998:39).  

Under 2000-talets lopp kom den kognitiva aspekten att omformuleras och 

utvecklas allt mer. Thedéen (2002:190) menar till exempel att man bör se 

rösenas placering i landskapet som ett uttryck för kosmologiska föreställ-

ningar, istället för revirmarkeringar, och detta gäller även skärvstenshögar 

som traditionellt sätt tolkats som boplatsindikationer.   

Goldhahn (2006) menar att det inte bara är upplevelse i landskapet som 

förändras av ett monument, utan också landskapet i sig. Med det menar han 

att det material som används för uppbyggande av monumentet inkorporeras i 

ett nytt sammanhang, vilket innebär att monumentet inte bara materialiseras i 

landskapet, utan också tvärt om (Goldhahn 2006:174).  

Hauptman-Wahlgren (2002) menar att rösenas läge i landskapet tycks 

vara en viktig aspekt för förståelsen av dem. Hon menar också, likt Thedéen 

(2004) att placeringen av rösena snarare ska knytas till mentala gränser i 

föreställningsvärlden, än till territoriella gränser i form av revirmarkeringar. 

Thedéen menar att rösen och stensättningar placeras på liminala platser i 

landskapet som utgörs av naturliga övergånger mellan berg och himmel, 

eller berg och vatten. Dessa platser är framförallt bergshöjder och moräns-

träckningar. Skärvstenshögar markerar fokala platser, och deras spriding i 

landskapet är ett uttryck för hemmahörighet i ett annars rörligt landskap. 
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Hällristningar kan ses som portar vid vattenpassager vid åsystem som lett in 

i landet eller ut mot öppet vatten (Thedéen 2004:190f).    

Ericson-Lagerås har gjort en visibilitetsanalys av gravhögar i västra Skåne 

som på många sätt liknar den här studien. Fokus låg då på att, genom en 

multuple/cumulative viewshed (mer om detta i kapitel 5), ta reda på hur stora 

områden som syns, alternativt är synliga från gravhögar. Samt att ta reda på 

vilka områden som är ”siktintensiva”, d.v.s. områden som har sikt mot flera 

gravhögar samtidigt. Hennes slutsats blev att gravhögarnas läge inte är 

slumpmässig vad det gäller synligheten och att det framförallt är från havet 

som flest gravar är synliga (Ericson-Lagerås 2005).  

Landskapsperspektivet inom bronsåldersforskningen har genomgått en re-

jäl utveckling, från en mer funktionalistisk syn till en mer kognitiv. Den 

kognitiva aspekten har tillfört en mer nyanserad bild av vad t.ex. rösen och 

skärvstenshögars placering betyder. Detta i kombination med kvantitativa 

GIS-analyser förhoppningsvis blir allt vanligare visar på att forskningen är 

på väg i en ny riktning.   

 

3.3 Rit och religion inom arkeologin 

Studier av ritualer, och främst gravritualer, har på sätt och vis delat upp 

arkeologin i två fält – de som å ena sidan menar att man genom materiell 

kultur kan studera ritualer och de som å andra sidan inte tror att det är möj-

ligt att nå den typen av frågor med hjälp av arkeologin. Lewis Binford var en 

av de som på 1970-talet på allvar började studera gravritualer. Han menade 

att ritualerna återspeglade den sociala utvecklingen inom en kulturgrupp – de 

minst socialt utvecklade grupperna hade de minst komplexa ritualerna och 

vice versa. Den här teorin fick kritik och man menade att det fanns en rasist-

isk underton där människor blev kategoriserade som antingen ”vildar” eller 

”civiliserade”, baserat på hur komplex eller icke-komplex man uppfattade att 

kulturen var. Den post-processuella eran motsatte sig den Nya Arkeologins 

syn på begravningsritualer som en återspegling av den dödes rank och status. 

Istället menade man att de sociala rollerna som hen kan ha haft i livet mani-

puleras och den materiella kultur som återstår när arkeologen ska göra sitt 

tolkningsarbete är inte en statisk bild, utan en del av en aktiv och medveten 

manipulation (Parker Pearson 1999:28ff; Claesson 2004:156f).  

Bronsåldern har ofta framställts som en period fylld av kultdrama och 

mystiska riter. Länge ansågs kosmologi och religion vara skilt från vardags-

livet (se t.ex. Stenberger 1964:177) ofta uppdelat i profant och sakralt, men 

brukar idag ses som en integrerad del av livet (se t.ex. Victor 2002:15f; Ka-

liff & Østigård 2013:13ff). Passageriter (se kapitel 2.2) är ett begrepp som 

förklarar olika typer övergångsriter, d.v.s. de större förändringar som sker 

genom livets gång och hur man har hanterat detta. Det arkeologiska materi-
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alet vittnar om dessa typer av ritualer i samband med t.ex. döden.  Ett sådant 

exempel kan vara uppförandet av gravrösen under bronsåldern. Att döden är 

något som man måste förhålla sig till och förklara är ju självklart, även i vårt 

moderna samhälle. Att man väljer och lägga ner så mycket tid på att skapa 

en viloplats för sina döda, innebär att man haft en ganska klar uppfattning 

om hur man föreställde sig livet efter detta. Själva uppförandet av graven 

måste ha varit en mödosam process i sig. Hur man valt att hantera den döde, 

genom kremering och de spår av aktiviteter kring själva gravläggandet är 

tecken på att det skett ritualer kring denna händelse. Kaliff har i sin avhand-

ling radat upp ett antal förslag till det bakomliggande syftet vad det gäller 

begravningsritualer och gravskick: 1) Att med ritual och fysiska förhinder 

förmå den döde att stanna i graven och inte gå igen. 2) Att blidka den döde 

för att denne inte ska orsaka obehag för de efterlevande. I många fall finns 

en tro på att människan efter döden förvandlas till en ande vars välbefin-

nande är beroende av de efterlevandes offer och omsorg. 3) Att frigöra den 

dödes själ och med rätt åtgärder underlätta dennes resa till ett dödsrike eller 

en återfödelse. 4) Att inrätta en boning åt den döde – i form av graven eller 

en bevarad (balsamerad) kropp. 5) Att skapa en kultplats eller förstärka en 

befintlig kultplats, genom att tillföra ben eller andra rester från den döde. 

Dessa behöver inte nödvändigtvis stå för sig själva, utan kan förekomma i en 

kombination (Kaliff 1997:79).  

Inger Hedengran och Gunborg Janzon (1999) skriver i en artikel som be-

handlar Tjustbygdens skeppsformiga stensättningar att det utan tvivel har 

skett ett kultdrama i samband med gravläggandet och att detta kultdrama har 

återkommit på platsen. En intressant tanke som de framhåller är att de som 

byggt skeppet haft ”rätten till det” och ”får förutsättas vara de som skärskilt 

noga förvaltade den mytiska berättelsen och vårdade sig om att upprätthålla 

de riter genom vilka myten skulle gestaltas och leva vidare.” Detta innebar i 

sin tur att dessa personer hade en speciell social och/eller religiös roll i sam-

hället (Hedengran & Janzon 1999:397).  

Claesson menar att vi i vårt moderna, västerländska samhället mer eller 

mindre valt bort döden som en del av livet. ”Döden är hos oss ögonblicklig 

och absolut, vilket skiljer sig markant från en på många håll utbredd uppfatt-

ning om döden, inte som en enstaka händelse, utan snarare som en process” 

(Claesson 2004:189).   

3.4 Bronsålderns gravarkeologi 

Åsikterna om vad en grav är och vad den representerar har förändrats i och 

med olika paradigmskiften inom arkeologin. Att det är en viloplats för den 

döde är mer eller mindre vedertaget, men det finns åsikter kring detta. Flera 

av bronsålderns gravkonstruktioner är ofta mer eller mindre fyndtomma, till 

denna kategori kan rösen räknas. Varför gravgåvor och benrester är få och 
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ibland saknas råder det delade meningar kring. Skeppssättningar eller 

skeppsformade stensättningar är en gravform från bronsålder där detta feno-

men existerar. Ett tolkningsförslag är att skeppen är kenotafer, d.v.s. en min-

nesplats för den döde, vars kvarlevor finns på en annan plats. Vad det gäller 

skeppskonstruktioner så är det lätt att dra slutsatsen att den döde t.ex. avlidit 

till sjöss och skeppet blir då en symbol för detta (Goldhahn 2009:53ff; Weh-

lin 2013:107). Vad kan man då säga om fyndtomma rösen? Ofta diskuteras 

bevaringsförhållandena, röset är inte en ideal plats för organiskt material. 

Det har föreslagits att väder och vind ”spolar rent” rösena (se t.ex. Stenber-

ger 1964:178), och att det är en av anledningen till att benrester saknas. Här 

blir frågan huruvida de är medvetet fyndtomma eller inte. Övergången till 

brandgravskicket har diskuterats av Kaliff (1997) samt nyligen av Kaliff och 

Østigård (2013). Här föreslås bl.a. att endast delar av kroppen blir kreme-

rade, och/eller att vissa delar av kroppen begravs obrända, vilket skulle 

kunna vara en rimlig förklaring till varför så få benrester påträffas (Kaliff 

1997:83; Kaliff och Østigård 2013:76).  

Den allmänna uppfattningen av bronsålders gravskick är att rösen (och 

högar) är en naturlig fortsättning på det senneolitiska gravskicket där man 

fortsätter att begrava den döde i hällkistor eller under flat mark och sedan 

bygger en konstruktion i form av en hög eller ett röse. Det sker sedan en 

successiv övergång till brandgravskicket, då urnegravarna introduceras un-

der yngre bronsålder och samtidigt som delar av det äldre gravskicket finns 

kvar i form av stenkistor och ekkistegravar där brända ben deponeras. Man 

menar också att övergången från det neolitiska gravskicket med hällkistor till 

bronsålderns högar eller rösen också är en övergång från kollektiva till indi-

viduella gravkonstruktioner. Godhahn (1999) menar också att det finns en 

skillnad i hur de olika monumenten exponeras i landskapet. För det första så 

är hällkistan ett gravrum för de döda och röset/högen är ett gravrum över den 

döde. Hällkistorna har oftast utsikt över landskapet och i och med att de ofta 

är nedgrävda så är de heller ingen blickpunkt i lanskapet. Högar och rösen är 

däremot ett monument som gör skillnad i och påverkar landskapsbilden 

(Stenberger 1964:177ff; Goldhahn 1999:186ff; Kaliff 1997:83ff).  

Synen på vad graven representerar i det dåtida samhället har som sagt för-

ändrats över tid. De har ofta ansetts återspegla ett samhällsskick (se t.ex. 

Welinder 1977: 76ff). Stenberger (1964:179) menar att graven var ”ett heligt 

ställe, avskilt från yttervärlden”. Exakt vad han menar med detta framgår 

inte, men det är en inställning som tyder på att graven bara är just en grav. 

En viloplats för den döde. När begravningsceremonin är över så blir monu-

mentet statiskt. Han menar också att gravarna, samt offerfynden och hällrist-

ningarna ger en bild av att bronsålderns kultur helt och hållet domineras av 

”dödskult, religiösa handlingar och kultutövningar” och även om han anser 

att samhället haft en stark religiös betoning så tycker han inte att man vet 

något om den samhälleliga organisationen (Stenberger 1964:177). Dagens 

forskning har en annorlunda syn på detta. Istället för att separera graven och 
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de praktiker som hört till begravningen så ser man på t.ex. kosmologi och 

religion som en övergripande världsbild, där kosmologi och religion förkla-

rar hur världen är uppbyggd och hur den kommit till (Kaliff & Østigård 

2013:13f).  

Istället för att se rösena som permanenta, individuella begravningar så 

tolkar Bohlin dem som monument som hela tiden återaktiveras i och med 

nya ritualer. Själva bendepositionen är bara en del. Efter den första begrav-

ningen i monumentet så fortsätter man att använda det i rituella syften. Boh-

lin tolkar de ibland omplockade och utrivna rösena som ett tecken på detta. 

Monumenten kan mycket väl ha varit föremål för flera bendepositioner som 

skett successivt under en väldigt lång tid. Han menar att de återkommande 

ritualerna kan vara ett sätta att upprätthålla den existerande världsåskådning-

en eller kosmologin inom gruppen, över tid. (Bohlin 1999:63f).  
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4. Presentation av Tjustbygden 

Tjustbygden ligger längs ostkus-

ten i nordöstra Småland. Den 

södra delen av bygden tillhör 

Kalmar län och norra delen till-

hör Östergötlands län. Tjust är 

ca. åtta mål långt och fem mil 

brett, men har en kuststräcka på 

över 40 mil.  Man kan dela upp 

landskapet i tre zoner, där vi 

längst i väster har skärgården, 

följt av kustlandskap och längst i 

öster skogslandskap (Goldhahn 

et al 2009:15 o. där  anf. Litt.).  

  År 2012 fanns i Tjustbygden 

10 000 fornlämningar registre-

rade, ett nummer som ökar för 

varje år. En stor del av nyfynden 

har gjorts i samband med pro-

jektet Bilder av ostkustens 

bronsålder, där man från starten 

2008 ökat antalet figurativa häll-

bilder från 30 till runt 200, och 

Tjustbygdens hällbilder uppkom 2012 till mer än 10 000.  Den större delen 

av Tjustbygdens fornlämningar består av gravar och gravfält, 4 145 enskilda 

gravar och 290 gravfält, där stensättningar är den vanligaste lämningstypen. 

Det finns väldigt få boplatser registrerade, endast 85 st i FMIS. Om man 

lägger till boplatsindikerande fyndplatser (platser med t.ex. keramik, flinta, 

yxor etc.) så stiger siffran till 300. De flesta boplatsfynden har en datering 

som pekar på stenålder och äldre bronsålder (Palm 2012:28f).     

4.1. Inventeringar för den ekonomiska kartan i Tjust 

Första fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan i Tjust skedde 

mellan åren 1943-1945, och den andra inventeringen avslutades 1978 (Gold-

hahn 2011:3f). Detta finns delvis sammanställt i Åke Hyenstrands Fasta 

Fig. 4.1. Spridning av rösen i södra och 
mellersta Sverige, med Tjust utmärkt. 
Efter Hyenstrand 1984.  
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fornlämningar och arkeologiska regioner från 1984, som är en reviderad 

nyutgåva av Arkeologisk regionindelning av Sverige från 1979. Här förmed-

las en bild av röset som en gravform som är karaktäristisk för bronsåldern, 

och det görs en åtskillnad mellan rösen i kustbygd och rösen i inland. Hy-

enstrand skriver att det nordiska rösematerialet visar på en avancerad sten-

teknologi och materialet har framställts genom upphettning av berghällar. 

Kallmurade anläggningar är vanligt förekommande i stora områden, men 

enligt Barbro Friberg-Johansson så är kallmurade anläggningar ovanliga i 

Tjustområdet. Den inre gravkonstruktionen, menar Hyenstrand vidare, är i 

princip enkelgravar med centralt belägna hällkistor. Den klassiska kartan 

med utbredning av rösen i Sydsverige (fig. 4.1.), visar rösen med en lägsta 

diameter av 10 meter. De områden som är utmärkande på kartan är Bohuslän 

med nordligaste Halland, Värend, södra och centrala Västergötland, sydöstra 

Småland (Möre), Blekinge, Öland, Tjust och Mälarlandskapen, och då i syn-

nerhet nordöstra Uppland. Hyenstrand nämner även Vänerområdet, den 

sörmländska vattenleden och norra Småland, de norrländska kuströsena från 

norra Gästrikland till Piteåtrakten och Höga kusten. Vad det gäller rösemil-

jöerna i Tjust skriver Hyenstrand att de förekommer i kontakt med havet och 

i anslutning till fjärdar. Efter förstagångsinventeringen och en ingående stu-

die av materialet av Gunnar Ekelund (opublicerad lic. avhandling från 1960) 

kunde det konstateras att det fanns närmare 6600 fornlämningar i Tjust och 

att upp emot 1000 rösen hade registrerats. Två tredjedelar finns inom södra 

Tjust härad, där området kring Gamlebyviken utmärker sig. Även här så 

handlar det om kallmurade konstruktioner, med ”kratergropar”, kantkedjor 

av större block, brätten och förekomster av centralkistor. Den vanligaste 

storleken på rösena är 10-15 meter i diameter, och i jämförelse med andra 

områden är Tjusts rösen något mindre (Hyenstrand 1984:54ff; Friberg-

Johansson 1976:30; Winberg 1979:29).  

4.2. Tidigare forskning i Tjustbygden 

Det finns många som före mig velat undersöka den forntida människans 

uppfattning av och förhållande till landskapet. Faktiskt så har just detta redan 

gjorts i Tjust. Dag Widholm kom 1998 ut med sin avhandling Rösen, rist-

ningar och riter. Där gör han en grundlig genomgång av Tjustbygdens land-

skap, där hans syfte bland annat är att studera hur man under förhistorien 

(bronsåldern) har ”uppfattat landskapet och i vilken utsträckning man av-

gränsat olika delar för praktiskt bruk respektive för kult och riter”. (Widholm 

1998:42). ”Den grundläggande hypotesen i avhandlingen har religion och 

ritual som orsakande faktor bakom monumenten” (Widholm 1998:51, samt 

kap 3.2.3).  

En vanlig kombination i gravfälten i Tjust, s.k. Tjustgravfält är ett eller 

flera rösen, röseliknande-, runda-, skeppsformade- och rektangulära stensätt-
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ningar. Ett eller flera rösen brukar vara omgivna av de mindre gravarna, som 

förekommer i olika kombinationer bestående av minst fem gravanläggningar 

(Friberg-Johansson 1976:31;Widholm 1998:49).  

Dag Widholm konstaterar att de ensamma rösena och runda stensättning-

arna förkommer i hela undersökningsområdet (Tjustbygden), men är procen-

tuellt mest frekventa i de marginella områdena, som under forntiden utgjor-

des av skärgård. Han menar att det visar på en mentalitet från period II in i 

äldre järnålder som tyder på den primära rituella ordningen i det lokala 

bronsålderssamhället har varit förfädersdyrkan. Rösenas primära funktion är 

alltså inte att fungera som gränsmarkörer ur ett ekonomiskt och/eller poli-

tiskt perspektiv, utan själva gravritualen är en markering av förfädernas när-

varo i landskapet. Bronsåldersmänniskorna har markerat de dödas närvaro i 

sitt landskap i den bygd som de identifierat med sin släkt eller stam (Wid-

holm 1998:147).  

4.2.2. Arkeologiska undersökningar i Tjust 

Hjortekrog 

 

Ett gravfält i Hjortekrog, Törnsfall socken har undersökts i olika omgångar. 

Det innehåller ca 40 gravar, varav hälften är rösen och runda stensättningar 

och ligger mellan sjöarna Hjorten och Gagern, på en grusås som sträcker sig 

i riktningen NV-SO. I övrigt förekommer skeppsformiga och rektangulära 

stensättningar. Harald Hansson utförde flera undersökningar i Hjortekrogs-

området på 30-talet, 1932 undersökte han ett en del av gravfältet RAÄ 146. 

De lämningar som berördes var 3 fyrsidiga, 3 båtformiga och 2 runda sten-

sättningar. Anläggningarna innehöll framförallt brända ben och keramik, 

men i en av stensättningarna framkom en rakkniv från period V-VI. I en av 

stensättningarna fanns en gravgömma i form av en fyrsidig hällkista med 

taksten. I kistan fann man en urna med brända, rengjorda ben. I samma 

gravkomplex undersökte K.G. Petersson 1958 de sex anläggningar som res-

terade efter Hanssons undersökning; två rösen, tre runda stensättningar och 

en rektangulär stensättning. Det ena röset var 10 m i diameter och 1,5 högt, 

med dubbla inre kantkedjor. I centrum av graven fann man ett brandlager 

med brända ben och ett litet kärl av bränd lera, som var dekorerat med fing-

ernypsavtryck längs mynningen. Brandlagret innehöll brända ben, men p.g.a. 

den höga fragmenteringsgraden kunde endast ett tillvaratas. Rester av ytter-

ligare två keramikkärl framkom innanför den inre kantkedjan. Det ena, större 

kärlet var oornerat och rabbigt, det andra mindre kärlet var även det oorne-

rat, i bikonisk form. Brända ben och ett slaggstycke framkom även. I rösets 

norra del under en av kantkedjans stenar fanns ytterligare en gravgömma 

med krukskärvor och brända ben. Den rabbiga keramiken tyder på att röset 

har en datering till yngre bronsålder. Det andra röset, som endast var 5 m i 
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diameter och 1,5 m högt hade också ett centralt brandlager innehållande 

brända ben och kolbitar, samt keramikskärvor som framkom i den nordöstra 

kanten. Ytterligare en koncentration av brända ben fanns i den nordöstra 

delen, samt 14 bitar hartstätning och keramikfragment. (Söderström 

2012:74ff) 

På 60-talet genomförde också K.G. Petersson undersökningar, och 1963 

undersöktes ett röse (RAÄ 144) väster om gravfältet invid dåvarande riksväg 

15 (nuvarande E22:an). Röset var skadat av vägbygge och borttogs helt och 

hållet. Det var 10 meter i diameter och 1,5 meter högt. Det hade en inre och 

en yttre kantkedja.  Det har genom fynd av en pincett och fragment av ett 

knivblad daterats till bronsålderns period IV. I centrum fanns en stor kruka i 

grov keramik som innehöll organiskt material och var påverkad av eld. Sö-

der om centrum fanns ett mittblock och SSV om denna fanns en kista med 

sido- och takhällar. Kistan innehöll brända ben, en buckelornerad pincett, 

samt ett fragment av en skära. Röset var byggt direkt på berghällen och un-

der detta, innanför kantkedjan fann man hela 18 grunt huggna skepp, samt en 

skålgrop. Intill ristningarna finns också en brandskada som skulle kunna vara 

en rest av kremeringsbålet. Röset och skeppen är förmodligen tillverkade i 

samma skede och har ingått i en ritual i samband med begravningen (Fri-

berg-Johansson 1979; Goldhahn 2011).  

RAÄ 144 ger en inblick i hur en begravningsritual skulle kunnat gå till. 

Dag Widholm och K.G. Petersson tolkar det hela som att ritualen börjat med 

att man tillverkat ristningarna och en nedsättning av den stora krukan, intill 

den stora stenen, som ett slags offer. Man har sedan markerat offret med en 

ring av stenar (den inre kantkedjan) som rubbats något när man har gravlagt 

den döde individen. Sedan har man förslutit platsen genom att täcka den med 

röset och den yttre kantkedjan.  (Widholm & Petersson 1999). Utöver det 

spektakulära röset med gravristningar så undersöktes också andra delar av 

gravfältet. De gravar som helt eller delvis berördes av exploatering är RAÄ 

142-149 och består av 10 rösen (tre undersökta), 10 runda stensättningar 

(fyra undersökta), 5 rektangulära stensättningar (alla undersökta), 4 skepps-

formiga stensättningar (alla undersökta), 7 resta stenar (3 undersökta, järnål-

dersfynd), 2 stenpackningar (undersökta), samt en oval stensättninga (under-

sökt).  

 

Hellerö 

 

Hellerö i Västra Ed socken ligger ca. en mil norr om Loftahammar. Ett 70-tal 

fornlämningar finns registrerade och däribland rösen, stensättningar och 

skärvstenshögar. Det finns även skålgropsförekomster och ett fossilt åker-

landskap. Under historisk tid har man brutit koppar i området. Hellerö har 

varit föremål för ett större projekt, kallat Hellröprojektet som startades 1982. 
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Syftet var då att pröva hypoteser om bosättning, resursutnyttjande och pro-

duktionsförhållanden under bronsåldern (Ermerud 2010:113).  

Nedan redovisas en kortfattad forskningshistorik för Hellerö, baserad på 

Ermeruds artikel i Forntid längs Ostkusten 1. Blankaholmseminarien de två 

första åren.   

I anslutning till ett grustag i området undersöktes 1949 två runda stensätt-

ningar med kantkedja, samt ett röse. Gunborg Janzon och Inger Sering ge-

nomförde 1980-81 en mindre porvundersökning av en nyupptäckt boknings-

plats. Då den sträcker sig under en husgrund som daterats till 1600-tal, så 

tolkades bokningsplatsen som äldre.  

Under åren 1983-85 totalundersöktes den skeppsformiga stensättningen 

(RAÄ Västra Ed 9:1(4)) med omnejd, NV inom området. I den norra delen 

fann man brända ben som tyckets vara deponerade i någon form av behål-

lare, medan man i den södra delen fann brända ben som var mer utspridda. 

Utifrån benmaterialet har man kunnat konstatera att 14 individer har blivit 

begravda, och det förekommer både vuxna och barn, män och kvinnor. 

Bräda och obrända ben av djurben fanns också spridda i anläggningen. Ett 

mindre provschakt gjordes 1985 söder om den stora skeppsformiga stensätt-

ningen (9:1(4)), där det framkom fynd av gropkeramik och fynd av kvartsit-

avslag.  

I den södra delen av området undersöktes 1988 en stensättning, som 

ingick i en större grupp av stensättningar. I den 7 meter i diameter stora an-

läggningen hittades fynd av brända ben, flitavslag, en skörbränd löpare och 

skifferbryne, samt keramik av två olika typer som daterades till yngre brons-

ålder, samt äldre järnålder.  

Ytterligare en undersökning i anslutning till grustaget genomfördes 1991. 

Där framkom två härdar och flera mörkfärgade ytor, samt keramik, vilken 

klassades som Fagervik II-IV. Man fann även en slipad bergartsyxa, knack-

stenar och avslag av flinta och västervikskvartsit.  

1996 undersöktes ett gruvschakt och delar av ett skrotstensvarp från se-

nare delen av 1600-talet. Den äldsta brytingsfasen kunde dock inte faststäl-

las, då stora lager skrotsten var i vägen.  

Öster om den skeppsformade stensättningen (RAÄ 9:1(4)) undersöktes 

1998 den västra delen av en skärvstenshög. Fynd av keramik påträffades i 

ytan, och i botten av högen inom en yta av ca 1 diameter påträffades 1 kg 

keramik, en stävsten, en knacksten, och en liten mängd kol. Ett mindre 

bronsstycke framkom vid sållning. 2004 undersöktes skärvstenshögen ytter-

ligare en gång. Ingen inre konstruktion eller gravsättning framkom. Fynden 

bestod av knackstenar med facetterade ytor och bränd lera, samt en bit bränd 

flinta och en del av en dolk som fram kom i anläggningens utkant. Utanför 

schakten påträffades två keramikskärvor, som inte helt säkert kan kopplas till 

anläggningen. Makroprover togs, och ur dessa framkom brända ben, men 

dessa kunde inte artbestämmas. C14-dateringar av kol visar att skärvstens-

högen är samtida med den skeppsformade stensättningen.  
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Samma år undersöktes en gropkeramisk boplats, där det framkom en hus-

konstruktion med stolphål i anslutning till mörkfärgade ytor, som man har 

tolkat som en hydda. Man fann också en djup mörkfärgad ränna, tolkad som 

en avfallsränna, vilket följde husets kontur och sträckte sig söderut. Kerami-

ken som framkom har utifrån ornamentiken typbestämts till Fagervik III, 

som kan dateras till 3600-2700 f.Kr.  

Med hjälp av geofysiska undersökningar i form av slingram som genom-

fördes 2005 kunde man finna avvikelser som eventuellt skulle kunna vara 

spår av mänsklig aktivitet. Året därefter undersöktes några av dessa plaster 

och en bronsåldersboplats påträffades. Ett av schakten uppvisade fynd av 

boplatskaraktär i form av stolphål och lerklining. Bronsålderskeramik av två 

olika typer påträffades i ett kulturlager, rabbig och tunnväggig keramik av 

Lusitztyp. Ytterligare undersökningar 2007 och 2008 resulterade i fler stolp-

hål, bronsålderskeramik i anläggningar och kulturlager, samt brända ben.   

Målserum/Trafikplats Jenny 

I och med ombyggnationerna av väg E22 och infarten till Västervik så un-

dersöktes i början av 1990-talet två stora boplatsytor. Utöver detta har några 

mindre undersökningar gjorts i området kring Målserum, däribland två ska-

dade gravar som tolkats som rösebottnar, daterade till bronsålder – äldre 

järnålder, samt ett gravfält med högar och stensättningar.  

I samband med boplatsundersökning på 90-talet så undersöktes även en 

grav i form av en rest sten, daterad till äldre järnålder. Under åren 2006, 

2009 och 2010 har ett stort boplatsområde, RAÄ 175 & 176 strax intill om-

rådet Jenny utanför Västervik undersökts, med anläggningar och fynd som 

sträcker sig mellan yngre stenålder till medeltid. Bronsåldern på platsen är 

inte jätteväl representerad, i jämförelse med vad man hade förväntat sig, men 

den finns där. Anledningen till att bronsåldersboplatsen inte var större kan ha 

att göra med rent administrativa faktorer, d.v.s. att undersökningsområdet 

”missat” den mest centrala delen av boplatsen. Keramiken på platsen är av 

hushållskaraktär och makrofossilanalys från RAÄ175 tyder på att man, i 

begränsad omfattning, ägnat sig åt odling av säd och korn. Två spännande 

fynd var fragment av bränt ben, ett förmodat skallben från människa som 

framkom i en härd, och tre fragment av kranium, de senare har dock inte en 

självklar bronsålderskontext. Det gick inte att hitta några tydliga strukturer 

från bronsåldersmaterialet på platsen, men de 
14

C-dateringar man fick från 

härdar och härdgropar visar 1427- 830 f.kr., med fokus på 1427 – 1000 f.Kr. 

(Palm et al 2012:82ff, 103ff) 

4.3. Bilder av ostkustens bronsålder 

”Bilder av ostkustens bronsålder” är namnet på ett projekt som bedrivs av 

professor Joakim Goldhahn vid Linnéuniversitetet. Syftet är att ”studera 



 36 

bronsålderns livsvärldar längs svenska ostkusten, från Blekinge i söder till 

Tjust i norr” (Goldhahn et al 2011:1). Delprojektet i Tjust har hittills bestått i 

att inventera och dokumentera hällbilder i området. Projektet startade 2008 

och man har sedan dess utfört grundliga inventeringar, dessutom har man 

utfört undersökningar vid tre olika platser, som är relaterade till hällbildslo-

kaler. 2009 undersöktes en skeppsformig stensättning på Lofta 148 samt ett 

skålgropsblock, Lofta 309. 2010 undersöktes ett fornlämingskomplex bestå-

ende av två rösen och tre hällbildsförekomster, Törnsfall 107, där jag själv 

deltog (Goldhahn et al 2009; 2010; 2011).  

Under hösten 2009 undersöktes en skeppsformig stensättning som ingår i 

Lofta 148 inom ”Bilder längs ostkustens bronsålder”-projektet. Undersök-

ningen utfördes i form av en seminariegrävning för arkeologistudenter på 

Linnéuniversitetet (dåvarande Högskolan i Kalmar). Anläggningen är belä-

gen på Brånestad gård i Lofta sn, lite öster om Gamleby. Fornlämningsmil-

jön på Lofta 148 domineras av bronsålderslämningar i form av hällbilder, 

skärvstenshögar, stensättningar och rösen. Överlag var det ytterst få fynd i 

anläggningen. Det är just det faktum att skeppet var i princip fyndtomt som 

är intressant. Dessa är inte helt ovanliga, och uttrycker någon typ av inne-

börd genom sin form och monumentalitet. Tolkningen av Lofta 148 kan 

enligt Goldhahn ses ur två olika perspektiv. Antingen en mer funktionell 

tolkning där skeppet fungerar som en kenotaf, eller en semiotisk tolkning där 

skeppet symboliserar en länk mellan de levande och de döda (för en mer 

detaljerad beskrivning se: Goldhahn et al 2009).  

Törnsfall 107 innefattar två rösen, samt ett antal hällbilder. Innan under-

sökningen fanns enligt FMIS fyra skålgropar. Efter specialinventeringen i 

samband med ”Bilder av ostkustens bronsålder”- projektet så ökade antalet 

hällbilder markant, och man kunde lägga till ett antal figurativa motiv, så 

som fotsulor, träd och skepp, samt ytterligare skålgropar i anslutning till röse 

Nr 1, som var målet för undersökningen i april 2010. Hypotesen var att häll-

bilderna fortsatte in under röset. Man träffade också på sen tidigare okända 

fotsulor och cirkelmotiv NV om röse Nr 2 på en bergsklack, och ytterligare 

nya skålgropar och två fragmentariska skepp nedanför bergsklacken. De två 

rösena är hopbyggda med varandra, med något som kan liknas vid en röse-

liknande stensättning. Röse Nr 1 är angett som 12 m i diameter och 2 meter 

högt, men kunde efter mätning i och med undersökningen utökas till 13,4 

meter i diameter och 2,4 meter på höjden. Den aktuella delen för undersök-

ningen var en 7x7 kvadratmeter stor del av röset, som till största del utgjor-

des av en utbyggnad av röset och man ville ta reda på huruvida detta det var 

en del av röset som fallit ned över hällbilderna, eller om utbyggnaden var 

anlagd över dessa. Röset hade en s.k. plundringsgrop i mitten, men det är 

oklart huruvida detta beror på eventuella plundringsförsök eller om anlägg-

ningen kan ha innehållit en träkonstruktion som rasat samman. Intressant är 

också att båda rösena är konstruerade så att de förhåller sig till de intillig-
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gande hällbilderna, där de också är större, två-tre meter höga, medan ”baksi-

dan” på rösena mäter ca en halvmeter.  

Efter undersökningen kunde det konstateras att utbyggnaden var en arki-

tektonisk del av röset. Det visade sig också att hällbilderna fortsatte in under 

rösets utbyggnad. Fotsulor, skålgropar och mindre repor framkom, och den 

större delen av hällbilderna fanns på berghällens övre del. Flera fotsulemotiv 

återfanns i linje med de par av fotsulor som hade påträffats innan undersök-

ningen började. Skillnaden mellan de fotsulor som återfanns under och utan-

för röset är att de senare verkar ha blivit omhuggna vild flera tillfällen, me-

dan fotsulorna under röset var väldigt tunt huggna. Troligen har de tillver-

kats för en specifik händelse (Goldhahn et al 2011).  

4.4. Materialpresentation  

I Tjust finns över 700 ensamliggande rösen registrerade. I analysen har 728 

rösen använts som tagits fram med hjälp av FMIS. Rösen registrerade i grav-

fält har uteslutits ur analysen av framförallt två olika anledningar. Den ena är 

att det ofta är just de ensamliggande ”krönrösena” som man syftar på när 

man diskuterar rösenas exponerade placering i landskapet. Det hade kanske 

kunnat vara intressant att jämföra ifall det finns någon skillnad mellan en-

samliggande rösens synlighet och synligheten för rösen som ligger i gravfält, 

och vad det eventuellt skulle kunna bero på. Men det har inte funnits ut-

rymme för detta i uppsatsen, dels för att det kräver en hel del extra arbete i 

GIS för att inkludera rösen i gravfält, vilket redan tagits upp i kapitel 1.4. Då 

FMIS levererar gravfält i form av polygoner, till skillnad från de ensamlig-

gande rösena, som levereras som punkter, kräver det först och främst en 

genomgång av gravfältet för att ta reda på vilka som innehåller rösen. Däref-

ter måste de konverteras till punkter för att kunna inkluderas i analysen, men 

då fornlämningen som sagt är registrerad som en polygon så vet man inte 

den exakta positionen för varje lämning, vilket är något som är av ganska 

stor betydelse i den här analysen.  

All fornlämningsdata har hämtats från Riksantikvarieämbetets FMIS 

Fornsök (http://www.fmis.raa.se/). Fornlämningar för Kalmar, respektive 

Östergötlands län laddades ner och lades in i GIS. Sedan söktes alla rösen ut, 

och därifrån alla rösen i de socknar som Tjustbygden består av. Resultatet 

blev 728 rösen, som har ingått i analysen.  

Bakgrundsdata som t.ex. höjddata har hämtats från GET (Geographic Ex-

traction Tool), som går att komma åt som studerande vid Uppsala Universi-

tet. Höjddatan som användes i analysen är LiDAR-data som är framtagen 

med hjälp av flygburen laserskanning med två meters grid, d.v.s. en precison 

på 2 meter (Lantmäteriets hemsida). Höjddatan har sedan resample:ats i 

ArcGIS, vilket innebär att precisionen, alltså griden, har gjorts något större, i 

det här fallet 20 meter, för att höjddatan ska vara möjlig att användas i ana-
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lysverktyget. I den här storskaliga analysen så har det inte gjort någon avgö-

rande skillnad på resultatet. Samma höjddata har använts både i siktanalysen 

i ArcMap och i Landserf (se Analyskapitel).  
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5. Analys 

Rösens placering och 

synlighet har tidigare dis-

kuterats och undersökts 

inom bronsåldersforsk-

ningen, men på ett mer 

analogt och intuitivt sätt. 

Synlighet har ansetts vara 

en avgörande faktor för 

vart man placerat dessa 

monument, för att det är 

så de har uppfattats vid 

inventering. Men det man 

ofta gör när att man besö-

ker ett röse, eller liknande 

monument, är att gå fram 

till röset, klättra upp på 

det och titta ut över land-

skapet. Att röset ”ser” 

stora delar av det omgi-

vande landskapet, betyder 

dock inte att röset själv är 

synligt från flera platser i 

landskapet. En stor del i 

den här uppsatsen har hand-

lat om att undersöka klas-

siska frågeställningar, som 

t.ex. synlighet, med hjälp av ArcGIS för att få ett mer kvantitativt underlag 

att diskutera utifrån. Jag har också valt att fokusera på om rösena är synliga, 

och inte vad som är synligt från rösena.  För att kunna undersöka rösenas 

synlighet - och icke-synlighet har jag använt mig av en s.k. viewshed-analys 

(siktanalys), vilket är ett verktyg som beräknar synlighet baserat på topo-

grafi. Det är ett välanvänt verktyg inom landskapsarkeologin, men det är inte 

oproblematiskt (se bl.a. Claesson 2004:224f). Den vanligaste kritiken i arke-

ologiska sammanhang brukar som sagt vara att analysen inte tar hänsyn till 

olika typer av landskapselement, utan endast topografin. Vegetation av olika 

slag finns inte med i beräkningen, och kan så klart spela stor roll för sikten. 

Fig. 5.1. Undersökningsområdet med Tjust-
bygdens socknar utmarkerade.  
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Verktyget väljer ”by default” att beräkna synligheten 1 meter ovanför mar-

ken, man kan dock ändra detta själv eftersom observatörens höjd över mar-

ken kan ha inverkan på sikten. I min analys har jag valt att ha kvar deafult-

värdet, då det i det här fallet inte har någon större inverkan och jag dessutom 

inte vet medellängen för människor på bronsåldern.  

En egenskap som kan vara intressant att diskutera i samband med rösenas 

synlighet, är deras storlek. Har storleken någon betydelse för synligheten? I 

materialet så sträcker sig storlekarna från 3,5 meter i diameter till 30 meter i 

diameter. Genom att dela upp rösena efter olika storlekskategorier så har jag 

undersökt huruvida detta kan ha någon inverkan på synligheten. Storlek kan 

ju mätas på olika sätt. Det man oftast får via FMIS är storleken i diameter, 

samt höjden. Jag har bara använt mig av diameter i den här studien, men det 

är viktigt och komma ihåg att stor diameter i nödvändigtvis inte behöver 

betyda att röset är högt. För att ett röse ska definieras som ett röse ska det ha 

en välvd profil och höjden ska vara minst 10 % av diametern (Baudou 

1968:26).   

Synlighet har varit en vanlig aspekt i många arkeologiska studier, men 

Llobera menar att sättet man närmat sig ämnet har varit begränsat. Oftast har 

frågorna handlat om relationen mellan synlighet och territorier, intervisibili-

tet mellan olika monument o.s.v. Fokus har framförallt legat på vad som 

varit synligt från ett specifikt läge (Llobera 2007:2).  

Det är inte en slump att viewshed-analyser har varit en av de mest popu-

lära, då synen har varit det dominerande av de mänskliga sinnena när arkeo-

loger har studerat landskap. Detta kan dels ha och göra med att det är enklast 

att undersöka men också att synen, utifrån vårt moderna västerländska per-

spektiv, är det medium vi framförallt upplever landskapet genom och det 

sinnet som vi har som vi förskaffat oss kunskap genom. Den tidigmoderna 

filosofin var väldigt fokuserad på optik. Synen kom att prioriterades över de 

andra mänskliga sinnena och huvudsakligen det sätt man förskaffade sig 

kunskap genom (Thomas 2004:178).  

Den vanligaste kritiken mot siktanalyser brukar vara att de inte tar hänsyn 

till den forntida vegetationen (se nedan), men kritik har också riktats mot att 

just synen får allt för stor inverkan i hur man antar att forntida människan 

uppfattat och upplevt sitt landskap. Analysen i det här arbetet har ett starkt 

fokus på synlighet, men inte för att jag tror att synlighet har varit den viktig-

aste faktorn i valet av plats utan för att på ett kvantitativt sätt testa om det går 

att säga om synlighet faktiskt varit viktigt vid valet av plats.  
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5.1. Siktanalyser 

  

Viewshed är ett verktyg som används i GIS-program för att beräkna synlig-

heten, baserat på topografisk information. Verktyget räknar ut vilka celler i 

en DEM (digital elevation model) som genom en rät linje, är oavbrutet kopp-

lade till en s.k. viewpoint inom ett visst, obestämt avstånd. Den räknar alltså 

ut vilka objekt eller platser som inte blockeras av topografin, och således är 

synliga från en specifik viewpoint (Llobera 2001:29). Den vanligaste typen 

av den här analysen kallas för en binär eller single viewshed, som visar vilka 

målceller (i DEM:en) som är synliga eller inte synliga från den specificerade 

utsiktspunkten. Det är vanligt när man t.ex. vill undersöka vilka områden 

som är synliga från en fornborg, grav eller liknande monument. Verktyget 

skapar ett binärt raster, där cellerna har värdet 1 eller 0. Ett betyder att områ-

det är synligt, och noll betyder att det inte är synligt. Det går även att med 

hjälp av programmet symbolisera rasterbilden (d.v.s. viewsheden) så att man 

får en grad av synlighet. En multiple viewshed är två eller flera single vi-

ewsheds som man har slagit ihop. En kumulativ viewshed är den algebraiska 

summan av två eller fler binära viewsheds, d.v.s. flera kartor räknas ihop och 

resultatet blir en karta med ett cellvärde som sträcker sig från noll till ett 

teoretiskt maximum hos varje utsiktspunkt. Detta sker dock endast om minst 

en cell är synlig från alla utsiktspunkter. Varje cell i en kumulativ viewshed 

registrerar från hur många utsiktspunkter den är synlig. En total viewshed 

beräknar den totala synligheten i landskapet, d.v.s i hela terrängen. Den 

skapas genom att varje cell i en DEM (Digital Elevation Model) beräknas 

och läggs ihop, resultatet blir en karta med ett mönster av synlighet som 

baseras på landskapets topografi (Wheatly 1995:173; Llobera et al 2004:146; 

Conolly & Lake 2006:226ff).  

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det gäller alla typer av vi-

ewshed-analyser. Olika GIS-mjukvaror använder sig av olika algoritmer för 

beräkningarna, vilket faktiskt kan leda till att olika program producerar kar-

tor baserade på samma data, men som ändå ser olika ut. En annan sak är 

huruvida både observatören och målet är synliga för varandra. Detta är vik-

tigt när man studerar intervisibilitet. Intervisibilitet, eller ”inbördes synlig-

het” innebär att det finns en synlighet mellan monumenten. Detta är något 

som t.ex. Tilley (1994) har jobbat med, men på ett mer fenomenologiskt sätt, 

då han studerat långhögarna i Cranborne Chase i Södra England. Han stude-

rar synligheten mellan högarna, genom att besöka platserna, och han menar 

att synligheten mellan högarna under neolitikum bör ha varit ungefär den-

samma, om inte bättre (Tilley 1994:156f). Det kan vara en god idé att göra 

en ”omvänd” viewshed, om man vill studera intervisibiliteten, d.v.s. göra en 

siktanalys från monumenten för att kunna  
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Fig. 5.2. Analysen i tre steg. Högst 
upp t.v.: Ett fishnet, vars punkter körs 
genom viewshed-verktyget. Högst 
upp t.h.: En färig viewshed, baserad 
på fishnet-punkterna. Längst ner t.v.: 
Viewshed-värdet extraherade till 
rösepunkterna.  

avgöra om platsen som monumen-

ten är synliga från, också är synlig från monumenten. Kvalitén på höjddatan 

är så klart också något som spelar roll i analysen. Som nämndes tidigare så 

har miljö och vegetation inverkan på resultatet. Oftast använder vi oss av en 

modern DEM vid den här typen av analyser. Vegetationens inverkan påver-

kas både av årstider och av densitet. Det finns olika sätt att komma runt 

detta, även om det kräver en hel del jobb. Målets kontrats mot sin omgivning 

kan också ha inverkan. Vissa arkeologiska lämningar smälter in i om-

givningen mer än andra. Storleken på mottagaren kan också ha inverkan på 

synligheten. Man kan t.ex. tänka sig att ett flackt röse på en berghäll smälter 

in ganska bra i omgivningen, eller ett övertorvart röse i en skogsmiljö. Det 

finns uppenbart många faktorer som spelar in i den här typen av analyser, 

och har man inte möjlighet att påverka dessa så är det i alla fall viktigt att ha 

dem i åtanke när man utför analysen. En viktig källkritisk faktor att ta hän-

syn till är också edge effect. Eftersom att synligheten avtar med avståendet, 

beräknas den oftast bara för de målceller som faller inom en viss radie av 

synvinkeln (det maximala synavståndet). Om avståndet mellan en given 

utsiktspunkt och kartans kant är minder än den radien, är risken att viewshe-

den blir artificiellt trunkerad. Lösningen på detta är att göra analysen på ett 

område med en bufferzon som motsvarar samma utsträckning som det max-

imala synavståndet. (Conolly & Lake 2006:228ff).  

Analysen i det här arbetet kan man säga är en modifierad variant av en to-

tal viewshed (se fig 5.2.). Jag har varit intresserad av att beräkna synligheten 

i hela landskapet (inom mitt undersökningsområde) för att ta reda på rösenas 

synlighet. Rastervärdet (d.v.s. graden av synlighet) kan sedan extraheras till 
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rösepunkterna och på så sätt få fram synligheten för varje enskilt monument, 

baserat på resultatet i viewshed-analysen. Analysen är gjord på så sätt att jag 

skapat punkter i landskapet som man kan beräkna analysen från. Detta har 

gjorts med hjälp av fishnet-verktyget, som skapar en polygon med förutbe-

stämda celler, där man också kan välja att verktyget skapar punkter i celler-

na. Först skapades en mask, d.v.s. en polygon som infattar undersöknings- 

Fig. 5.3. Viewshedkartan, baserad på topografisk data och 
punkterna som skapades med fishnetverktyget. Kartan visar 
synligheten i hela terrängen.  
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området med omnejd. Polygonen är 93 x 65 kilometer, och har med avsikt 

gjorts större än under-sökningsområdet för att undvika edge effect (se ovan). 

Masken användes även när punkterna skapades i fishnet-verktyget. Genom 

att ange hur många rows och columns man vill ha i fishnet-verktyget så be-

stämmer man hur stora man vill att cellerna ska bli, i det här fallet har jag 

valt att göra en kilometer stora celler, alltså punkter med en kilometers av-

stånd. Här stöter man också på en källkritisk aspekt. Hur långt är det möjligt 

att se? På vilket avstånd rösena är synliga påverkas ju av de faktorer som 

nämndes ovan. För att testa hur stor skillnaden blir mellan t.ex. celler som är 

en kilometer stora och celler som är 500 meter stora så testade jag att göra en 

analys på ett mindre område som var 26 x 32 kilometer stort (en mer utförlig 

beskrivning kommer nedan), och medelvärdet för synligheten blev 59 för 

analysen med 500-meterscellerna, respektive 31 för analysen med 1-

kilometerscellerna.  

Det är en otroligt stor skillnad, i princip är synligheten dubbelt så bra för 

analysen med mindre celler, vilket är helt i sin ordning då fler celler givetvis 

resulterar i högre rastervärde. Men, eftersom att det är en otroligt stor diffe-

rens mellan rastervärdena, som representerar synligheten i det här fallet, så 

säger medianvärdet mer. Medianvärdet är 30 (500 m), respektive 26 (1 km), 

inte alls lika stor skillnad med andra ord. Det tyder också på att synligheten 

är lokal, det är inte meningen att alla rösen ska vara synliga från alla håll, 

utan en eller ett par specifika platser. Skillnaden är så pass liten här att det är 

fullt rimligt att göra den stora analysen med celler som är en kilometer stora. 

Detta innebär att analysen inte blir lika tung för programmet att genomföra, 

och det är inte säkert att det ens hade varit möjligt att genomföra analysen 

Fig. 5.4. Diagram som visar antal rösen per storlekskategori. 
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med celler som är 500 meter stora, då det skulle kräva väldigt mycket dator-

kraft. 

Om vi återgår till hur analysen är utförd så kan man i fishnet-verktyget, 

klicka i create label points, vilket gör att verktyget skapar ett eget lager med 

punkter, med en kilometers avstånd, och dessa punkter körs sedan genom 

viewshed-verktyget. Resultaten blir en rasterbild som representerar synlig-

heten i hela terrängen (fig. 5.3 ovan), med en värdeskala som sträcker sig 

från noll till maximum, i det här fallet 919. Rastervärdet går sedan att extra-

hera med hjälp av verktyget extract values to point, så att varje enskilt röse 

får ett synlighetsvärde som baseras på viewshedkartan. Nästa steg är att 

skapa lämpliga kategorier. I det här fallet har jag valt att kategorisera rösena 

utifrån storlek, då det är något som ofta har diskuterats i samband med syn-

lighet. För att skapa kategorier som lämpar sig för statistiska analyser klassi-

ficerades rösenas storlek med hjälp av natural breaks. Det innebär att pro-

grammet delar upp datan i klasser baserat på naturliga grupper i datadistri-

butionen, genom att identifiera brytningspunkter (fig. 5.4). 

 

5.1.1 Resultat 

 

Strl (d) Antal rösen Median 

0 - 8 m 252 3 

9 - 11 m 226 6 

12 - 14 m 147 7 

15 - 18 m 75 5 

19 - 30 m 28 12 

 

 

Siktanalysen visar inte helt oväntat att de områden som har högst synlighet 

är åsryggarna och de högre partierna i landskapet. Då analysen beräknar 

synlighet baserat på höjddata, och eftersom jag har skapat punkter på ett jämt 

avstånd i hela undersökningsområdet så är det ett rimligt resultat. Det som 

gör analysen så användbar är att man som sagt kan extrahera rastervärdet till 

rösepunkterna från FMIS. Nästa steg var således att jämföra viewshed-

värdena med rösena. Storlekskategoriernas rumsliga spridning visar att vissa 

områden är centrala, något jag får anledning att komma tillbaka till. Man 

hade kanske förväntat sig att de största rösena skulle vara mest synliga, men 

så var inte fallet. Synligheten är jämn mellan de olika storlekskategorierna. 

Tabell 5.1. Tabellen visar de olika storlekskategorierna, hur 
många rösen som ingår i varje kategori, samt siktanalysens 
medianvärde för varje kategori. 
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Rastervärdet, d.v.s. graden av synlighet är baserat på den topografiska datan. 

Viewsheden visar så klart det högsta värdet på de högsta punkterna i land-

skapet, och vice versa. Det högsta rastervärdet i analysen är strax över 900, 

det högsta rastervärdet bland rösena är 640, och det är ett röse som är 10 m i 

diameter och 1,5 meter högt (Törnsfall 76:1), vilket är lite anmärkningsvärt, 

då man kanske hade förväntat sig att det skulle vara ett av de största rösena 

som hade högst värde. Det är bara två rösen som har ett värde över 500, och 

det är det nyss nämnda, samt ett röse som är 11 m i diameter, de faller alltså 

in i den näst minsta storlekskategorin. Medelvärdet för alla rösen är 36, och 

då är de rösen med värdet 0 (d.v.s. ingen synlighet alls) inräknade. Om man 

tar bort de ”osynliga” rösena, så hamnar medelvärdet på 40. I jämförelse 

med att det högsta rastervärdet för rösena är 640, så är medelvärdet väldigt 

lågt. Men det är samtidigt ett väldigt stort material, 728 rösen är med i ana-

lysen, och detta tyder på att det finns en väldigt stor variation vad det gäller 

synligheten. Som tidigare nämnts så kan medelvärdet i ett sådant här materi-

al var något missvisande, eftersom att rastervärdet i analysen varierar så pass 

mycket. Det är väldigt få rösen som har ett högt rastervärde. Medianvärdet, 

som beskriver den här typen av datauppsättning bättre, i hela materialet är 6. 

Det innebär att större delen av rösena har en väldigt låg synlighet, mycket 

lägre än vad man hade förväntat sig om man förutsätter att de är byggda just 

för att synas. Utifrån detta kan man alltså konstatera att det inte är synlighet-

en som varit viktigast för monumentets placering, åtminstone inte ur ett reg-

ionalt perspektiv. Däremot kan synligheten ha spelat roll ur ett lokalt per-

spektiv, vilket kommer att diskuteras lite längre fram. Tabell 5.1. visar medi-

anvärdet för de olika storlekskategorierna. Den största kategorin, 19-30 har 

högst värde. De innebär nödvändigtvis inte att de är mer synliga, utan beror 

troligen på att den kategorin innehåller färre rösen än de övriga. Det är en 

viss skillnad i medianvärdet mellan kategorierna, men om man sätter det i 

perspektiv, d.v.s. att synlighetsvärdet sträcker sig från 0 - 640, så är de väl-

digt lika - och lågt. Värdet för alla rösen sammanlagt är som sagt 6. Utifrån 

det är det fullt rimligt och hävda att synligheten inte varit en avgörande fak-

tor vid valet av rösenas placering, både vad det gäller hela materialet och de 

enskilda storlekskategorierna.   

För att styrka analysens relevans så tog jag hjälp av ett GIS-program som 

heter Landserf som kan laddas hem gratis och bl.a. användas för att visuali-

sera och analysera digitala höjdmodeller. Genom att använda samma  

Fig. 5.5 (överst) och 5.6 (nederst) på nästa sida. 5.5: 
Korrelationen mellan viewshedvärdet från analysen i 
ArcMap och ridgevärdena från Landserf. 5.6: Korrelat-
ionen mellan viewshedvärdena från analysen i ArcMap 
och höjddatavärdena från LiDAR-datan (20x20 m grid).  
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Fig. 5.5. 

Fig. 5.6. 
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höjddata som användes i vi-

ewshed-analysen i ArcMap, så 

kunde jag med hjälp av 

Landserf klassificera höjddatan 

som ridges (åsryggar), och 

sedan i ett antal steg konvertera 

datan från Landserf till ett 

höjdraster som går att  

använda i ArcMap. På samma 

sätt som med viewshed-

värdena kunde jag sedan extra-

hera ridge-värdena till röse-

punkterna och göra en korrelat-

ionsanalys mellan dessa två för 

att se ifall synligheten sam-

manföll med placeringen på 

åsryggar. Korrelation är alltså 

ett statistiskt begrepp som 

anger sambandet mellan två 

variabler. Den visas som ett 

värde mellan -1 och 1, även 

kallat korrelationskoefficient. 1 

innebär ett maximalt positivt 

samband, -1 ett maximalt nega-

tivt samband, och 0 innebär 

inget samband. Värdet för den 

här korrelationen blev 0,35, 

vilket innebär att den har ett 

svagt positivt värde. Korrelat-

ionsanalysen (se fig.5.5) visar 

att det finns en viss trend mel-

lan rösenas synlighet och ås-

ryggarna. Vad säger då det 

egentligen? Det betyder sanno-

likt att hög synlighet hänger ihop med ifall ett röse ligger på en åsrygg, vilket 

man kan förmoda är ett ganska exponerat läge. Ganska rimligt, med andra 

ord. Eftersom den här korrelationsanalysen bara säger något om sambandet 

mellan placeringen på åsryggar och synlighet, så valde jag att också göra en 

korrelationsanalys mellan viewshed-värdet och höjddata-värdet från min 

DEM. På det sättet får jag ju med ”hela” landskapet. Precis som innan så 

extraherades höjdvärden från DEM:en till rösepunkterna, och jämfördes i en 

korrelationsanalys (se fig 5.6). I det här fallet fick jag fram värdet 0,1, det är 

fortfarande positivt, men väldigt svagt, nästintill inget samband alls. Alltså, 

korrelationen mellan hög synlighet och åsryggar är större än korrelationen 

RAÄ Strl RASTERVALU 

Odensvi 57:1 22 1 

Västra Ed 76:1 19 2 

Ukna 21:1 19 2 

Hjorted 243:1 22 2 

Lofta 221:1 21 5 

Lofta 24:1 23 5 

Törnsfall 185:1 20 5 

Lofta 296:1 22 6 

Törnsfall 176:1 19 6 

Hallingeberg 
128:1 

20 7 

Östra Ed 73:1 23 8 

Överum 11:1 20 8 

Hallingeberg 
32:1 

19 9 

Törnsfall 154:1 19 10 

Gamleby 12:2 20 14 

Gamleby 7:1 20 16 

Gamleby 182:2 21 16 

Gamleby 194:1 20 17 

Törnsfall 105:1 23 24 

Lofta 202:1 20 29 

Gamleby 225:1 25 32 

Västervik 20:5 25 55 

Gamleby 83:1 20 62 

Lofta 110:1 30 72 

Västra Ed 171:1 20 90 

Lofta 220:1 24 191 

Östra Ed 69:1 23 250 

Lofta 106:1 22 351 

Tabell 5.2. Tabellen visar den storlekskatego-
rin 19-30 meter, samt varje enskilt röses syn-
lighetsvärde (rastervalue).   
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mellan hög synlighet och högt höjdvärde. Att korrelationen mellan åsryggar 

och viewshed-värden är starkare anser jag vara fullt rimligt, eftersom att 

synligheten för de rösen som är placerade på en åsrygg bör vara högre. Kor-

relationen mellan höjddatavärdena och viewshed-värdena visar att synlighet 

och topografi inte har något starkt samband.  

Att man inte alltid valt den absolut högsta punkten på ett berg eller en ås-

rygg kan ju bero på att det inte varit möjligt att ta sig dit, varför man istället 

har valt de mest tillgängliga platserna som haft ett exponerat läge. Samtidigt 

anser jag att det är rimligt och hävda att andra faktorer har spelat in. Att det 

finns hällristningslokaler på vissa platser kan ge stöd för argumentet att man 

valt platsen för att den varit betydelsefull innan eller i samband med att röset 

har placerats där. Det är också viktigt att tänka på från vilket håll det är me-

ningen att rösena ska vara synliga. Här finns det med stor sannolikhet en 

variation som inte går att komma åt i GIS-analysen, utan skulle behöva or-

dentliga fältstudier. Rösena är inte ensamma i bronsålderns landskap, utan 

ingår många gånger i större miljöer och den kontexten spelar en avgörande 

roll för att förstå rösena.  Att man väljer åsryggar och berg, men inte den 

högsta punkten även om det också förekommer, kan förklaras med att man 

vill förstärka och förbättra delar av naturlandskapet snarare än hela land-

skapet. Det blir tydligt när man ser vissa rösen i verkligheten. De ligger 

ibland nerhasade längs en åsrygg, inte på krönet. Röset ”klär in” åsen snarare 

än att det ”kröner det”. Det kan med andra ord vara så att vissa punkter i 

naturlandskapet har varit viktiga att markera av olika anledningar,  

kanske för att skapa ett landskapsrum. 
För att försöka förstå viewshedanalysen så tittade jag närmare på hur rö-

sena var distribuerade i landskapet utefter storlekskategorierna som jag 

skapat. Spridningskartan (fig. 5.7) över den största storlekskategorin, 19 – 30 

meter, visar rösenas grad av synlighet från ljust (låg synlighet) till mörkt 

(hög synlighet). Kategorin innehåller 28 rösen med viewshedvärden som 

sträcker sig från 1 till 351 (tabell 5.2).  Precis som för hela materialet, så har 

de flesta största rösena statistiskt låg synlighet, det är bara ett fåtal som 

skulle klassas som mycket synliga, medianvärdet ligger på 12, som vi såg i 

tabell 5.1. ovan. En intressant observation är att den närmast ”grannen” säll-

an har samma synlighet. De väl synliga rösena ligger alltså oftast granne 

med ett mindre synligt röse. Om man tittar på de övriga kategorierna så 

tycks de följa samma trend, även om det blir lite svårare att se, eftersom 

dessa innehåller fler rösen. De väl synliga rösena tycks vara spridda över 

hela landskapet, även om det finns undantagsfall med två synliga rösen intill 

varandra. Vad som är väl synligt baserat på analysen rastervärde är så klart 

något som också måste ses i förhållande till vart röset ligger någonstans. 
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Värdena i sig kan ge en uppfattning, men det är svårt att dra en gräns som 

ska gälla för hela materialet, dels för att de olika kategorierna innehåller 

olika många rösen, men också för att ett röse som enligt rastervärdet har 

”mellanbra” synlighet kan i sin närmiljö ändå komma att uppfattas som syn-

ligt ifall det inte finns rösen med som enligt analysen har god eller mycket 

god synlighet i närheten. Eftersom topografin också ser olika ut beroende på 

vart man befinner sig kan ett röse med ett lägre rastervärde ändå uppfattas 

som relativt synligt i landskapet ifall landskapet i sig är flackt.  

Om man tittar på den rumsliga spridningen av de största rösena, kategori 

19-30 m, så är de utspridda i landskapet, med en viss koncentration till om-

Fig. 5.7. Spridningsbild över rösen, 19 – 30 m (d) stora. 
Färgskalan visar graden av synlighet (ju mörkare desto synli-
gare). 
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rådet kring Gamlebyviken (fig 5.7). Synligheten varierar som sagt och ver-

kar inte vara den primära faktorn i valet av placering. Istället tycks det vara 

så att man tagit vissa områden i anspråk, där rösena fungerat som noder eller 

fokala punkter i ett landskap med mycket synlighet.  Med hjälp av en s.k. 

density-analys kan man se hur och var de olika storlekskategorierna bildar 

kluster. Det område som tycks vara mest intensivt bebyggt är just området 

runt Gamlebyviken, och det är genomgående i alla storlekskategorierna. 

Sedan varierar det vilka områden som är mest intensivt bebyggda.  Törnsfall 

socken, som ligger precis söder om Gamleby socken verkar också vara en 

plats som är kontinuerligt bebyggd. Den mest intensiva exploateringen av 

bygden sker längs ”kustsocknarna”, men även en del av inlandet tas i an-

språk. En tolkning kan vara att det är just kustsocknarna som först börjar 

bebyggas under äldre bronsålder och då man under den här perioden fortfa-

rande inte är helt bofast, har man ett rörligt jordbruk som kräver en viss mo-

bilitet i landskapet där boskapsskötsel, fiske och i viss mån odling varit 

grunden (Dahlin 2014), vilket bör avspeglas i hur olika områden med tiden 

tas i anspråk. Bosättningarna har under den här perioden varit rörliga och 

monumenten har varit den fasta punkten i landskapet som man kunnat åter-

komma till hela tiden. Rösena har med stor sannolikhet haft en mångfacette-

rad funktion och förutom att bara fungera som gravar så har de varit mötes-

platser för återkommande ritualer (se kapitel 5 för en mer ingående diskuss-

ion om detta), de har förstärkt det omgivande naturlandskapet, samt fungerat 

som en territoriell markör. En viktig poäng är dock att inte alla rösen nöd-

vändigtvis behöver ha alla dessa egenskaper.  

Rösen är svårdaterade utan en full arkeologisk undersökning. De exempel 

som tas upp i kapitel 1.5 visar att det är svårt att dra några slutsatser enbart 

utifrån utseende och läge i terrängen. De få rösen som är undersökta i Tjust 

är framför allt daterade till yngre bronsålder, men det bör tilläggas att en stor 

andel inte varit möjliga att datera över huvud taget. Traditionellt brukar de 

största rösena dateras till äldre bronsålder. De brukar ses som ett slags ”mo-

derröse”, det första på platsen. Om detta stämmer i Tjust är svårt att säga 

säkert. Med tanke på att analysen visat att den traditionella ståndpunkten, att 

rösen är byggda för att synas och att de största rösena skulle vara de mest 

synliga, inte stämmer så bör man även vara något återhållsam när det gäller 

dateringen. Generellt har man sagt att rösen uppkommer under äldre brons-

ålder och tyder på en övergång från en kollektiv idé under neolitikum till en 

individfokuserad under bronsålder (Ericson Lagerås 2005:221). En tradition-

ell tolkning av materialet skulle vara att de största rösena byggs först som en 

slags territoriell markör och att det sedan sker en kulturell expansion där fler 

områden tas i anspråk allt eftersom.     

Densityanalysen för kategorin 19-30 meter visar, som nämndes ovan, att 

området kring Gamleby är mest intensivt bebyggt (fig 5.12).  
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Fig. 5.8 (nedan) och 5.9. (ovan). Klusteranalyser för storlekskategorierna 0 – 
8 m och 9 -11 m, baserat på hur rösena klustrar sig per antal i landskapet.  
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Fig. 5.10. (nedan) och 5.11. (nedan). Klusteranalyser för storlekskategori-
erna 12-14 m och 15 – 18 meter, baserat på hur rösena klustrar sig per 
antal i landskapet.  
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Den här kategorin 

innehåller lägst antal 

rösen, vilket antyder 

att stora rösen är 

”ovanligt” i jämfö-

relse med hela 

materialet. 

Kategorin 15-18 

meter (fig.5.11.) visar 

också ett stort sam-

manhängande kluster 

kring Gamleby, men 

det tillkommer också 

kluster söder om 

Gamleby ned mot 

Västerviktrakten, 

samt i inlandet. Tren-

den fortsätter i kate-

gorin 12-14 meter 

(fig. 5.10), där Gam-

leby är mest intensivt 

och även här bildar 

rösena ett kluster ned 

mot Västervik, i in-

landet, samt ytterli-

gare söder ut mot 

Blankaholm. I katego-

rin 9-11 meter 

(fig.5.9) sprider rö-

sena ut sig och bildar 

ett ännu större och mer sammahängande kluster kring Gamleby, samt norr 

om Västervik. Rösena i inlandet är också fler, samt öster om Gamleby i 

Loftahammars och Västra Eds socknar. Kategorin 0-8 meter (fig.5.8) de 

minsta rösena, innehåller flest rösen och har en jämn spridning över hela 

undersökningsområdet. Klustren är mindre och mer utspridda i den här kate-

gorin, men de håller sig kring Gamleby och Västervik, som de övriga. De 

flesta klustren finns i närheten av kusten, men det finns även några spridda i 

inlandet.  

Man skulle kunna tolka det som att rösena återspeglar en kulturell expans-

ion där man först anlägger de största rösena som en territoriell markör för att 

visa sin närvaro i landskapet och skapa en fast punkt, i ett i övrigt rörligt 

landskap. När man sedan etablerat sig i landskapet så finns inte samma be-

hov av att exponera sig på ett lika visuellt sätt men rösebyggartraditionen  

Fig. 5.12. Klusteranalys för storlekskategorin 19 - 30 
meter, baserat på hur rösena klustrar sig per antal i 
landskapet. 
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Fig. 5.13 (nedan) och 5.14 (ovan). Klusteranalyser för storlekskatego-
rierna 0-8 meter och 9-11 meter, baserat synlighetsvärde. Kartorna 
visar vart de mest synliga rösena finns.   
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Fig. 5.15 (nedan) och 5.16 (ovan). Klusteranalyser för storlekskategorierna 
12-14 meter och 14-18 meter, baserat synlighetsvärde. Kartorna visar vart 
de mest synliga rösena finns.    
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fortsätter med mindre 

rösen, vilket skulle 

kunna styrkas av de 

mindre rösena är fler  

och därmed tyder på 

en växande befolk-

ning. Man skulle 

också kunna argu-

mentera för att den 

rumsliga spridningen 

som sker mot inlandet 

tyder på att dessa 

rösen tillhör 

äldre järnålder, då 

bronsålders landskap 

traditionellt ses som 

ett kustlandskap.  

Det är dock svårt 

att belägga en sådan 

utveckling i det här 

materialet, då bristen 

på undersökta och 

daterade rösen är så 

stor. Tittar man på 

t.ex. Baudous genom-

gång av rösen längs 

norrlandskusten så 

finns det inget mönster 

som pekar direkt på att 

de största rösena skulle 

vara äldst. Samma sak gäller de (få) undersökta rösena i Tjust. Michael Dah-

lin har gjort en gedigen genomgång av bronsåldern i Misterhult i sin 

lic.avhandling. I sin genomgång av arkeologiska undersökningar i området 

berörs sju rösen. Materialet uppvisar flera exempel på vad som skulle tolkas 

som ”klassiska krönrösen” och utifrån placering dateras till bronsålder. 

Större delen av dessa har en datering till yngre bronsålder eller äldre järnål-

der, framförallt genom keramikfynd. (Baudou 1968; Dahlin 2014:109ff).  

Klusteranalyserna går också att göra baserat på synlighetsvärdet, d.v.s. 

vart den högsta synligheten finns inom de olika kategorierna. Området nord-

öst om Gamleby har inom alla kategorier rösen med hög synlighet. Tittar 

man på kartan med alla kategorierna representerade (fig.5.18.) så se man att 

klustren ”ligger på varandra”. 

Fig. 5.17.. Klusteranalys för storlekskategorin 19-30 
meter, baserat synlighetsvärde. Kartan visar vart de 
mest synliga rösena finns.   
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En väldigt intressant observation är att det finns ett eller ett par rösen med 

högt synlighetsvärde längs kusten, från Blankaholm i söder och upp emot 

Västervik, där rösena verkar leda in en till Gamlebyviken. Det ligger även 

några rösen ute vid kusten på uddar strax norr om Gamleby. Den öppna yta 

som skapas vid det som man får anta vara den enklaste vattenvägen in mot 

Gamleby tyder på att rösena här har fungerat som någon typ av ”sjömärken”. 

Storleken verkar inte ha någon betydelse för den här funktionen, alla stor-

lekskategorier är representerade.  

Utifrån de analyser som gjorts så blir slutsatsen att rösen inte är en homo-

gen fornlämningskategori. Synligheten är inte den främsta faktorn – inte för 

alla rösen. Då en stor del av de rösen som har hög synlighet verkar leda in i 

Fig. 5.18. Klusteranalyserna baserade på synlig-
het för varje enskild storlekskategori på en karta.  
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hjärtat av bygden så kan man anta att det är av just den anledningen de är 

synliga – för att leda en in i landskapet och markera en närvaro. Variationen 

av synlighet som analysresultatet har visat tyder på att ett röse kan ha flera 

olika funktioner. Förutom att röset är en grav så kan det också vara en slags 

markör och det kan vara en del av en rituell arena (en mer ingående diskuss-

ion om detta i nästa kapitel). Fokus har i den här uppsatsen legat på vilken 

betydelse synligheten har haft. Då jag kan konstatera att synligheten inte 

alltid varit av betydelse så kan man undra om ”osynligheten” i så fall varit 

betydande? Samtidigt bör man inte fastna vid detta, utan istället titta närmare 

på de olika kontexter som rösena befinner sig i och framför allt så bör man 

fundera över vad den skalnivå som analysen är utförd i betyder.  

Som jag kunde visa så var det ingen större skillnad i analysresultat bero-

ende på om jag valde att göra den med 1-kilometerscell eller 0,5-

kilometersceller. Analysen är gjord på en regional nivå. Synligheten kan 

mycket väl ha varit mer lokal än så. Gansum et al (1997) menar att det finns 

olika landskapsrum som avgränsas av den naturliga topografin och dessa 

landskapsrum kan vara både stora och små. Troligen skulle en undersökning 

på en lokal nivå ge en ännu bättre förståelse för analysen.    
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6. Monument, landskap och ritual 

Det huvudsakliga syftet med analysen som har utförts i det här arbetet har 

varit att testa en hypotes som den traditionella arkeologin har tagit för given, 

nämligen att syftet med rösenas placering är att de ska synas. Det antagandet 

grundar sig i ett antikvariskt förhållningssätt till den här typen av monument 

och vad de är menade att förmedla. Om den första impulsen vid besöket av 

ett sådant här monument är att klättra upp på det och ställa sig på toppen för 

att blicka ut över omgivningarna, så blir slutsatsen blir troligen att om röset 

har vid utsikt, så är det också väl synligt (se t.ex. Fraser 1983:379ff). Det har 

lett till att rösets funktion som synlig markör i landskapet blivit en sanning 

som reproducerats genom forskningshistorien, utan att faktiskt testas. Med 

hjälp siktanalyser har vi idag en fantastisk möjlighet att testa en hypotes som 

denna på ett mer kvantitativt sätt, så länge vi är medvetna om de källkritiska 

aspekterna, och accepterar det faktum att analysen inte kommer generera 

några definitiva svar, utan istället i fler frågor.  Det stora dilemmat ligger i 

att inte själv fastna i fällan. Det vilar alltid ett stort källkritisk moln över en 

GIS-analys, som kan leda till att man tillslut inte vågar dra några slutsatser. 

Det gäller att vara medveten om källkritiken, men också inse att den här 

typen av metoder kräver nya perspektiv. Problemet, eller utmaningen, ligger 

i att man angriper gamla/traditionella frågeställningar med hjälp av nya me-

toder. Det genererar nya perspektiv, nya resultat och nya hypoteser som det 

inte är självklart att man kan svara på. GIS-analysen i sig är inget svar, det är 

ett verktyg. Svaren måste komma från själva arkeologin, men den tradition-

ella arkeologin är inte riktigt gjord för att besvara de hypoteser och nya frå-

gor som framkommer med hjälp av GIS-analysen.  

Tore Artelius konstaterar i sin artikel ”Bronsåldersbygden som sprack” att 

”det som varierar inom gruppen rösen och stora stensättningar under äldre 

respektive yngre bronsålder och romersk järnålder är (alltså) inte monumen-

tens utförande eller läge i terrängen utan relationen till samtida bebyggelse.” 

Han skriver att de större rösena från bronsålder återfinns längs Assman och 

Ätrans lopp (i Sjuhäradsbygden), och att de ligger i stråk längs höjderna, 

vilket han tror avspeglar bygdens utbredningsområde. Rösena från romersk 

järnålder ligger i mer varierade lägen, dels i omedelbar anslutning till de 

äldre monumenten, men framför allt i direkt relation till bebyggelsen. Han 

kopplar ihop rösenas utbredning med bosättning- och boplatsorganisation. I 

romersk järnålder så finns gravmonumenten bokstavligen utanför dörren. 

Artelius menar alltså att de större rösena från bronsålder ligger i stråk längs 
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höjderna, vilket då skulle återspegla bygdens utbredningsområde (Artelius 

2005:700ff). Att rösen ligger längs, eller bildar, stråk i landskapet är något 

som har ansetts vara karaktäristiskt för denna fornlämning. Någon som är 

skeptiskt till detta är Anna-Lena Gerdin. Hon menar att det är moderna kon-

struktioner på nutidens kartor. Då varje röse representeras av en prick på en 

karta, så bildar tillräckligt många prickar på rätt skalnivå kedjor och stråk av 

olika längd och bredd. Hon tror alltså inte att stråken har någon betydelse för 

de valda platserna (Gerdin 1999:54).  

Det finns en fara med att leta efter mönster av den här typen, vill man att 

rösena ska bilda stråk så kan de förmodligen göra det, precis som Gerdin 

säger. I Tjustmaterialet är det tydligt att kusten varit mest attraktiv, men det 

förekommer samtidigt rösen i inlandet. Något som man bör ha i åtanke är att 

undersökningsområdet är valt utifrån en äldre häradsindelning, så den har 

egentligen ingenting med bronsålderns landskap att göra. Eftersom att det 

finns en stor dateringsproblematik när det gäller rösena, så är det svårt att 

avgöra i vilken mån monumenten faktiskt tillhör bronsålder. Det är inte hel-

ler möjligt att arkeologiskt undersöka vartenda röse som finns registrerat. 

Det är kontexten som får avgöra, i vilken mån ligger rösena i en kontext som 

kan kopplas till bronsåldern. Det har inte riktigt funnits utrymme i den här 

uppsatsen att titta på varje enskild kontext, därför har det också varit svårt att 

utesluta rösen som eventuellt inte hör till bronsålder. En möjlig lösning, eller 

i alla fall en fingervisning hade kunnat vara att med hjälp av andra lämningar 

som är typiska för bronsålder försöka ringa in mer eller mindre säkra brons-

åldersmiljöer. De frågeställningar som har varit framträdande i den här upp-

satsen har dock inte berört just dateringen mer än att problematiken har 

uppmärksammats, därför har den också lämnats lite åt sidan. Den har i övrigt 

ett väldigt stort utrymme inom gravarkeologin, vilket inte alltid gör det lätt 

att bortse från den. Det kan mycket väl vara så att den variation som rösenas 

funktion visat sig ha, också har med deras datering att göra. Huruvida detta 

är fallet eller ej, kommer dock inte besvaras här.  

Graven som konstruktion har i den arkeologiska forskningen setts som 

sociala speglar, och man har ansett att den direkt återspeglar den eller de 

individer som ligger begravda och deras samhälleliga/sociala position under 

sin livstid. Röset som gravtyp och konstruktion har använts för att ge belägg 

åt stratifierade samhällen (se t.ex. Welinder 1977:76ff). Storlek, innehåll och 

läge har använts för att utröna information om de dödas status i skiktade 

samhällen, och bristen på status i egalitära samhällen. Själva gravkonstrukt-

ionen och begravningsritualen har alltså ansetts symbolisera makt och status. 

Stora rösen vittnar om ett skiktat samhälle (se t.ex. Hyenstrand 1979:86). 

Gerdin menar att man istället för att fråga sig för vem graven har byggt så 

bör man fråga sig av vem/vilka den byggts. Hon menar att det var viktigt för 

de kvarlevande (individer, kollektiv eller släkter) att synliggöra sig vid en 

sådan förändring som ett dödsfall. Ett sätt att göra detta på skulle kunna ha 

varit gravbyggandet för den som inte längre finns med och inte är en medlem 
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av gruppen längre. En ritual kan då ha ingått i gravbyggandet, som var vikti-

gare för de efterlevande än för den döde. Rösenas placering bör betraktas 

som överordnade kosmologiska uttryck, snarare än indikationer på hierarki 

och maktideologi som gestaltas genom en elits status och roll i samhället, 

uttryckt genom gravformer och gravskick (Gerdin 1999:48ff;62). I samma 

linje menar Goldhahn (2006) att en perspektivförskjutning är på sin plats i 

forskningen kring gravar; istället för att studera hur gravmonumenten förhål-

ler sig till landskapet, så vill han diskutera hur både reella och imaginära 

landskap kan befästas i monumenten. Det viktigaste är kanske inte vem som 

dör och att den personen har dött, utan det tomrum som personen lämnar 

efter sig, då dödsfallet också resulterar i att t.ex. sociala band, allianser, rät-

tigheter och skyldigheter dör med den personen. Detta måste hanteras av de 

efterlevande, inte av den döde (Goldhahn 2006:171;179). 

Samtidigt kan jag utifrån min analys konstatera att det finns en stor variat-

ion inom rösena, och deras varierade placering och kontext tyder på att röset 

inte bör behandlas som en homogen grupp. Man skulle kunna dela in rösena 

i åtminstone två olika grupper, möjligvis tre. Den första är röset som en slags 

territoriell markör i landskapet. Här hade man gärna vilja belägga att de 

största rösena varit de första. Idén om att ”störst är först”, d.v.s. att det går att 

utläsa någon slags kronologi som är baserad på storlek skulle kunna argu-

menteras för att de storslagna rösen som är undersökta (t.ex. Kiviksröset) är 

från äldre bronsålder. Det skulle då innebära att det största, och kanske i 

många fall ensamliggande röset är det första i en bronsåldersbygd. Sedan 

”fyller man på” med rösen, som är mindre i storlek. Dessa är ofta fyndfattiga 

eller fyndtomma. Det innebär dock att man skulle behöva likställa de stora 

rösena i mitt material med Bredarör i Kivik, vilket är svårt, då Kiviksröset i 

sig är så pass unikt. Ett argument skulle kunna vara att konstruktionen i sig 

har fått en symbolik och betydelse.  

Den andra gruppen är en mer mental markör. Thedéen menar att rösen är 

placerade vid gränser, där olika landskapsrum möts. Tidigare har man före-

slagit en tredelning av landskapet, utifrån topografiska zoner, där gravar 

(rösen) är högt belägna i landskapet, skärvstenshögarna belägna i en mellan-

zon och hällristningar är lågt placerade invid våtmarkerna. Gravarna, menar 

hon, markerar fokala och liminala platser i landskapet. Bergshöjderna, där 

rösena finns, bebos av de döda (Thedéen 2004:24; 190). En markör i land-

skapet kan tolkas som både funktionell och mental och det är samtidigt tro-

ligt att röset varit både en territoriell och en mental markör.  

Goldhahn menar att materialet ska ses som en aktiv del i skapandet av 

monumentet, då arbetskraften som krävts för att uppföra monumentet varit 

så omfattande (Bredarör i Kivik har beräknats tagit 15000 arbetsdagar!) varit 

en sådan manifestation i sig. När momentet står klart är det en del av land-

skapet, samtidigt som landskapet är en del av monumentet, och det kan ses 

som en materialisering av ekonomiska, sociala, politiska, eskatologiska, 

ontologiska, etc. dimensioner. (Carlsson 2001:29f i Gerdin 2004:26.; Gold-
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hahn 2006:180). Det är en tydlig manifestation i landskapet vilket skulle 

kunna vara en tredje grupp. Det är dock inget som säger att de olika typerna 

av rösen kan flyta in i varandra.  

6.1. Gravens kommunikativa aspekt 

Rösenas placering diskuteras ofta utifrån dess exponerade läge i landskapet. 

Något som sällan diskuteras är de rösen som inte ligger i ett sådant läge, utan 

snarare verkar ligga gömda. Katherine Hauptman-Wahlgren har ett bra ex-

empel på från Vikbolandet där ett röse som på en översiktlig karta verkar ha 

en exponerad placering, i verkligheten inte alls är synligt förrän man står tätt 

inpå det. Hon menar att röset är inhägnat av berget och det på så sätt skapas 

ett slutet rum. Detta skulle kunna tyda på att vissa rösen blir aktiverade och 

synliga genom handlingar, d.v.s. begravningar, men kanske också andra 

slags riter och aktiviteter, något som också Hans Bohlin har tagit upp i sin 

avhandling (Bohlin 1999; Hauptman Wahlgren 2002:158).  

I Pålljungshage i Sörmland undersöktes ett gravfält daterat från yngre 

bronsålder till äldre järnålder av SAU 2007. Man undersökte bland annat 

stensättningar och rösen, placerade på mindre höjder i landskapet. I en slänt 

nedanför gravarna fann man inom en yta större mängder av obearbetad, 

Fig. 6.1. Brandskadan och hällbilderna som framkom under 
röset i Hjortekrog, Törnsfall 144. Efter Widholm 1998.  
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bränd flinta. Tyvärr har man inte kunnat datera aktiviteten, men tolkar det 

som att det skulle kunna vara en del i en rituell aktivitet, t.ex. en passagerit, 

då elden har trasformerat flintan från ett stadie till en annan. (Eklund et al 

2010:8f, 102ff).    

Det finns goda exempel på att ritualer har utförts intill rösen, troligen i 

samband med uppförande av rösen i Tjust. Törnsfall 144 (fig. 6.1., samt se 

kapitel 4.2.2 för en mer ingående beskrivning), även kallat Hjortekrogsröset 

är ett bra exempel där man kunnat belägga rituella handlingar i samband 

med begravningen av den döde. Brandskadan intill de 18 tunt inhuggna 

skeppen och den ensamma skålgropen kan tolkas som en rest av ett kreme-

ringsbål. Att skeppen är placerade under röset och är tunt inhuggna skulle 

kunna tyda på att de inte är omhuggna, och enbart skapade för just det speci-

fika tillfället. Ett liknande exempel finner vi i också i Törnsfall 107 (se fig 

6.2.), där man med stor sannolikhet kan spåra rituella handlingar i samband 

med begravningen, och återkommande ritualer utanför/nedför rösena. I sikt-

analysen har de båda rösena en låg synlighet. Detsamma gäller Törnsfall 

144. Man kan fråga sig om detta är en tillfällighet eller ej. Två platser med 

tydliga rituella handlingar, som haft obetydlig synlighet. Eftersom platser 

som dessa ofta upptäcks vid undersökningar eller specialinventeringar, är det 

svårt att säga om det faktiskt är ett samband. Men man kan fortfarande reso-

nera kring det. Å andra sidan bör kanske Hjortekrogsrösets rituella aktivite-

ter ses som direkt kopplade till begravningsritualen, medan de vid Törnsfall 

107 tycks vara återkommande aktiviteter (se diskussion nedan). Platsens 

betydelse och de aktiviteter som ägt rum på platsen har även diskuterats av 

Wheatley (1995) som arbetat med siktanalyser av de neolitiska långhögarna i 

södra England. Han menar att man kan definiera olika aktivitetsfaser, där 

den första fasen består i valet av platsen och uppförandet av monumentet. 

Nästa fas är själva användandet av monumentet med upprepade deponering-

ar av mänskliga kvarlevor, varefter vissa högar sedan ”stängs” och slutar 

användas. I den sista fasen har man lämnat den primära användningen av 

platsen, men den fortsätter ha en betydelsefull roll i rituella syften. Han po-

ängterar att platsen har fortsatt vara viktig i landskapet och spelat en roll i 

det neolitiska samhället. (Wheatley 1995:175f).  

I samma linje resonerar Bohlin. Han menar istället för att se rösena som 

permanenta, individuella begravningar kan man se dem som monument som 

hela tiden återaktiveras i och med nya ritualer. Själva bendepositionen är 

bara en del. Efter den första begravningen i monumentet så fortsätter man att 

använda det i rituella syften. Bohlin tolkar de ibland omplockade och utrivna 

rösena som ett tecken på detta. Monumenten kan mycket väl ha varit föremål 

för flera bendepositioner som skett successivt under en väldigt lång tid. Han 

menar att de återkommande ritualerna kan vara ett sätta att upprätthålla den 

existerande världsåskådningen eller kosmologin inom gruppen, över tid. 

(Bohlin 1999:63f). På samma sett kan man se att Törnsfall 107 har  
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Fig. 6.2.. Törnsfall 107:2. Överst: Röset efter första nattlyset, innan 
undersökningen av utbyggnaden t.v. Nederst: Röset efter undersökningen 
av utbyggnaden och upptäckandet av nya hällbilder under. Ungefärlig 
utbredning av rösets ”utbyggnad” markerad med rött.   
Foto: Författaren. 
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återaktiverats i och med att man har besökt platsen ett flertal gånger efter 

själva begravningsritualen. Som framgår i avsnitt 4.3. så är ristningarna utan-

för röset djupare än de under röset, vilket mycket väl kan tyda på att man 

återkommit till platsen för att hugga i ritningarna i samband med ritualer. 

Utbyggnaden som undersöktes 2010 (se fig 6.2.) kunde man konstatera var 

en  

arkitektonisk del av röset, då den hade samma typ av uppbyggnad som den 

övriga delen av röset. Förutom att det framkom hällbilder och repor under 

röset, så framkom också slagen och krossad kvarts och kvartsit i utbyggna-

dens undre lager. Den här typen av material har tidigare visat sig vara rester 

av ritualer och ceremonier som kopplas ihop med död och begravning, under 

bronsålder och äldre järnålder. (Goldhahn 2011:45ff). Här fungerar alltså 

röset, eller röseplatsen, som en slags rituell arena. Om man återknyter till de 

olika rum som Tilley (1994) presenterat, så skulle man kunna säga att det rör 

sig om ett perceptuellt/upplevt och/eller ett existentiellt rum. Ett rum där 

man genom den rituella handlingen aktiverar rummet. Det är ett heligt, sym-

boliskt och mytiskt rum fyllt med social mening som insveper byggnader, 

objekt och särdrag i den lokala topografin, och skapar referenspunkter och 

plan av känslomässig orientering för mänsklig tillgivenhet och engagemang 

(Kapitel 2.1, samt Tilley 1994:14ff).  

Våren 2009 undersöktes Lofta 309, ett av Sveriges största skålgropsblock 

med 483 skålgropar, samt ett antal figurativa motiv (se kap. 4.3 för en mer 

ingående beskrivning av undersökningen). Undersökningen visar att blocket 

varit föremål för återkommande ritualer under en lång tid, och genom en 

härd som låg nedanför blockets södra sida kunde man konstatera att platsen 

övergavs vid folkvandringstid. Det finns inget som tyder på att härden an-

vänts vid återkommande tillfällen, jordproven innehöll inget bränt växt-

material som skulle kunna kopplas till matlagning, torkning av säd eller lik-

nande. Utifrån fornlämningsmiljön i området (Brånestad), strandlinjen och 

skeppsmotiven på blocket konstaterar man att skålgropsblocket tagits i bruk 

under yngre bronsålder. Då blocket ligger på en plats som skulle kunna vara 

en landningsplats eller uppdragningsplats, föreslår man att de inhuggna 

skeppen skulle kunna vara en slags initiering av platsen, samtidigt som skål 

gropsknackandet tyder på att platsen använts för någon form av rituell prak-

tik under flera hundra år (Goldhahn et al 2010).  

Om man tittar på visibilitetskartan som visar vart de mest synliga rösena 

finns (fig. 5.18 ovan) så ligger Lofta 309 mitt i det område mellan Lofta och 

Gamleby som verkar ha flest rösen med hög synlighet. Det är också det om-

råde som rösena tycks guida en in till, vilket styrker att det skulle kunna röra 

sig om en landningsplats.  
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6.2. Slutligen 

Den huvudsakliga frågeställningen i det här arbetet har varit huruvida syftet 

med rösenas placering har varit att de ska synas. Svaret är enkelt: Nej. Sikta-

nalysens resultat har tydligt visat att synligheten inte har varit det viktigaste 

för placering, åtminstone inte på en regional, storskalig nivå. Det finns rösen 

med hög synlighet i materialet, och flera av dessa ligger längst kusten och 

tycks leda in i Gamlebyviken och det omgivande skärgårdslandskapet. Idén 

om sjömärke kanske inte är dum trots allt. Men jag vill poängtera att jag 

fortfarande anser att ett röse kan symbolisera mer än en sak. Röset är fortfa-

rande ett gravmonument, och döden är närvarande i det. Thedéen (2004), 

med många andra, har som sagt föreslagit en uppdelning av olika nivåer i 

landskapet, där röset då finns högst upp och berget representerar döden. Ti-

digare har man slentrianmässigt menat att rösen oftast ligger i krönläge på en 

ås eller ett berg. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara så. I Tjust får 

man känslan av att många rösen snarare ”klär in” åsen än att det kröner det. 

Kanske för att förstärka och markera delar av naturlandskapet. Gansum et al 

(1997) menade på att det finns stora och små landskapsrum, och att land-

skapsrummen markeras av t.ex. topografin. Det skulle mycket väl kunna 

vara så att en sådan markering av den naturliga topografin är ett sätt att defi-

niera ett landskapsrum. Synligheten kan ha varit mycket mer lokal än vad 

som undersöks i det här arbetet. Kanske har det varit meningen att de ska 

synas från vissa punkter, som boplatslägen.   

Bristen på fynd av benrester och gravgåvor i många rösen kan vara ett re-

sultat av dåliga bevaringsförhållanden. Det kan också vara ett resultat av en 

rituell praktik där benen kanske placerats någon annan stans efter kreme-

ringen, eller t.ex. har malts till mjöl och därmed är det omöjligt för oss arke-

ologer att hitta några mänskliga kvarlevor.  

Det finns spår av återkommande ritualer vid rösena, vilket jag anser är ett 

argument för att de fungerat som mötesplatser av något slag. Rituella arenor, 

om man så vill. Man har föreslagit att rösena inte ett statiskt monument, utan 

ständigt återaktiveras genom olika ritualer. Törnsfall 107 är en väldigt bra 

exempel på detta.  

Det viktigaste resultatet jag vill få fram här är att röset inte är en homogen 

fornlämningstyp. Det är svårt att säga något om datering, men det kan myck-

et väl vara så att rösets ”funktion” och symbolik förändras över tid, och att 

det är därför det finns en så stor variation inom gruppen. Men jag är heller 

inte främmande för att det kan representera flera olika saker samtidigt.  

Frågan om storleken har någon betydelse för synligheten är också enkel 

satt svara på: Nej. Åtminstone inte i min analys. Det finns inget som tyder på 

ett samband mellan stort röse och hög synlighet. 

Det finns många sätt att arbeta vidare med den här analysen. Man kan 

testa den på en mer lokal skalnivå. Det skulle vara intressant att ta med sig 

analysresultatet ut i landskapet, och besöka ett antal utvalda rösen för att 
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t.ex. undersöka om röset är synligt från en specifik plats eller från ett speci-

fikt håll. Det skulle förmodligen kunna besvara eller i alla fall belysa varför 

vissa rösen är mer synliga än andra. Förmodligen skulle man också behöva 

ta in fler lämningstyper i analysen för att förstå rösena bättre, eftersom de 

inte är ensamma i landskapet.  

Det skulle också vara intressant att undersöka fler platser som Törnsfall, 

och se om synlighet eller icke-synlighet (som Hauptman-Wahlgren föreslår) 

har något med dessa platser att göra.     

Vad det gäller datering, så vet jag inte om det är möjligt att komma speci-

ellt långt i Tjust, inte i nuläget i alla fall. Utan ordentliga undersökningar så 

har det visat sig vara otroligt svårt att yttra sig om rösets datering. Det är inte 

ens säkert att man kan säga något om det efter en undersökning. Det är lätt 

att fastna vid sådana frågor och tro att man inte kan komma vidare. Arkeolo-

ger fastnar lätt vid vissa frågeställningar, inom gravarkeologin handlar det 

ofta om kön, ålder, datering och social status. Det är viktigt att utmana tradit-

ionella frågeställningar och inte vara rädd för att inte kunna komma med 

något nytt svar. Det är inte alltid nödvändigt. Den här uppsatsen har resulte-

rat i fler frågor än svar, men jag har åtminstone kunnat visa att, bara för att 

tillräckligt många påstår något, behöver det inte vara sant.  
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Summary 

The main question in this thesis has been the one about visibility. Many ar-

chaeologists have claimed that the main purpose of the location of the Swe-

dish cairns is the visibility. The viewshed analysis shows that the visibility 

does not seem to be that important, at least not at a regional level. Some of 

the cairns have high visibility, but far from all of them. The high visible 

cairns are located at the coast and may have been some kind of navigation 

mark. Although, as many Bronze Age researchers have suggested they may 

also be a kind of marker in the natural landscape to indicate landscape 

rooms. Some of the cairns also have trails of ritual practice. Those practices 

can be connected to the burial, as well as periodical rituals.  

The analysis mainly reflects the fact that cairns aren’t a homogenous 

monument. It is difficult to discuss this in terms of dating, since many of the 

Tjust cairns have not been excavated. It is almost impossible to say anything 

about dating based on only the exterior construction and the location in the 

landscape. It may be that the variations in the material have something to do 

with that, the function and symbolism of the monument change during time. 

It may also be that the monument can represent many things at the same 

time. The work of this thesis has raised many new interesting questions. The 

analysis is made on a regional level and it would be interesting to investigate 

this on a more local level. It would also be interesting to look at other re-

mains typical for the Bronze Age period and discuss whether the cairns is 

meant to be visible form certain places, such as settlement.  
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Figurlista  

Fig. 1. Sverige med undersökningsområdet utritat. Data: ArcGIS On-

line. (Svenman) 

 

Fig 3.1. Der Wanderer über dem Nebelmeer av Caspar David Frie-

drisch från 1818. Källa: Wikimedia Commons. 

 

Fig. 4.1. Spridning av rösen i södra och mellersta Sverige, med en 

lägsta diameter 10 meter, med Tjustbygden utmarkerat (efter Hy-

enstrand 1984). 

 

Fig. 5.1. Undersökningsområdet med Tjustbydens socknar utmarke-

rade. Data från GET. (Svenman).  

 

Fig. 5.2. Viewshedanalysen i tre steg. Data från GET (LiDAR) och 

FMIS. ( Svenman) 

 

Fig. 5.3. Resultatet av viewshedanalysen. Data från GET (LiDAR). 

(Svenman) 

 

Fig. 5.4. Diagram som visar antal rösen per storlekskategori. (Sven-

man) 

 

Fig. 5.5. Korrelationen mellan viewshedvärdena från analysen i 

ArcMap och ridgevärdena från Landserf. (Svenman) 

 

Fig. 5.6. Korrelationen mellan viewshedvärdena från analysen i 

ArcMap och höjddatavärdena från LiDAR-datan (20x20 m. grid). 

(Svenman) 

 

Fig. 5.7.  Spridningsbild över rösen, 19 – 30 m (d) stora. Färgskalan 

visar graden av synlighet (ju mörkare desto synligare). Data: GET 

(LiDAR) och FMIS. (Svenman) 
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Fig. 5.8. – 5.12. Klusteranalyser för de olika storlekskategorierna, ba-

serat på hur rösena klustrar sig per antal i landskapet. Data: GET (Li-

DAR) och FMIS. (Svenman). 

Fig. 5.13 – 5.17. Klusteranalyser för de olika storlekskategorierna, 

baserat på synlighetsvärde. Kartorna visar vart de mest synliga rösena 

finns.  Data: GET (LiDAR) och FMIS. (Svenman) 

 

Fog. 5.18.  

 

Fig. 6.1. Brandskadan och hällbilderna som framkom under röset i 

Hjortekrog, Törnsfall 144. ( Widholm 1998) 

 

Fig. 6.2. Fig. 6.2.. Törnsfall 107:2 innan och efter undersökning. 

(Svenman) 

 

Tabell 5.1. Tabellen visar viewshedanalysens medianvärde för de 

olika storlekskategorierna. (Svenman)   

 

Tabell 5.2. Tabellen visar den storlekskategorin 19-30 meter, samt 

varje enskilt röses synlighetsvärde (rastervalue).  (Svenman) 
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Geographic Extraction Tool – GET https://maps.slu.se/get/ 

Landserf - http://www.soi.city.ac.uk/~jwo/landserf/ 

Lantmäteriet - http://www.lantmateriet.se/ 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem _- FMIS 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_-
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