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To die by your side 
Is such a heavenly way to die 

 
- Morrissey 
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Sammanfattning 
Mitt syfte med uppsatsen är att genom en undersökning av Mysinge gånggrifts återbruk 
belysa aspekter av bronsålderns syn på efterlivet. För att göra detta ser jag på Ölands 
bronsålder i relation till Mysinge gånggrift. Här ämnar jag undersöka vilken annan form av 
återbruk som kan noteras på Öland under bronsåldern och hur den sett ut i jämförelse med den 
i Mysinge gånggrift. Vidare analyserar jag återbruket i Falbygdens gånggrifter i relation till 
Mysinge gånggrift med syfte att uppmärksamma vilka likheter/skillnader som kan noteras och 
vad de kan innebära. 
 
Mysinge gånggrift ligger i Resmo socken på Ölands södra del längs med den västra 
landborgen, vilket gör att den är belägen högt upp i landskapet. Hela 45 m över havet. Längs 
med den västra landborgen, som utgörs av kalksten, är det tätt med gravfält, framförallt från 
järnåldern, inte minst på grund av att gravar placerade där får ett dominerande läge i 
landskapet. De tre gånggrifter man funnit på Öland är alla samlade i närheten av varandra, 
varav den berörda Mysinge gånggrift (RAÄ 85) är den längst söderut. Enbart några hundratal 
meter norr om dessa ligger Ölands enda kända dös (RAÄ 32). 
 
Med hjälp av C14 dateringar av 34 av de minst 56 individerna i kammaren fastställdes det att 
åtminstone 10 personer har blivit begravda under äldre bronsåldern till en bit in i yngre 
bronsåldern, ca 1800-1000 f.kr. Dateringarna indikerar en kontinuerlig användning under de 
800 åren. Den tidigaste daterade individen hamnade däremot på 3500 f.kr., TNII, vilket gör 
Mysinge gånggrift till en av de tidigaste daterade gånggrifterna i Sverige. Vidare har 
isotopanalyser visat att det fanns en anmärkningsvärt hög grad av mobilitet hos de gravlagda 
just under bronsåldern och påfallande många har vuxit upp utanför Öland. 
 
Genom att titta på annan form av återbruk på Öland kan man fastställa att Mysinge gånggrift 
är det äldsta exemplet på en grav från stenåldern som också använts in i bronsåldern på Öland. 
Det påträffades inget annat fall av återbruk i en grav från TNII på Öland. Det betyder så klart 
inte att det inte kan finnas andra exempel. Mysinge gånggrift är trots allt den enda utgrävda 
megalitgraven på Öland. Megalitgravar är monumentala konstruktioner som ligger i mer eller 
mindre stora högar. De är på så vis inte helt olika det rådande gravskicket under äldre 
bronsåldern med högar eller rösen som byggs på höjden. Och precis som högarna och rösena 
intar de framträdande platser i landskapet vilket även gäller för Mysinge gånggrift belägen 
längs med landborgen. Av den anledningen är det enbart logiskt att myter kring dessa gravar 
funnits i bronsålderns samhällen. Vilket i sig gör de övriga megalitgravarna kring Mysinge 
ytterst intressanta. 
 
Man kan fastställa att i alla de fall där en stenåldersgrav använts under bronsåldern för 
begravningar, bortsett från Mysinge gånggrift, har också ett röse eller en stenpackning 
tillkommit som omsluter graven vid något skede. I alla exemplen har detta röse eller denna 
stenpackning antagligen kommit dit under yngre bronsåldern, undantaget det något osäkra 
fallet av återbruk i ett jordlandat röse i Hässleby. I samtliga fall har sekundärgravar påträffats 
i det överliggande röset eller stenpackningen som inte sällan sträcker sig in i järnåldern. Det 
finns uppenbara likheter mellan dessa rösen/stenpackningar och det mynningsröse som 
tillkommit vid Mysinge gånggrift. Jag betraktar bägge som avslutande handlingar men medan 
rösen/stenpackningar i större utsträckning är en avslutande handling som samtidigt är en 
manifestation för den rådande kulturen som söker legitimitet bakåt i tiden, är mynningsrösen i 
första hand en avslutande handling.  
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Det framkommer tydligt att Mysinge gånggrift är unik i jämförelse med vad som påträffats i 
Falbygdens gånggrifter, med 34 dateringar varav ungefär 1/3 av dessa infinner sig under 
bronsåldern. Något liknande kan inte noteras i Falbygdens daterade gånggrifter 
överhuvudtaget. Rössberga Rör är den enda gånggriften med individer i kammaren daterade 
till bronsåldern, men bara en kan helt säkert dateras till bronsåldern, medan två ligger på 
övergången SN-BRÅ och en övergången BRÅ-JÅ. I Norra Lundby 41 påträffades två 
sekundära brandgravar högt upp i kammarens fyllnad som tolkades härstamma från yngre 
bronsåldern.  
 
Vad som tydligt framkommit angående mynningsrösena är hur svårdaterade de är och i flera 
fall kan man enbart säga att de är yngre än den trattbägarkeramik som ligger under dem vid 
mynningen. De dateras från MNB (Tomten), in i bronsåldern (Hjelmars Rör) och möjligtvis 
ända in i äldre järnålder (Långe Rör). Eftersom mynningsrösen uppenbarligen tillkommer vid 
så spridda tider och därmed under skilda kosmologier blir det svårt att ge en och samma 
förklaring till fenomenet i stort. Begravningarna i Mysinge gånggrifts kammare avtar en bit in 
i YBRÅ, från en förhållandevis jämn fördelning med ett glapp under SN tycks det upphöra 
helt. Av den anledningen ser jag det som mest sannolikt att mynningsröset tillkommit under 
början av YBRÅ som en sorts avslutande handling. Efter detta tillkommer det dock sekundära 
brandgravar i högens fyllnad samt i kammarens övre delar, antagligen genom att något av 
takblocken flyttats på. Detta kan förslagsvis vara kopplat till att ett nytt gravskick 
introduceras, nämligen brandgravskicket.  
 
Det är inte helt lätt att bedöma sekundärgravar i högen från bronsåldern i och med hur 
svårtolkade dateringarna är. Inte en enda är säkert daterad till bronsåldern. De mest sannolika 
sekundärgravarna från bronsåldern är dock övervägande brandgravar vilket indikerar att det 
var vanligast att begrava individer i högen under yngre bronsålder. Bortsett från en pincett i 
Hjelmars Rörs mynningsröse tycks aktiviteten vid gånggrifterna i Falbygden under äldre 
bronsåldern vara påfallande liten. Det är möjligt att den nya monumentala förändringen i 
kosmologi som infann sig under början av äldre bronsåldern ledde till att folket i Falbygden 
tog avstånd från den förflutna världsåskådningen genom att ignorera de äldre gravarna som 
känntecknade den.  
 
Det framkommer tydligt att det förflutna ofta hade stor betydelse vid synen på döden och 
begravningar under bronsåldern, inte minst på Öland, vilket lätt går att koppla till 
bronsålderns cirkulära kosmologi. Av den anledningen kan det vara värt att föra på tal 
Goldhahns uppdelning: 
 

”Den övre världen : De levandes värld : Underjorden 
Framtid : Nutid : Dåtid 
Återfödelse : Liv : Död 
Himmel : Jord/Sten : Vatten 
Sol : Häst : Skepp 
Grav : Hus : Depå” (Goldhahn 2005, 48) 

 
Här ser vi dåtid som en viktig komponent av kosmologin, sammankopplat med 
”underjorden”, ”död”, ”vatten”, ”skepp” och ”depå”. Det går utifrån dessa tankegånger att 
framföra teorier kring just vilka som kan ha blivit gravlagda i gravarna med lång kontinuitet 
tillbaka i tiden. Begravningarna ser ut att vara tydligt frånkopplade återfödelse och därmed de 
monumentala högar/rösen som riktas mot solen, men nära knutna till underjorden och vattnet. 
Ett förslag är att det kan tänkas ha varit speciella personer med band till underjorden och 
offerceremonier vid mossar som blivit begravda. Med tanke på kopplingen till underjorden, 
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död och depåer är det mycket möjligt att det kan ha något att göra med ”offer” i alla fall även 
om jag har svårt att tänka mig att de gravlagda därför skulle ha varit offer, åtminstone inte 
alla. Alternativt kan det ha varit människor som på något vis var förknippade med resande ute 
på havet, vilket både knyter vatten och skepp till sig. Den sistnämnda tankegången skulle 
dessutom kunna förklara den höga mobiliteten i Mysinge gånggrift.  
  
Vidare tror jag inte på en och samma orsak till alla exempel av återbruk och det är mycket 
möjligt att många förklaringar kan behövas även för återbruket i en och samma grav. I 
Mysinge gånggrift är åtminstone tio individer spridda över hela äldre bronsåldern. Det är 
sannolikt att det som motiverat gravläggningen av en av dessa individer inte behöver gälla för 
alla. 
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Abstract 
 
The re-use during the Bronze Age on Öland and in Falbygden in relation to that in 
Mysinge passage grave. 
 
This essay is focused on the re-use during the Bronze Age of the Stone Age passage grave 
RAÄ 85 in Mysinge, Öland. To increase the knowledge of the phenomena of re-use in general 
and that which occurred in Mysinge passage grave in particular I’ve looked at other forms of 
re-use on Öland and the re-use of passage graves in Falbygden. The research has been limited 
to the Bronze Age. My goal has been to see what this might tell us about the relationship 
people during the Bronze Age had towards the abstract subject of “non-existence”, in other 
words death.  
 
The research clearly shows that Mysinge passage grave is the oldest grave that were in use 
during the Bronze Age as a grave, of those known to us, with 1/3 of its dated burials dated to 
the first half of the Bronze Age and the earliest to early Neolithic. This makes the other three 
megalithic tombs in the area very interesting since none of them has been excavated. The 
other forms of re-use of graves that were observed in Öland during the Bronze Age were all 
later covered by a cairn or a stone packing of some sorts. This most often occurred during the 
late Bronze Age. However, subsequent burials continued after the construction of the 
cairn/stone packing throughout the Bronze Age and in most cases into the Iron Age. The 
cairns/stone packings have a lot in common with the entrance cairn at Mysinge passage grave 
which also seems to have been constructed during the late Bronze Age. However, while 
cairns/stone packings mark endings of something they at the same time are monuments of 
today and are continually being used as a grave (but now according to local burial customs). 
Entrance cairns on the other hand first and foremost mark endings of something, even though 
these endings are most likely meant to be remembered.  
 
None of the passage graves analysed in this essay in Falbygden indicate the same use of the 
chamber as Mysinge passage grave. With a few exceptions (Rössberga Rör and Norra Lundby 
41) the chamber seems to generally stop being used during Late Neolithic and during the 
Bronze Age and Iron Age secondary burials in the surrounding mound is instead common. 
However, it mainly seems to occur during the late Bronze Age and into the Iron Age. Not a 
single grave in the mound indicate a early Bronze Age date. 
 
It is clear that the past often had an important role in the relationship to death and burials 
during the Bronze Age.  
 
Keywords: Re-use, Bronze Age, Death, Megaliths, Passage Graves, Öland, Falbygden, 
Mysinge 
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Förord 
När vänner frågat mig vad jag tänkt skriva om och jag svarat döden (med en perfekt Ingmar 
Bergman-imitation) har jag fått mer än en avskräckt blick riktad mot mig. Dessa blickar har 
inte fått mig att undvika att svara på frågan kring vad jag skriver om men de har fått mig att 
ge ett annat svar (även om det inte går att bortse från att det förstnämnda svaret var nog så 
underhållande att ge). Den här uppsatsen som ni nu håller i handen handlar dock knappast om 
döden. Den försöker inte ge några som helst svar kring vad som händer med våra själar efter 
att våra ögonlock sluts för sista gången, eller ens om det finns något sådant som en själ. De 
som hoppats på det får leta någon annanstans. Nej, den här uppsatsen handlar inte om döden 
och alla avskräckta blickarna jag fått riktade mot mig var därmed obefogade. Synd på alla 
förlorade läsare! Den handlar dock om hur man i livet förhåller sig till något så svårförståeligt 
som döden. På så vis kan man säga att den handlar om livet via döden. Tyvärr låter det så pass 
pretentiöst att inte ens det svaret kan ges om någon ställer frågan. Visst är livet frustrerande!? 
I slutändan valde jag att ge ett enkelt svar på frågan: ”Den ska handla om det återbruk under 
bronsåldern som kan noteras i Mysinge gånggrift. Dessutom kommer paralleller till annan 
form av återbruk på Öland göras, samt det återbruk som kan noteras i Falbygdens gånggrifter. 
Att det i sin tur belyser aspekter kring synen på döden är faktiskt inte mitt fel!”. 
 
Att skriva om döden, direkt eller indirekt, kan omöjligt vara en enkel uppgift och det finns 
många personer som har hjälpt mig i mitt arbete. Först och främst vill jag tacka Ludvig 
Papmehl-Dufay som genom att låna ut svårtillgängligt och opublicerat material samt genom 
givande samtal i hög grad hjälpt mig i arbetet. Tack så mycket! Jag vill också tacka Magnus 
Petersson för att jag fick ta del av hans opublicerade materialsammanställning och för 
samtalet. Ännu ett tack riktas till Joakim Goldhahn för de bra litteraturtipsen som kom till 
användning vid flera tillfällen! Sist men absolut inte minst vill jag rikta ett stort tack till min 
handledare Anders Högberg som tålmodigt läst igenom mina halvfärdiga manus och gett 
förslag på förbättringar. Tack allesammans! Tillsammans lyckades vi mirakulöst hindra det 
här skeppet från att sjunka! 
 
Omslagsfoto: Mysinge gånggrift med omkringliggande hög. Foto: Gustav Wollentz 

 
 
 
 
 

If your thoughts should turn to death 
You got to stomp them out, like a cigarette 

 
- Conor Oberst 

 
 



 VIII 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning     1 
1.1 Bakgrund   1 
1.2 Syfte    5 
1.3 Frågeställningar   5 
1.4 Avgränsningar   5 

2. Tidigare forskning    6 
2.1 Ölands bronsålder   6 
2.2 Mysinge gånggrift   7 

2.3 Falbygdens gånggrifter   10 
3. Teori     13 

3.1 Begreppet återbruk   13 
3.2 Återbruk    13 
3.3 Döden under bronsåldern  17 

4. Metod     22 
4.1 Urval    22 
4.2 Källkritik    22 

5. Annan form av återbruk på Öland   24 
5.1 Algutsrum   24 
5.2 Karlevi    24 
5.3 Hässleby    25 
5.4 Torsborg    25 
5.5 Skålgropar på Resmo 81:1  26 
5.6 Gösslunda Rör och Blå Rör  27 
5.7 Konklusioner   28 

6. Återbruket i Falbygdens gånggrifter  31 
6.1 Landbogården, Gökhem RAÄ 17  31 
6.2 Frälsegården, Gökhem RAÄ 94:1  32 
6.3 Ormarör, Gökhem RAÄ 78  34 
6.4 Hjelmars Rör, Falköping stad RAÄ 3 34 
6.5 Gökhem RAÄ 71, Norra Lundby RAÄ 41 36 
6.6 Tomten, Valtorp RAÄ 42  37 
6.7 Rössberga Rör, Valtorp RAÄ 2  37 
6.8 Långe Rör, Valstad RAÄ 8  38 
6.9 Konklusioner   39 

7. Resultat     42 
7.1 Återbruk på Öland i relation till Mysinge GG  42 
7.2 Återbruk i Falbygden i relation till Mysinge GG 43 
7.3 Mynningsrösena   47 

8. Diskussion    49 
9. Slutsatser     52 
10. Referenser    54 

 
 

 



 1 

1. Inledning 
 
...mot dollar och yen blir döden lätt ett skämt 
-J. Berg 
 
Vad är det med döden som skrämmer oss så? Idag placeras kyrkogårdar på avlägsna, 
undanskymda platser och de är till för de sörjande. Som om vi inte vill se dem när vi är på väg 
mot jobbet, eller går ut med hunden, som att något inte existerar ifall vi blundar tillräckligt 
hårt. Vid matbordet tas inte ämnet upp, det ignoreras, och om någon råkar föra det på tal är 
det, utefter den stämning som infinner sig, som att döden manifesteras och blir ett väsen av 
kött och blod vid matbordet, med kåpa och lie där för att tålmodigt vänta in sitt nästa offer. Ja, 
vad är det vi flyr ifrån? Samtidigt finns det sorgligt många i västvärlden som aktivt söker efter 
det, strävar efter det vi inte talar om, det abstrakta som vi inte kan relatera till, det där mörka 
som vi bara inte kan begripa. Det hela, i all sin tragik, ter sig dock snarare som en flykt ifrån 
något fast och förståeligt än en strävan efter något obegripligt.  
 
Reflektioner kring efterlivet, att över huvud taget ha en relation till döden, men även rädslan 
och flykten, kännetecknar några av de mest typiska mänskliga dragen. Den här uppsatsen gör 
dock inga anspråk på att ge svar till några av de stora frågorna kring livet och döden, men den 
gör anspråk på att behandla människans relation till något vi idag helst inte talar om men som 
under bronsåldern antagligen var en konstant och viktig del av livet. Detta vittnar inte minst 
gravarnas placering i landskapet om, ofta monumentala och högt placerade omringar de 
boplatserna som om de var där för att skydda dem. Det hela ter sig som en stor kontrast mot 
den relation vi har idag, och detta är också viktigt att ha i åtanke när man läser uppsatsen. Vi 
förstår inte bronsålderns syn på döden genom att se på vår egen men vi kan komma närmare 
den genom att se på de mänskliga drag som finns inom oss alla.  
 
Rädslan för ingenting, vilket döden, en icke-existens, får ses som, är lätt att förstå, både för 
sin egen del och för de som står en nära. Viljan att göra någonting av ingenting likaså. Ett sätt 
att greppa det ogreppbara, göra något meningslöst meningsfullt. Vad som också får ses som 
ett typiskt mänskligt drag är förmågan att omforma världen så att verkligheten blir lättare att 
hantera. 
 
Min uppsats kommer att behandla synen på döden under bronsåldern utifrån det återbruk som 
kan noteras. Hur tusentals år äldre gravar, från stenåldern, även används in under bronsåldern. 
Varför användes gravar från svunna tider istället för de nygjorda och inte minst: vad kan det 
säga om bronsålderns syn på efterlivet? Mitt fokus kommer att ligga på Mysinge gånggrift i 
Resmo socken på Öland. En grav som kontinuerligt använts från mellanneolitikum in genom 
äldre bronsålder vilket ger ett tidsspann på ca 2500 år. För att få perspektiv på det är det 
tidsmässigt som att vi kontinuerligt skulle ha använt en grav från bronsålderns slut till idag. 
Samma grav alltmedan Romarrikets uppgång och fall sker, medeltidens pest skördar otaliga 
offer och två världskrig sköljer över oss. Tanken är minst sagt svindlande, men vad som är 
svindlande för oss kan vara normalt för dem och vad som skrämmer oss in i benmärgen kan 
ge dem den trygghet de behöver för att möta livet. Trots detta är det aldrig meningslöst att 
försöka förstå dem, för i grunden finns det långt mer som förenar oss än skiljer oss. 
 
1.1 Bakgrund 
Mysinge gånggrift ligger i Resmo socken på Ölands södra sida längs med den västra 
landborgen, vilket gör att den är belägen högt upp i landskapet. Hela 45 m över havet. Längs 
med den västra landborgen, som utgörs av kalksten, är det tätt med gravfält, framförallt från  
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järnåldern, inte minst på grund av att gravar placerade där får ett dominerande läge i 
landskapet. De tre gånggrifter man funnit på Öland är alla samlade i närheten av varandra, 
varav den berörda Mysinge gånggrift (RAÄ 85) är den längst söderut. Enbart några hundratal 
meter norr om dessa ligger Ölands enda kända dös (RAÄ 32) (Eriksson et al 2008, 531), se 
Fig. 1. 
 
Gånggrifter är gjorde av stenblock och består av en kammare som en gång löper ut ifrån, 
vanligen åt öster. I Mysinge gånggrifts fall betyder det att gången inte riktas mot havet utan 
mot Ölands alvar. Gången går i en sydostlig riktning, och omfattas av 10 vägblock och 4 
takstenar. Dessutom påträffades även stenar vid mynningen, som möjligtvis ursprungligen 
kan ha utgjort takstenar men som fallit ner. Gången är 5,5-6,5 meter lång (Arne 1909, 88). 
Kammaren är uppbyggd av större block än gången och är 4 meter lång och 3 meter bred, 
riktad i en nordöstlig till sydvästlig riktning med en oval form. Den är uppgjord av 10 
väggblock samt 3 mycket stora takstenar. Det ligger även en mindre taksten vilande på en av 
kammarstenväggarna (Papmehl-Dufay 2011; Arne 1909, 88). 
 
En nästan rund hög som består av grus och kullersten, med större stenar närmare mitten, 
omgärdar gånggriften. Övre hälften av kammarens takstenar samt delar av stenarna som 

täcker gången lär dock ha varit synliga 
åtminstone de senaste århundradena, 
vilket foton från innan utgrävningen 
1908 pekar på (Papmehl-Dufay 2011).  
 
Mysinge gånggrift grävdes ut redan 
1908 av Ture Johnsson Arne (1879-
1965), i den fann han vad han tolkade 
som 30-40 skelett, de flesta av dem 
längs kammarens kortsidor. I senare 
forskning har det dock visat sig att det 
snarare rör sig om minst 56 individer 
(Ahlström 2009, 82). Kranierna var ofta 
grupperade 3-4 tillsammans. Han fann 

Fig 1. Dy fyra megalitgravarna på södra Ölands västkust utmäkta med svarta punkter 
samt deras fornlämningsnummer. Mysinge gånggrift:  RAÄ 85. 
Karta hämtad från Fornsök 

Foto 1. Mysinge gånggrift från öster 
Foto: Gustav Wollentz 
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tre artikulerade skelett och en individ tolkades ha blivit begravd liggande på sidan med benen 
uppdragna och armarna framför ansiktet (Arne 1909, 91). Något som dock i senare forskning 
av Torbjörn Ahlström ifrågasatts där han betraktar det som en individ som ursprungligen 
blivit nerlagd i en hukande sittställning (Ahlström 2009, sid 69). Bortsett från benen i 
kammaren påträffade även Arne längre upp i lagren mellan två av de stora takblocken åt 
sydväst bitar av ett lerkärl med brända människoben under en kalkstenshäll. Detta förklarar 
Arne som en sekundärgrav från yngre bronsålder (Arne 1909, 90). Ytterligare hittade Arne 
brända ben ”rätt djupt nere” mellan kammarens sydvästra väggstenar på dess yttre sida (Arne 
1909, 90).  
 
Med hjälp av C14 dateringar av 34 av de minst 56 individerna i kammaren delades dess 
användning in i tre olika faser (Eriksson et al 2008, 533; se även Linderholm et al 2011). 
 
1. 12 individer daterades till fas ett som sträcker sig från TN II till MNA (ca 3500-2900 f.kr). 
 
2. 12 individer daterades till fas två som sträcker sig från MNB (c. 2900–2300 f.kr) till början 
av SN (ca 2300-2200 f.kr.) Det är dock enbart en av de 12 som dateras till tidig 
senneolitikum. 
 
3. 10 individer daterades till fas tre vilket infinner sig under bronsåldern. Dateringarna löper 
över hela äldre bronsåldern till en bit in i yngre (ca 1800-1000 f.kr). 
 
Dessa dateringar gör Mysinge gånggrift till en av de tidigaste daterade gånggrifterna i 
Sverige. Av de gånggrifter i Sverige där ben från kammaren daterats är det enbart 
Landbogården i Falbygden som gett ett tidigare resultat. Denna datering fick utföras två 
gånger på grund av stor standardavvikelse men bör också hamna under TNII. En individ i 
Rössberga gånggrift, Falbygden, ledde till en likartad datering som den äldsta i Mysinge 
gånggrift men med en mycket stor standardavvikelse. Annars tycks den huvudsakliga 
byggnadsfasen för gånggrifter inträffa under övergången TN till MN, med viss tyngdpunkt på 
MNs början (Sjögren 2003, 96-100).  
 
De fynd som fanns i Mysinge gånggrifts kammare överensstämmer väl med de ovan nämnda 
faserna, då dess typologiska dateringar täcker trattbägarkulturen (TN-MNA), 
stridsyxekulturen (MNB), senneolitikum samt bronsåldern. De fynd som tolkats som 
stridsyxeföremål är en tunnbladig yxa av flinta samt en rektangulär benplatta med två hål i 
som misstänks vara ett handledsskydd av beaker-typ, även om senare forskning snarare pekar 
på att det är en vävplatta (se Balic & 
Knarrström 2007, 90). Till de 
senneolitiska fynden hör bland annat 
tre bennålar av samma typ som hittats 
i andra senneolitiska gravar på Öland. 
Vidare påträffades två cylindriska 
benrör med två hål i vardera som 
möjligtvis fungerat som knappar, 
prydnadssmycken eller visselpipor 
vilka bedömts härröra från 
bronsåldern. 17 bärnstenspärlor låg 
också i kammaren (Arne 1909, 91-95; 
Bergenstråhle 1986, 8-17; Papmehl-
Dufay 2011).  

Foto 2. Gången sedd från Mysinge gånggrifts kammare. 
Foto: Gustav Wollentz 
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Vid två senare utgrävningar vid mynningen, båda opublicerade (Arne 1937 samt 
Alexandersson 2005) anträffades spritt brända ben, keramik av trattbägartyp samt flinta. 
Depositionen av keramik kring mynningen hittades i åtminstone tre koncentrationer, 
möjligtvis representerar dessa tre krossade kärl. Ett mynningsröse som täckte både fynden och 
vad som tolkats som en fasadhäll kunde också konstateras, vilken därmed bevisligen inte kan 
ha varit en del av den ursprungliga konstruktionen (Alexandersson 2005, 8-11, bilaga 4). 
 
Som tidigare nämnts finns det tre gånggrifter på Öland och de är alla belägna i närheten av 
varandra, detta står i stor kontrast mot hur det ser ut på Falbygden i Västergötland. På en yta 
av 50x30 km finns en av norra Europas största koncentrationer av megalitgravar från 
stenåldern. Dess antal varierar något beroende på vilken forskare man frågar, av Sjögren 
uppskattas det finnas 254 säkra eller troliga gånggrifter samt två dösar (Persson & Sjögren 
2001, 6). Lars Blomqvist utförde dock den senaste inventeringen av megalitgravar i Sverige 
och bedömer det där till 204 gånggrifter och 4 dösar i Västergötland. I samma inventering 
blev det totala antalet gånggrifter i hela Sverige 294 stycken (Ahlström 2009, 11-12). Att 
Falbygden är unikt i Sverige framkommer tydligt. 
 
Falbygden är beläget på en kalkstensplatå och är ett av tre så kallade kambrosilurområden i 
Västergötland. Det innebär att dess urberg täcks av sedimentera bergarter som avlagrades där 
när det var en havsbotten, vilket var för 400-600 miljoner år sedan (Axelsson 2004, 75). Detta 
har medfört att marken är ytterst bördig i området (Persson & Sjögren 2001, 11-12). 
Gånggrifterna är fördelade över hela Falbygden (med ett medelavstånd på 530 m), ofta i 
mindre grupper eller på rad, med vissa koncentrationer, bland annat Karleby, Falköping och 
Gökhem. De är ofta belägna på gränser i landskapet, där olika typer av bergarter möter 
varandra, och i södra Falbygden finns det exempel på att de ligger vid mossar som under 
neolitikum kan ha utgjorts av mindre sjöar (Axelsson 2004, 74-75; Persson & Sjögren 2001, 
10). En möjlig förklaring till att gånggrifterna ofta ligger på kalkstensplatåns gränszoner kan 
vara att det där fanns tillgång till dricksvatten i större utsträckning, det var därmed den 
gynnsammaste marken för odling samt bosättning. Dessutom hade gränszonerna den 
bördigaste jorden (Sjögren 2003, 57-58). 
 
Falbygdens gånggrifter är generellt sett mycket stora och varierar mellan 2,4 till 17 meters 
längd med en gång som ofta är runt 4-10 meter. Kammaren har en tämligen enhetlig form i 
jämförelse med andra områden i och med att den, med vissa undantag, är rektangulär (till 
skillnad från Mysinge som hade en oval form). Det finns ett antal konstruktionsdetaljer som 
är unika för Falbygdens gånggrifter; bland annat nischindelningsstenar (Persson & Sjögren 
2001, 7). Sammanfattningsvis kan man fastställa att det finns skillnader mellan Falbygdens 
gånggrifter och de på Öland (varav den mest avgörande skillnaden kan vara antalet). 
Specifika skillnader i konstruktionsdetaljer från uppbyggnadsfaserna under stenåldern är inte 
av stor vikt för den här uppsatsen så till vida att man inte tydligt kan påvisa att sådana 
påverkat användningen av dem under bronsåldern. Men förändringar i konstruktionen som är 
senare än själva uppförandet av monumentet är å andra sidan av stor vikt. I Falbygden 
förekommer det oerhört ofta mynningsrösen framför gången (se kap 6), d.v.s rösen som 
byggts för att sluta ingången vid något skede, som alltid är senare än konstruktionen av resten 
av monumentet. Som redan nämnts framkom det även ett mynningsröse vid Mysinge 
gånggrift, även detta är en form av återbruk, ett som Mysinge gånggrift har gemensamt med 
många i Falbygden, men vad innebär det egentligen? 
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Jämförelser mellan återbruket i Falbygdens gånggrifter och det i Mysinge gånggrift kommer 
vara en fråga som jag ämnar djupdyka i längre fram i uppsatsen, i förhoppning att det kan 
belysa och öka förståelse för fenomenet i stort. Vilket exceptionellt leder oss in till nästa 
punkt: vad jag egentligen har för avsikt med allt det här! 
 
1.2 Syfte 
Mitt syfte är att genom Mysinge gånggrifts återbruk belysa aspekter av bronsålderns syn på 
efterlivet. 
 
1.3 Frågeställningar 
1. Se på Ölands Bronsålder i relation till Mysinge gånggrift. Vilken annan form av återbruk 
kan noteras på Öland under bronsåldern och hur ser den ut i jämförelse med den i Mysinge 
gånggrift? 
 
2. Se på återbruket i Falbygdens gånggrifter i relation till Mysinge gånggrift. Vilka 
likheter/skillnader kan noteras och vad kan de innebära? 
 
1.4 Avgränsningar 
Jag begränsar mig geografiskt till Öland och Falbygden, kronologiskt till bronsåldern samt 
tematiskt till det återbruk som kan noteras. Vidare är det just återbruket i Falbygdens 
gånggrifter som ska tittas närmare på, medan det på Öland är återbruket i gravar i stort, som 
sedan ämnas sättas i relation till det i Mysinge gånggrift. Anledningen till att just dessa 
aspekter valts att undersöka närmare är för att jag bedömt att bägge frågorna på skilda vis kan 
hjälpa till att öka förståelsen för återbruk under bronsåldern i stort och det i Mysinge gånggrift 
i synnerhet. Falbygden valdes ut i och med att det finns oerhört många gånggrifter i 
Falbygden, inte minst där återbruk har påträffats, vilket gjorde det mycket intressant att sätta i 
relation till Mysinge gånggrifts utan någon risk för brist på material. Naturligtvis hade det 
dock varit mycket spännande att analysera återbruket i alla gånggrifterna i hela Sverige, och 
se vilka mönster och sammanhang som kan noteras, men tiden medgav inte en så omfattande 
analys. 
 
Att arbetet är kronologiskt avgränsat till bronsåldern samt tematiskt till återbruk betyder att 
det inte kommer att läggas något fokus på gravarnas funktion innan bronsåldern så till vida att 
det inte behövs för att få förståelse för användningen under bronsåldern. Konstruktionsdetaljer 
rörande gånggrifterna har inte varit relavanta bortsett från de som tillkommit senare. Gravar är 
dock inte isolerade öar och för att begripa helheten kommer också aspekter från den 
ursprungliga användningen av gravarna tas upp, i de fall det har varit relevant för förståelsen i 
stort. 
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2. Tidigare forskning 
 
2.1 Ölands bronsålder 
Just Ölands bronsålder har det forskats påfallande lite om. Stor del av forskningen har 
fokuserat på Ölands järnålder, antagligen eftersom en majoritet av de synliga gravfälten på 
Öland är från järnåldern. Det som finns från bronsåldern utgörs inte sällan av isolerade öar i 
järnåldersgravfält, något som dessutom leder till komplikationer i och med att det kan vara 
ytterst svårt att avgöra med säkerhet vilka gravar som är från bronsåldern och vilka som är 
från järnåldern, inte minst när det kommer till rösen (Andersson 1987, 33-32; Åstrand 1989, 
47). Länge var även stenåldern dåligt utrett men senare forskning har i större utsträckning än 
innan belyst perioden (se bland annat Kanstrup 2004 samt Papmehl-Dufay 2006). 
 
Under början av 1920-talet utför dock Nils Åberg en omfattande genomgång av lösfynden 
från Ölands bronsålder som går att finna i Kalmar Läns Förhistoria vilket understryker att det 
inte finns en brist på föremål och att det påträffats flera vackert utförda prestigeföremål. Värt 
att föra på tal här är till exempel de två bronslurarna från yngre bronsåldern som anträffades i 
en åker i Norregården, Långslöts socken. Under bronsåldern hade där troligtvis legat en 
mosse vilket pekar på att det är ett offerfynd. Vidare har lurarna i sig en stark rituell koppling 
(Åberg 1923, 60-61). Många av de mest prestigefyllda fynden utgörs av just depåfynd från 
yngre bronsålder och en majoritet av dessa består av kvinnliga smyckedepåer, varav det 
vanligaste föremålet som påträffats som depåfynd är halsringar (Åberg 1923, 59-69). Åbergs 
utförliga genomgång har varit av stor vikt för senare forskning av bronsåldern på Öland och 
används även ofta idag för att få förståelse kring området.  
 
Det utfördes en del forskning som behandlade Ölands bronsålder under 1980-talet. Bland 
annat Thomas B. Larssons avhandling The Bronze Age Metalwork in Southern Sweden: 
Aspects of Social and Spatial Organization 1800-500 B.C från 1986. Den berör hela södra 
Sverige men ett kapitel fokuserar enbart på Öland. Den är ofta uppmärksammad i senare 
forskning (Andersson 1987; Åstrand 1989; Gurstad-Nilsson 2001), men åsikterna skiljer sig åt 
något. Genom att titta på fyndspridningen delar Larsson upp Ölands bronsålder i två 
centralområden; ett i dess norra och ett i dess södra del. Den norra är fokuserad kring Köpinge 
medan den södra är fokuserad kring Sandby (Larsson 1986, 128-132). Vidare skiljer han på 
noterade ackumulationsområden och produktionsområden. Produktionsområdena är de där 
enklare verktygsföremål (t.ex holkyxor) hittats vilket tyder på att det var områden där verktyg 
tillverkades, medan ackumulationsområdena är de där de mer prestigefyllda objekten påträffas 
och kännetecknar enligt Larsson sociala center där någon sorts elit levde. Mellan de två 
centralområdena i nord och syd, från Runsten till Glömminge, uppmärksammade Larsson en 
påfallande fyndfattighet. Däremot finns det ett flertal rösen i detta bälte som Larsson föreslår 
kan symbolisera dessa två gruppers enade manifestationer för en gemensam dyrkan av samma 
förfäder (Larsson 1986, 135-139). Både Andersson och Åstrand ställer sig dock tveksamma 
till tolkningen av dessa rösen som enade manifestationer då flera av dem inte ens med 
säkerhet kan dateras till bronsåldern (Andersson 1987, 33-32; Åstrand 1989, 47-49). Åstrand 
är dessutom skeptisk till att produktionsområden och ackumulationsområden legat skiljda åt 
och menar att det är troligare att ackumulationsområden utvecklas i de bästa 
produktionsområdena. Han ser dock uppdelningen av Öland i två centralområden som rimlig 
utifrån fyndspridningen (Åstrand 1989, 44-46, 53-54). Kritiken understryks av Gurstad-
Nilsson som poängterar att sydvästra Öland som av Larsson betraktas vara ett 
produktionsområde har flera monumentala storhögar: Mysinge, Gynge, Risinge och Klinta 
(Gurstad-Nilsson 2001, 212). 
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Åstrand gör en omfattande sammanställning av Ölands bronsåldersfynd i sin C-uppsats 1989 
med syfte att utreda bebyggelsen. Ytterst få boplatser har nämligen hittats från Ölands 
bronsålder. Åstrands arbete är den hittills mest välgenomarbetade genomgången av Ölands 
bronsålder och har varit väsentlig för framtida forskning, inte minst uppsatsen ni nu håller i 
handen. När det kommer till frågan om kontinuitet menar han att de exempel på närhet mellan 
senneolitiska gravar och bronsåldersgravar som finns snarare ”visar att samma gravplatser 
använts under olika tider än någon egentligen kontinuitet”. Däremot ser han en mer tydlig 
kontinuitet vid övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder och han för på tal 
Gösslunda Rör som det tydligaste exemplet på detta (Åstrand 1989, 51). 
 
2.2 Mysinge gånggrift 
Mysinge gånggrift, RAÄ 85, grävdes ut 1908 av T.J. Arne. Hans rapport över utgrävningen 
publicerades i fornvännen 1909 (Arne 1909). För en närmare beskrivning av denna se Kapitel 
1. Arne återvände för ytterligare en utgrävning vid gånggriftens mynning 1937 eftersom det 
då framkommit hur vanliga mynningsdepositioner var, denna finns däremot inte publicerad. 
Där påträffades keramik, två ornerade och ett 50-tal oornerade skärvor, som han bedömde 
som äldre än fynden i kammaren (Arne 1937, SHM 21790). 2004 utfördes en tredje 
utgrävning av Kenneth Alexandersson med CD-studenter från Kalmar Högskola. Både 
mynningen och högen undersöktes. Ytterligare keramik påträffades, av trattbägartyp, vilket 
gör den samtida med gånggriftens första fas (se 1.1). Huvuddelen av keramiken hittades under 
det mynningsröse som framkom (Alexandersson 2005, 8-10). Vidare anträffades 134 brända 
benfragment i högens fyllning som troligtvis härrör från en sekundärgrav. Denna 
koncentration ligger i närheten av de brända ben Arne hittade vid sin grävning mellan 
kammarens sydvästra väggstenar (Arne 1909, 90), även om det inte sammanfaller exakt i och 
med att de ben Alexandersson fann låg något längre sydöst, precis söder om den södra 
kammarstenen (Alexandersson 2005, 6, 8, bilaga 1). Det kan alltså vara fråga om ytterligare 
en sekundärgrav eller samma som Arne noterat.  
 
1987 skrev Ingrid Bergenstråhle en C-uppsats som behandlade Ölands megalitgravar. 
Uppsatsen är mycket fokuserad just på megaliternas konstruktion men hon går också igenom 
fyndmaterialet. Det lerkärl med brända ben som Arne fann högt upp i kammarens fyllnad 
under en kalkstenshäll som han själv tolkar som en sekundärgrav från yngre bronsålder (Arne 
1909, 90) försöker Bergenstråhle rekonstruera och det enda liknande kärl hon kunde hitta var 
ett från 800-900-tal. Utefter detta tolkar hon det alltså inte som omöjligt att gånggriftens 
kammare kan ha använts för sekundärgravar även in under vikingatid (Bergenstråhle 1987, 9-
11). När Ingrid Bergenstråhle gick igenom fyndmaterialet framkom dessutom en bit brons 
som troligtvis förväxlats med keramik då den inte tidigare omnämnts. Den var svårt 
korroderad och hade enbart en längd på 2,9 cm. Bergenstråhle tolkar det som en del av en 
fibula vilket får ses som en djärv (om än kanske inte helt otänkbar) tolkning, och menar att 
den obestämbara keramik som framkommit utanför kammaren därmed kan röra sig om en 
urnebrandgrav från bronsåldern (Bergenstråhle 1986, 15, 17). Något som dock inte ter sig 
särskilt sannolikt i och med Alexanderssons grävning 2004, då ingen antydan om 
sekundärgravar vid mynningen påträffades (Alexandersson 2005). Dessvärre går det utifrån 
det som rapporterats inte att fastställa var denna bronsbit återfanns i mer detalj än att det var 
utanför kammaren, under Arnes andra utgrävning från 1937 vid gånggriftens mynning, där 
bland annat två ornerade och ett 50-tal oornerade krukskärvor påträffades (SHM 21790). Det 
är därmed inte otänkbart att den låg under mynningsröset, även om det inte kan fastställas. 
 
Det har skrivits ett flertal uppsatser om Ölands megalitgravar under 2000-talet, dock är det 
inga av dem som fokuserar just på återbruket under bronsåldern. Rauna Vaara CD-uppsats 
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”Megalitgravar och flatmarksgravar på Öland under mellanneolitikum” från 2004 är 
framförallt en jämförande studie mellan Resmos trattbägarkultur och Köpinges 
gropkeramiska (se Vaara 2004). Hon genomförde dock geofysisk prospektering av Mysinge 
gånggrift och upptäckte tydliga anomalier vid dess mynning vilket föranledde Alexanderssons 
utgrävning 2004 (Vaara 2004, 16-19). Daniel Åhlunds C-uppsats från 2006 är en jämförande 
studie mellan Öland och Falbygdens megalitgravar men ytterst lite utrymme ges diskussionen 
kring återbruk, mer än att fastställa att det ofta har förekommit (Åhlund 2006, 19-21). 
Slutligen skrev Hanna Karlsson en C-uppsats 2009 som berör relationen mellan de fyra 
megalitgravarna på Öland till en trattbägarlokal som grävdes ut 2008 av Ludvig Papmehl-
Dufay (Karlsson 2009, 1). Hon kopplar samman lokalen med megalitgravarna och tolkar den 
som knuten till de aktiviteter som utfördes vid mynningen som lämnat spår av bränd flinta, 
ben och keramik, den så kallade mynningsdepositionen. Detta på grund av avsaknaden av 
huskonstruktioner, ett icke boplats-liknande fyndmaterial och de härdar som upptäcktes där 
keramik samt bränd flinta och ben påträffades (Karlsson 2009, 16-19). 
 
Av stor vikt för förståelsen av Mysinge gånggrift har indirekt Marie Kanstrups CD-uppsats 
från 2004 varit. I den tar hon C14 prover samt gör isotopiska analyser på senneolitiska skelett 
på Öland, från sju gravsammanhang. Dessvärre är inte Mysinge gånggrift med i analysen på 
grund av mängden skelett som gjorde att det låg utanför projektets tidsramar (Kanstrup 2004, 
5). Dock behandlas Torsborg, Karlevi och Algutsrum (Kanstrup 2004, 19-21) som alla berörs 
i den här uppsatsen. Det är alltså enbart indirekt, via den forskning som arbetat vidare med 
Kanstrups resultat, som Mysinge gånggrift belysts. I artikeln ”Same Island, Different Diet” 
från 2008 av Gunilla Eriksson med flera medförfattare från Arkeologiska 
forskningslaboratoriet, bland annat Kanstrup, presenteras 30 C14 dateringar från Mysinge 
gånggrift, vilka tydligt visar kontinuiteten från TNII in i bronsåldern, med ett visst glapp 
under SN (se 1.1). Vidare kunde de via isotopiska analyser konstatera att de som var begravda 
under bronsåldern livnärde sig på en terrestrisk diet, med i överlag få intra-individuella 
skillnader (få personer med förändrad diet under sin livstid). Detta står i kontrast mot den 
blandningen av marin och terrestrisk föda som kunde noteras under tidigare perioder. Det är 
också värt att nämna den påfallande höga graden av intra-individuella förändringar som fanns 
i den andra fasen (MNB till början av SN), d.v.s. att väldigt många individer under den 
perioden bytt diet under sin livstid (Eriksson et al 2008, 531-533). Utifrån de isotopiska 
analyserna tolkar de att det var under senneolitikum som utvecklingen till heltids 
jordbruksskötsel inträffar, och inte under övergången mellan mesolitikum och neolitikum. De 
stora intra-individuella förändringarna som uppmärksammades i den andra fasen 
kännetecknar i deras tolkning att man till och med kan notera övergången på individnivå 
(Eriksson et al 2008, 539-541). 
 
Senare forskning från Arkeologiska forskningslaboratoriet har med stabila isotoper undersökt 
mobiliteten på Öland, och ett anmärkningsvärt högt antal av de gravlagda i Mysinge gånggrift 
under bronsålder visade sig inte ursprungligen härstamma från Öland. Sju av de tio gravlagda 
under bronsålder hade upplevt stora förflyttningar under sin livstid och sex av tio var 
uppvuxna utanför Öland. Under fas 1, TN II till MNA (ca 3500-2900 f.kr), uppvisar 33% icke 
lokal härkomst, under fas 2, MNB till början av SN (c. 2900–2200 f.kr.) uppvisar 43% icke 
lokal härkomst medan under den sista fasen, äldre bronsålder, uppvisar 60%. icke lokal 
härkomst (Linderholm et al 2011, 19-24). Linderholm et al ger ingen förklaring till denna 
iakttagelse förutom att det indikerar en ökad mobilitet på Öland under bronsåldern, och tre 
andra individer från bronsåldern (från Torsborg, Kalleguta respektive Algutsrum) som ingått i 
analysen överensstämmer också med det icke lokala mönstret som noterades i Mysinge 
gånggrift (Linderholm et al 2011, 24).  
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Elin Fornander, som också är från Arkeologiska forskningslaboratoriet och som varit delaktig 
i den ovanstående artikeln utvecklar dock resonemangen kring mobilitet i sin avhandling 
”Consuming and Communicating Identities” från 2011. Även om hon understryker att mer 
tester från flera lokaler behövs anser hon att det höga antalet icke-lokala individer i Mysinge 
gånggrift ”seems striking” (Fornander 2011, 61). I en förklaring till varför återbruk 
förekommer betonar hon att man måste se på de lokala förutsättningarna för att få förståelse; 
det finns inga universella förklaringar. Hon menar att även om det säkert ofta kan ha 
förekommit för att legitimera makt genom att manifestera en länk till ett områdes förfäder, 
vilket är en vanlig förklaring (se 3.2), behöver det inte alltid vara orsaken, vilket Mysinge 
gånggrift är ett bra exempel på, anser Fornander. I och med att Mysinge gånggrift under 
bronsåldern måste ha blivit en del av ett mytologiskt förflutet (se Gosden & Lock 1998), det 
vill säga att monumentet fått en helt annan betydelse och funktion än vad det ursprungligen 
byggts för, kan det ha använts för att begrava de individer som nyligen kommit till Öland och 
därmed antagligen inte hade några lokala områden eller namngivna förfäder från det sociala 
minnet som de kunde knytas till; av den anledningen fungerade detta monument utmärkt då 
det istället kunde manifestera en länk för individerna till mytologiska förfäder, föreslår 
Fornander. Vidare framhåller hon som en alternativ teori att det också skulle kunna vara just 
de gravlagdas icke-lokala härkomst, vilket indikerar resande människor, som kan ha 
förorsakat den här speciella behandlingen, och att det inte behöver ha något med band till 
förfäder att göra (Fornander 2011, 59-62). Avslutningsvis skriver hon dock: ”Whether or not 
this was an especially honourable treatment or associated with specific roles and identities 
goes beyond the scope and limitations of our present knowledge” (Fornander 2011, 61). 
 
Fornander för även en diskussion kring skillnaden mellan megaliter som ligger tätt som i 
Falbygden och de som ligger glest som i fallet med Mysinge och en dös i Alvastra. Denna 
diskussion utgår delvis från de isotopiska analyser som genomförts på de två gånggrifterna 
Frälsegården samt Rössberga Rör i Falbygden som uppvisade övervägande lokal härkomst på 
alla individer, vilket står i stor kontrast mot de analyser från Mysinge gånggrift (Fornander 
2011, 92). Dösen i Alvastra är unik eftersom en individ i den hade en mesolitisk datering, 
vilket är en mycket äldre datering än dösen. Varför en person från mesolitikum ligger i en 
neolitisk dös har det diskuterats mycket kring, men att det på något vis kan ha varit för att 
dösen placerades över en grav från mesolitikum är en teori. I så fall kan legitimering genom 
band till anfäder vara av stor vikt även vid val av plats för megalitgravar. Det finns inga säkra 
dateringar som visar en användning av dösen efter neolitikum även om två individer daterades 
till järnåldern. Anledningen till osäkerheten kring järnåldersdateringarna är att det fanns 
förvirrelser kring materialet i Lund och en risk för hopblandning finns. Av den anledningen 
misstänks järnåldersdateringarna härröra från det närbelägna järnåldersgravfältet. Dessvärre 
tillhör även den mesolitiska dateringen materialet där risk för hopblandning finns vilket är 
ytterst beklagligt (Fornander 2011, 61-62). Alvastra dös är även intressant i och med närheten 
till den berömda pålbyggnaden som under MN blev någon sorts mötespunkt för människor. 
Trots att det finns få egentliga likheter mellan Alvastra dös och Mysinge gånggrift, vilket 
Fornander också påpekar, menar hon utefter dessa att det tycks finnas olika meningar knutna 
till de de ensamt liggande megalitgravarna än de mer tätt förekommande:  
 

”Conclusively, there seem to be different meanings associated with, for example, the densely 
occurring Falbygden megaliths compared to the more solitary monuments on some levels, 
although there is no clear link between the Alvastra dolmen and Resmo in this respect. In these 
diverse megalithic settings, different relations to people, place and past have been evoked.” 
(Fornander 2011, 93) 
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2.3 Falbygdens gånggrifter 
Vid Blomqvists inventering 1989 hade 27 av 204 gånggrifter i Västergötland undersökts, 
dock utfördes 77% av dessa utgrävningar före andra världskriget. En påfallande stor majoritet 
av dessa skedde mellan 1860-1890 då bland annat Bror Emil Hildebrand och Oscar Montelius 
utförde utgrävningar. De frågor som intresserade forskarna under den tiden var dock 
övervägande rasfrågor och diskussionen kring ursprungsbefolkningar. Sven Nilsson hävdade 
bland annat genom att titta på kraniernas storlek samt kropparnas sittställningar att de som var 
gravlagda i gånggrifterna var samer (Ahlström 2009, 11-15, 27).  
 
I och med att skelettmaterialet ofta påträffats i vad som betecknats som ”kaos” har det ägt rum 
heta diskussioner kring om gånggrifterna snarare är benhus än gravar. Kanske var de hus som 
man förvarade förfäders heliga ben i som sedan togs ut och användes under religiösa ritualer? 
Eller lade man kropparna där för att ruttna innan man tog ut dem och begravde benen någon 
annanstans? Bland annat har Tilley hävdat att benen aktivt kan ha sönderdelats för att 
avpersonifiera den döde, eftersom man vid nedläggandet i gånggriften omvandlar individen 
till en social kropp där alla de döda bildar en helhet tillsammans och där gånggriften 
symboliserar en kvinnlig gudom (på grund av dess likhet med det kvinnliga 
reproduktionsorganet) som övervakar förfädernas ben (Tilley 1999, 27-34). Dessa tolkningar 
är dock enbart baserade på benmaterialet från Carlshögen och Ramshög vilka enligt Ahlström 
inte är representativa (Ahlström 2009, 45-47). Diskussionen kring ifall det är benhus eller 
gravar är alltså på inget vis en död sådan. Lars Bägerfeldt som ledde utgrävningen av 
gånggriften Landbogården i Falbygden som innehöll den hittills tidigaste daterade individen i 
en megalitgrav (se 6.1), accepterar till exempel inte att det kan datera gånggriften, utan menar 
att det snarare pekar på att individen dött flera hundra år innan gånggriften byggdes och att 
det kan vara en fråga om mumifiering och ömt vårdande av heliga ben (Bägerfeldt 2001, 299-
300). 
 
De senaste decennierna har det forskats mycket kring Falbygdens gånggrifter, inte minst tack 
vara projektet ”Gånggrifterna i centrala Västergötland och dess bakgrund” som inleddes 1985 
som ett samarbete mellan den arkeologiska institutionen på Göteborgs universitet samt 
Skaraborgs Länsmuseum. I detta projekt har en rad nya utgrävningar genomförts och 
dessutom har analyserar av tidigare material gjorts. Arbetet från 1985 till 1999 är publicerat 
2001 av Per Persson och Karl-Göran Sjögren, vid namn ”Falbygdens gånggrifter: Del 1. 
Undersökningar 1985-1999”. Det är en omfattande genomgång av de nio gånggrifter som 
dittills hade undersökts inom projektet och har varit av stor vikt för forskningen kring 
Falbygdens gånggrifter (Persson & Sjögren 2001).  
 
I Sjögrens avhandling från 2003 vid namn ”Mångfalldige uhrminnes grafvar: Megalitgravar 
och samhälle i Västsverige” förs flera intressanta diskussioner kring återbruk. Avhandlingen 
behandlar Västsveriges megalitgravar, bland annat Falbygdens. Sjögren uppmärksammar att 
begravningar i kammare fortlöper fram till SN varefter fyndfrekvensen tycks minska. Detta är 
en trend som stämmer för alla megalitgravar över hela västra Sverige och inte enbart 
Falbygdens. Efter senneolitikum är däremot sekundärbegravningar utanför kammaren i den 
omgivande högen vanligt. I Falbygden är detta sistnämnda fenomen framförallt dominerande 
under järnåldern, medan det i Bohuslän och Halland är vanligast under bronsåldern. Vidare 
skriver Sjögren angående specifikt Falbygden: 
 

”(...) i det senare området tycks kontinuerlig användning av megaliter vara ett så pass vanligt 
fenomen att det troligen kan ses som en förklaring till den glesa förekomsten av typiska brons-
och järnåldersgravar på Falbygden.” (Sjögren 2003, 107)  
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Sjögren diskuterar även mynningsrösena och dess funktion. Han ser dem som en sorts 
avslutning på de ceremonier framför mynningen som tycks äga rum främst under MN, de så 
kallade mynningsdepositionerna av bland annat keramik, bränt ben och flinta, och samtidigt 
som han framhåller att de ofta är svåra att datera menar han att de inte bör ha tillkommit innan 
senneolitikum. Vidare understryker han att ett mynningsröse inte innebär att aktiviteterna i 
kammaren avslutas, i och med att ca hälften av kamrarna har fynd från senneolitikum. Utifrån 
detta presenterar Sjögren en teori som innebär att mynningsrösenas syfte och funktion kan ha 
varit att göra om gånggrifterna till hällkistor. Genom konstruktionen av ett mynningsröse har 
gånggriften på så vis fungerat som en hällkista för begravningar under SN, och de har skett 
genom öppningar i takblocken. På samma vis har gånggriften anpassats efter förändrade 
gravseder och gravskick under brons-och järnåldern då man istället för kammaren använt 
högen för sekundärbegravningar (Sjögren 2003, 106-113).  
 
Torbjörn Ahlströms bok Underjordiska Dödsriken från 2009 fokuserar mycket på debatten 
kring benhus eller gravkammare. Ahlström är en osteolog och var delaktig vid utgrävningen 
av Frälsegårdens gånggrift i Falbygden under 2001. Denna gånggrift kommer att behandlas 
närmare senare (se 6.2). Ett av målen med utgrävningen var att se på skelettmaterialet: utgörs 
det av ”kaos” vilket vissa forskare hävdat och vad som i så fall möjligtvis skulle indikera på 
benhus, eller finns där ordning? Ahlström fastställer att individerna har placerats i kammaren i 
en hukande sittställning. I denna ställning förmultnar kroppen ofta på ett sådant vis att det kan 
tyckas vara en fråga om ”kaos”, och den kan falla ihop eller sönderfalla på många olika sätt 
beroende på omständigheterna. Det har också lett till feltolkningar från andra forskare; bland 
annat tolkade Arne en individ i Mysinge som liggande i en hocker-ställning (förknippat med 
stridsyxe-kulturen generellt sett) men det är troligare en individ som placerats i en hukande 
sittställning men som senare fallit omkull. Samma feltolkning tycks ha inträffat i 
Landbogårdens gånggrift (se 6.1), menar Ahlström. Sammanfattningsvis konstaterar Ahlström 
att kropparna placerats hela i gånggriften och att den därmed inte har fungerat som ett benhus 
(Ahlström 2009, 51-69).  
 
Även om Ahlströms bok inte behandlar återbruket under bronsåldern för han resonemang som 
är relevanta i sammanhanget. Han ser den hukande sittställningen som en livskraftig sådan, 
och beskriver den som en universell skyddsställning som inbjuder till värme och komfort, till 
skillnad från den liggande hockerställningen som saknar vitalitet och ger tydliga associationer 
till någon som är avliden. Ytterligare indikationer på att det finns ett syfte i att placera 
individerna i en sittställning är fynden av bland annat bennålar och bärnstenar som pekar på 
att individerna placerats där beklädda. Utifrån detta menar Ahlström att det troligtvis handlar 
om en övergångsrit där de levandegjorde de döda. Detta leder till ett liminalt tillstånd, som 
varken död eller levande, hävdar Ahlström, tills dess att kroppen sönderfallit inne i 
gånggriften då han/hon plötsligt kan identifieras som död (och gånggriftens gång visar vägen 
till dödsriket). Kroppen förlorar då sin symboliska betydelse vilket är anledningen till att de 
efter kollaps inte behöver behandlas med omsorg längre (Ahlström 2009, 121-125).  
 

”Den hukande sittställningen var en metafor för livet, men när dekompositionen når så långt att 
lägesenergin utlöses i rörelseenergi och benen intar en vilande plats på kammarens golv, då 
existerar det inte längre några associationer till liv. Liggande på golvet ger stoftet associationer 
till död (...). Till skillnad från den gängse tolkningen inom arkeologin vill jag hävda att de torra 
benen inte haft någon ytterligare rituell betydelse (...).” (Ahlström 2009, 124) 
 

Ahlström framför jämförelser med traditionell samisk religion där det bland annat fanns en 
likartad syn på hur skeletten av avlidna förlorar sin betydelse; detta efter att ett nyfött barn 
namnges efter den döde och därmed ämnas återuppstå i denna. Vidare hade samerna en tro på 
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att sjöar och berg var områden som mötte en parallell dödsvärld. Ahlström ser här en koppling 
till Falbgydens gånggrifter och menar att det kan vara orsaken till att de ofta är belägna invid 
platåbergen och dessutom är konstruerade av samma material som bergen. Han tolkar det som 
att de därmed har fungerat som en parallell dödsvärld åt de avlidna. Vidare användes inte 
gånggriften medan kropparna fortfarande befann sig i liminalfasen, det vill säga innan de 
hunnit kollapsa, och gånggriften försluts under detta skede (Ahlström 2009, 130-135). 
 
Avslutningsvis för Ahlström en diskussion kring vilka som byggde gånggrifterna och varför. 
Han tolkar det som att det från början var familjer som byggde mindre gånggrifter (t.ex. den 
lilla Landbogården som har den tidigaste dateringen för en megalitgrav). När gånggrifterna 
sedan förslöts i och med att kropparna var i ett liminalt tillstånd uppkom behovet för nya och 
större gravar. Då föreslår Ahlström att flera familjer kunde slås samman och samarbeta vid 
konstruktionen av gånggrifter. Detta pekar på att gånggrifterna fungerat som ett incitament för 
en ökad kollektivisering av samhället, skriver Ahlström. När kropparna i de redan använda 
gånggrifterna kollapsat kunde de sedan återanvändas i och med att kropparna då förlorat sin 
betydelse vilket gör att det inte finns ett konstant behov av nya gånggrifter. Vid det tillfälle då 
storleken på gånggrifterna nått gränsen för vad de förmådde bygga ersätts den av hällkistan 
som är enklare att konstruera och inte kräver lika mycket tid, menar Ahlström (Ahlström 
2009, 135-138).  
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3. Teori 
 
The past don’t ever quit 
Those boxes in the attic 
Baby shoes and taxidermy dreams 
 
While the ashes of the dead 
Like a dandelion head 
Explode and then are scattered by the breeze 
 
- Conor Oberst 
 
3.1 Begreppet återbruk 
Återbruk är inte ett helt oproblematiskt begrepp. I den här uppsatsen kommer det främst tas 
upp som användningen av en specifik grav under en längre period. Just Mysinge gånggrifts 
kammare har brukats i 2500 år som gravplats. Det finns dock mer diffusa och svårtolkade 
former av ”återbruk”, bland annat hur senare hus eller monument kan anspela på äldre. 
Richard Bradley ger exempel på hur ingången till långhus i linjebandskulturen kunde vara 
riktade mot de områden som tidigare blivit bebodda (Bradley 2002, 19-28). Även arkitektur 
och materiell kultur kan i sig medvetet anspela på äldre kulturers i sin utformning (Gosden & 
Lock 1998). Som tidigare nämnts kommer dock den här uppsatsen fokusera på det återbruk i 
gravar som kan noteras, men inte heller den är entydig. I många fall har inte graven brukats på 
samma vis och ibland inte ens haft en funktion som grav när den använts igen. Vidare kan 
begreppet återbruk i sig vara missvisande. I fallet med Mysinge gånggrift är det snarare en 
fråga om ett mer eller mindre kontinuerligt användande av samma gravplats under 2500 år. 
Även om C14 dateringarna pekar på ett visst glapp under SN (nu är det bara 34 av 56 
individer som daterats så det finns ingen total säkerhet här), kan därmed ordet återbruk ge fel 
associationer medan en kontinuerlig användning under 2500 år faktiskt å andra sidan ger en 
mer rättvis och tydlig bild. Frågan blir dock inte enkel ens vid mer ”uppenbara” fall av 
återbruk; ifall ett monument tycks ha legat oanvänd i hundratals, eller till och med tusentals, 
år för att sedan brukas på nytt kan vi samtidigt inte ha någon aning om vilken roll det 
monumentet haft under de åren som den, enligt det arkeologiska materialet, inte använts alls. 
Däremot är det mycket lätt att dra förhastade slutsatser. Kanske har den haft ett avgörande 
syfte i samhället bara att det som skett vid den inte lämnat några tydliga spår i det 
arkeologiska materialet.  
 
När jag använder begreppet återbruk i den här uppatsen kommer det att innebära att en grav 
som sträcker sig långt tillbaka i tiden använts igen på något vis, det kan vara i form av 
återbegravningar, det kan vara i form av tillbyggnader (t.ex. mynningsrösen) och det kan även 
vara i form av andra sekundära aktiviteter (t.ex. inknackandet av skålgropar) som tydligt kan 
knytas till den specifika graven.  
 
3.2 Återbruk 
I den teoretiska diskussionen kring återbruk av megalitgravar har mycket vikt lagts vid just 
megalitgravarnas syfte att nå in i framtiden. Cornelius Holtorf skriver att megaliternas 
monumentala form, användandet av det eviga materialet sten och deras ofta synliga läge i 
landskapet tydligt visar att en viktig motivation för att de byggdes var framtids-orienterat. De 
skapades för att stå där för evigt (Holtorf 1996, 119-121). Holtorf skiljer på retrospektiva 
minnen och prospektiva. Retrospektiva är de som riktar sig bakåt medan prospektiva minnen 
är ämnade för framtiden. I och med den enorma ansträngning som krävs för att bygga en 
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megalitgrav menar Holtorf att just prospektiva minnen är den enda rimliga orsaken. Med 
andra ord var syftet att föra vidare inbyggda meddelanden till framtiden (Holtorf 1996). En 
åsikt som delas av Richard Bradley som skriver: ”Monuments lead double lives. They are 
built in the present but often they are directed towards the future” (Bradley 2002, 82). Vidare 
liknar han förhistoriska monument till den tidens variant av ”skrivna dokument” och föreslår 
att ett syfte med dem är att föreviga ett visst synsätt av världen (Bradley 2002, 12-13).  
 
Samtidigt är det tydligt att det syfte, eller låt oss kalla det budskap, som ursprungligen ville 
förmedlas med monumentet suddas ut med tiden och ersätts av nya meningar kontinuerligt. 
”If the construction of certain monuments involves an attempt to influence people in the 
future, that is rarely achieved. Meanings change and the interpretation of monuments often 
escapes the intentions of those who build them” (Bradley 2002, 83). Man kan säga att 
monumentets konstant inkorporeras i den rådande föreställningsvärlden och dess mening 
anpassas därefter. Holtorf skriver: ”megaliths, like all material culture, are continually being 
reinterpreted in new contexts” (Holtorf 1996, 129) och sanningen i den meningen går inte att 
förneka. När vi idag försöker tolka hur och varför människor under bronsåldern använde 
megalitgravarna kommer vi inte få några svar på våra frågor genom att se på vilket syfte 
megalitgravarna en gång byggdes för; detta inträffade över 1000 år innan bronsålderns 
begynnelse och kan omöjligt att ha hållits i minnet så länge. Diskussioner har förts kring hur 
länge ett minne kan hållas intakt och självfallet finns det inga exakta årtal som kan ges, inte 
minst på grund av att det skiljer sig från kultur till kultur. Intressant nog hävdar Gosden & 
Lock (1998) att det i England finnas en skillnad kring ”längden” på minnet från bronsålderns 
folk till järnålderns. Medan det arkeologiska materialet pekar på att folk under bronsålderns 
kunde hålla ett minne som gick långt tillbaka i tiden relativt intakt genom ett användande av 
samma platser kontinuerligt och ett upprepande av traditioner råder det motsatta förhållandet 
under Englands järnålder. Viktiga platser överges snabbt och minnet tillbaka tycks inte 
värdesättas i samma utsträckning, men detta är enbart sant på ett plan. Användandet av 
megalitgravar från stenåldern och kopiering av neolitisk ornamentik på keramiken under 
järnåldern tyder på att anspelningar till ett mytologiskt minne, det vill säga ett minne som gått 
bort ifrån det historiska minnet (det som innehåller viss sanning) till det mytologiska (se 
nedan), har en större betydelse än under bronsåldern (Gosden & Lock 1998, 6-12). 
 
Richard Bradley diskuterar hur minnet hålls vid liv kring monument hos folk utan skriftspråk 
och lägger där vikt vid dels traditioner, ritualer, kopplade till de äldre monumenten som på så 
vis skapade ett nära band mellan människorna och monumenten. Vidare är muntliga 
traditioner av yttersta betydelse för att föra vidare minnet men muntliga traditioner är enormt 
föränderliga. Forskning visar att muntliga traditioner kan bli korrupta inom 200 år och ofta 
snabbare än så (Bradley 2002, 8). Monumenten står dock fortfarande kvar på sina 
ursprungliga platser även efter det att de försvunnit ur det minne som innehåller ”sanning”. 
De står kvar och är därmed en del av människornas liv och slutar sannerligen inte vara en del 
av deras minne. Skillnader i vårt sätt att förhålla oss till tid har diskuterats, där den tid som 
styrs av våra vardagliga aktiviteter och som kännetecknas av människors vanor ställs i 
kontrast mot den tid som monumenten är exempel på vilka snarare står för en sorts ”offentlig 
tid” (Bradley 2002, 5-8). Gosden & Lock skiljer på genealogisk historia och mytologisk. Den 
genealogiska utgår från blodsband och släkt: ”In non-literate societies the main device 
employed through which to recount history is that of genealogy, in which relations of blood 
and kin are specified and become the basis for recounting stories of these known 
individuals.” (Gosden & Lock 1998, 5). Det är dock inte enbart genom det mänskliga minnet 
som den genealogiska historien verkar utan även inom förändringar i landskapet. Bland annat 
genom äganderätts-markörer, som är fysiska manifesteringar av sociala relationer. Detta 
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minne är i konstant rörelse och sedan länge döda släktingar försvinner gradvis ur minnet. Det 
som ligger utanför det genealogiska minnet är det mytologiska; när ursprunget till ett 
monument helt fallit i glömska och dess obskyra historia tillåter en mycket hög grad av 
rörelsefrihet i att återskapa det förflutna (Gosden & Lock 1998, 4-6).  
 
Vilket leder oss in på själva syftet med återanvändning, eller för den delen, återskapande av 
det förflutna. En vanlig teori är att det är en fråga om att ta auktoritet från det förflutna vid 
genomförandet av något nytt i samhället, t.ex. ett nytt religiöst system, som skulle assimileras. 
Att legitimera det nya genom att anspela på band till det gamla tycks ha varit ett effektivt 
medel för hövdingar och kungar att använda sig av genom tiderna för att berättiga sin makt. 
Länkar till det förflutna kan helt enkelt ha fungerat som ett utomordentligt maktredskap 
(Bradley 2002, 141-146). Fornander påpekar dock att det inte kan finnas någon universell 
förklaring för fenomenet och även om knytandet av band till det förflutna kan ha varit av 
betydelse vid vissa tillfällen kan det ha varit helt ovidkommande vid andra (Fornander 2011, 
60-61). Detta har hon mycket rätt i och bör hållas i åtanke. Det är alltid av vikt att se till de 
lokala förutsättningarna vid varje specifik påträffande av återbruk; någon universell förklaring 
duger inte. Bradley för på tal exempel på hur långhögar tycks ha avbildat långhus från en 
svunnen tid i någon sorts idealisering av ett avlägset förgånget (Bradley 2002, 29-34). Kanske 
kan alltså en romantisering av det förflutna ha varit den avgörande orsaken vid vissa tillfällen 
av återbruk medan legitimering av makt varit drivande vid andra.  
 
Bradley för dessutom en intressant diskussion kring vad han kallar ”remembering by 
forgetting”. Det vill säga den komplexa och mycket motsägelsefulla företeelsen i att minnas 
något genom att förstöra det. Bradley tar upp exempel på hur föremål från den materiella 
kulturen medvetet kunde deponeras under riter med åskådare vilket i sin tur medförde att 
föremålen, om än fysiskt borta, fortfarande existerade genom de muntliga traditionerna. 
Vidare kunde dessa ritualer upprepas regelbundet vilket på så vis försäkrade att minnet 
fortlevde. En anledning till det fenomenet är att de specifika föremålen inte längre ges nya 
betydelser och omtolkas under användandet av dem (vilket konstant sker); det är ett sätt att 
föreviga ett föremåls syfte bortom individers omvärderingar (Bradley 2002, 12-14). Hans 
Gurstad-Nilsson framför givande förslag på hur remembering by forgetting kan ha brukats på 
Öland under SN och yngre bronsåldern. Under SN påträffas sällan flintdolkar, vilket var den 
yttersta prestigesymbolen under SN, i de senneolitiska gravar som återfunnits på Öland. 
Däremot hittas de ofta som lösfynd, t.ex. som så kallade offerfynd. Gurstad-Nilsson menar att 
det kan spegla en större vikt vid kollektivet än individen. Prestigeföremål förekommer inte i 
individers gravar eftersom dessa tillhör kollektivet och har på så vis haft viktiga funktioner 
vid ritualer, bland annat som offer. En ideologi som undertrycker enskilda individers 
maktanspråk (Gurstad-Nilsson 2001, 214-225). Det är alltså troligt att den senneolitiska 
dolken kan ha haft en mycket viktig symbolisk betydelse för samhället i stort och att dess 
mening konstant hölls intakt genom upprepande av diverse ritualer, som bland annat syftade 
till remembering by forgetting. Gurstad-Nilsson tolkar däremot äldre bronsåldern som en tid 
där, i kontrast till SN, enskilda individers maktanspråk konstant manifesteras genom rika 
gravgåvor och stora, monumentala, gravar. Orsak till detta menar han är bronsets ökade 
cirkulation som ledde till social rivalitet och i sin tur ett allt mer hierarkiskt samhällsskikt. 
Under yngre bronsåldern pekar dock materialet på att ett mer familjebaserat samhälle träder 
fram och till den här perioden dateras dessutom alla depåfynd som påträffats från Ölands 
bronsålder, en majoritet av dem är kvinnosmycken (Gurstad-Nilsson 2001, 224-227; Åstrand 
1989, 34-37; Åberg 1923, 59-69). I och med att en snävare krets koncentrerad kring familjen 
antagligen av den anledningen närvarade vid begravningarna menar Gurstad-Nilsson att 
prestigeföremålen istället ofta användes vid offentliga ceremonier, t.ex. vid offerceremonier, i 
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syfte att reproducera status och prestige (Gurstad-Nilsson 2001, 219). Här användes i så fall 
bland annat remembering by forgetting som ett medel för en elit att kunna vidhålla och 
bekräfta en maktställning. Även om de specifika exemplen från Öland alltid kan diskuteras är 
det av vikt att ha i åtanke att remembering by forgetting kan ha haft olika syften och 
funktioner i olika sammanhang och tider.  
 
Det är dessutom av betydelse att komma ihåg att alla större verk som skapades i en kultur inte 
hade som syfte att hålla för evigt. Kanske var just det motsatta ett syfte ibland. Bradley tar 
upp exempel på stora långhus från den linjebandskeramiska kulturen som efter en kort tid, 
kanske en generation, övergavs för att förfalla. Det betyder självfallet inte att husen försvann 
ur människors minnen men det är en intressant företeelse att uppmärksamma. Långt senare 
uppkom sedan, som redan förts på tal, långhögar i vad som kan synas vara en sorts avbild av 
dessa långhus; med den avgörande skillnaden att dessa var byggda just för att hålla för evigt 
(Bradley 2002, 29-34). Alla händelser som sker vid ett monument, alltså inte enbart syftet vid 
dess konstruktion, utan även tillbyggnader vid senare tillfällen, behöver inte ha haft som 
ändamål att minnas eller projiceras in i framtiden. Kanske finns det exempel på återbruk som 
just syftade att avsluta någonting? 
 
Av just den anledningen är det viktigt att se på i vilken grad den ursprungliga visionen med 
monumentet har respekterats genom tiderna, eller om det tycks som om monumentets 
ursprungliga vision snarare har tagits avstånd ifrån genom senare modifikationer. Bradley 
nämner hur vissa monument har haft en påfallande kort livshistoria genom att de blivit 
förstörda kort tid efter uppförande; detta kan i så fall vara en form av remembering by 
forgetting och behöver inte vara ett avståndstagande (Bradley 2002, 85-86). I sammanhanget 
är det intressant att föra på tal hur vissa gravar tycks slutas med större stenar vid senare 
tillfällen. Är detta en form av avståndstagande från gångna tider? Kan det känneteckna viljan 
att se framåt, men inte genom konstruktionen av något nytt, utan genom avståndstagandet från 
något gammalt? 
 
Avslutningsvis kan det vara värt att nämna hur monumenten (de som står kvar) lever vidare 
än idag, och konstant får en ny innebörd i nya kontexter i dagens globaliserade samhälle inte 
minst av oss forskare (men även av många andra). Den här uppsatsen kan i sig ses som en 
aspekt av megalitgravarnas roll idag; och det är långt ifrån det syfte de en gång byggdes för. 
Eller? Kan de ha byggts under 3000-talet f.kr. med syfte för forskare eller studenter att skriva 
akademiska verk om tusentals år senare? Det förefaller inte sannolikt men konstruerades de 
för att nå framtiden får de åtminstone ses som mycket lyckade projekt. Dess historia är 
därmed långt ifrån förbi och är fortfarande en pågående process. Holtorf har berört detta i stor 
utsträckning (Holtorf 1996). Holtorf menar att man som forskare inte kan ställa sig utanför 
den värld vi lever i idag: ”We cannot transcend cultural memory: the past can only be 
understood as part of our present” (Holtorf 1996, 142). Vidare förespråkar Holtorf därmed 
vad han betecknar som kronologiska biografier istället för de linjära, övertydliga, 
kronografiska som ämnar göra ordning i det förflutna och därav ofta missar komplexiteten 
och helheten. I vad han kallar kronologiska biografier ska man inte enbart se till megaliternas 
förflutna utan även till deras roll idag (Holtorf 1996, 142-143) Ett försök till en sådan 
kronologisk biografi utförs av Holtorf över megaliter i Mecklenburg,Vorpommern (Holtorf 
1998).  
  
Från dess att de byggdes till idag och vidare in i framtiden fortsätter alltså gånggrifterna att 
förmedla sina budskap som konstant förändras utifrån de omgivande omständigheterna. Eller 
snarare utifrån de människor som för över sina egna föreställningsvärldar in i dem; med andra 
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ord utifrån oss. I den här uppsatsen kommer dock fokus enbart läggas vid det återbruk som 
kan noteras under bronsåldern och vad det kan säga om bronsålderns syn på döden, vilket för 
oss vidare till nästa stycke. Hur kan människorna under bronsåldern ha förhållit sig till döden? 
 
3.3 Döden under bronsåldern 
 
It’s never over 
 
- Jeff Buckley 
 
Hur förhöll sig bronsåldersmänniskan till döden? Det finns otvivelaktligen något svepande 
över hela frågan. Hur förhåller sig den moderna människan till döden? Antagligen finns det 
ungefär lika många svar på den frågan som det finns människor på jorden. Vissa har kanske 
ingen relation överhuvudtaget vilket i sig är ett ställningstagande. Att ignorera något, vare sig 
det är medvetet eller omedvetet, kan vara minst lika talande som att hänge sig åt något. Ett 
faktum som för den delen kan vara värt att ha i åtanke även när det gäller återbruk av gamla 
monument (se Bradley 2002). Det finns dock inget som tyder på att bronsåldersmänniskan ska 
ha ignorerat döden, det verkar vara ett mer modernt fenomen. Ja, för trots att man aldrig 
någonsin får glömma att bronsåldersmänniskan inte är en enhet, nej, det är precis som oss, 
utgjort av tusentals individer, finns det uppenbara olikheter mellan oss och dem. Genom att 
hitta skillnaderna kan vi också, om vi har tur, nå individerna. Låt oss återigen betrakta själva 
frågan. Hur någon förhåller sig till döden är ändå en rimlig om än kanske något inträngande 
fråga idag, framförallt om man inte känner personen man ställer den till väl. Mycket pekar 
dock på att det varit en högst egendomlig fråga under bronsåldern, oavsett hur väl jag känt 
personen jag ställt den till. Döden tycks ha setts som en naturlig del av livet. Det förefaller 
alltså vara så att jag nu, tusentals år efter dessa individers liv, ämnar komma dem närmare 
genom en frågeställning som de själva antagligen inte hade kunnat relatera till.  
 
Lewis Binford skrev: ”I am confident that the more we learn, the less they will look like us” 
(Binford 1989, 463). Ett citat som diskuteras något av Goldhahn (se Goldhahn 2007). Det är 
på många vis ett klokt citat att ha i åtanke; försöker vi hitta svar angående gårdagens 
människor genom att titta på värderingar som är förankrade i dagens globaliserade värld lär vi 
mötas av en hård, och dessutom obarmhärtig, vägg av cement. Följande text är på inget vis en 
kritik mot Binford, hans citat handlade om paleolitikum medan min uppsats berör 
bronsåldern. En av mina utgångspunkter i följande arbete är dock motsatsen till Binfords citat, 
nämligen att ju närmare vi kommer individerna under bronsåldern desto mer lika oss blir de. 
Med andra ord: ju mindre abstrakta och hopfösta till en och samma enhet de blir, desto mer 
mänskliga blir de (vem skulle ifrågasätta något sådant?) och i sin tur: ju mer mänskliga de blir 
desto mer lika oss blir de. På sätt och vis ter det sig enbart som enkel logik, vi är trots allt 
människor. I slutändan handlar diskussionen kanske mer om vilket synsätt man tror man 
kommer längst med och mer om hur man definierar olikheter än det gör skillnader mellan oss 
och dem. Jag är personligen övertygad att det finns fler aspekter som förenar oss med 
bronsåldersmänniskan än det finns aspekter som skiljer oss. Med de orden sagda ämnar jag 
diskutera döden.  
 
Många forskare har uppmärksammat den avgörande förändring som tycks inträffa kort tid in i 
bronsåldern, runt 1600-1500 f.kr. Denna förändring kännetecknas bland annat av 
monumentala och individuella gravar, en aristokratis framväxt som hade ett behov av att 
legitimera sin makt, samt en ny ekonomi som i högre utsträckning baseras på agrara 
födoämnen. Allt tyder därmed på att ett mer hierarkiskt samhälle träder fram. Vidare inträffar 
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det en stor religiös förändring, ett försök till en enhetlig kosmologi och världsbild som bland 
annat uttrycks via hällristningarna (se Goldhahn 2005, 19-21; Gurstad-Nilsson 2001; 224-227, 
Kaul 2005, 270). Goldhahn liknar denna monumentala förändring i magnitud till den som 
skedde vid kristnandets införande under vikingatiden (Goldhahn 2005, 21, 51-52). Det ter sig 
alltså uppenbart att den förändring som inträffar också i allra högsta grav påverkade 
människans syn på döden, men hur den förändrades är inte helt oproblematiskt för att uttrycka 
det milt. Det förefaller naturligt att se på gravskicket för att tolka relationen till efterlivet och 
mycket forskning har också gjorts just kring detta (se Goldhahn 1999 & 2005; Kristiansen 
2005; Kaliff 1997). I synnerhet har senare tids forskning lagt betydelse vid högens och rösets 
”monumentalitet” (se bland annat Rosengren 2010), hur de riktar sig mot skyn, och hur dess 
struktur anspelar på solen. För detta har vi nog mycket Joakim Goldhahn att tacka med sin 
avhandling kring Sagaholmshögen från 1999 (Goldhahn 1999). Det ter sig uppenbart att 
högen och röset, som kännetecknar äldre bronsålderns gravskick, står i stor kontrast till de 
kollektiva senneolitiska hällkistorna som dessutom ofta var nedgrävda i marken (för en vidare 
diskussion kring detta i relation till återbruk se 3.2). Exakt vad detta innebär råder det ingen 
total enhet kring men att det speglar en ny elits behov av att tydligt manifestera sin och/eller 
sin familjs makt är vanligt förekommande (Gurstad-Nilsson 2001, 224-226). Det finns dock 
mer att säga om vad högarna och rösena kan innebära på ett kosmologiskt plan, men innan vi 
går in på det vore det kanske lämpligt att skriva lite om vad vi tror oss veta om bronsålderns 
kosmologi.  
 
Tolkningarna skiljer sig från forskare till forskare. Kristian Kristiansen delar in bronsålderns 
världssyn i tre ”världar”. Den övre av dessa utgörs av solens gång och de monumentala 
högarna; de riktas mot skyn. De begravningsritualer som hör till högens uppförande och 
behandlingen av den avlidnes kropp är alla aspekter för att nå den övre världen. Vidare lades 
ofta mot slutet en sten med skålgropar nära kistan som för att avsluta offren. De föremål som 
lades som gåvor kan tänkas ha lagts dit för att individen behövde dem i nästa liv. Vidare 
skriver Kristiansen att: ”...the deceased would take his or her place among the ancestors that 
communicated directly with the gods” (Kristiansen 2005, 138). I Kristiansens tolkning 
tillkommer kantkedjan först och representerar då solhjulet (Kristiansen 2005, 138, jfr med 
Goldhahn 2005, 58-59) medan högen i sin tur, som reser sig från marken, representerar ”the 
rising sun” (Kristiansen 2005, 138). Den mellersta världen ligger mellan den nedre och den 
övre (självklart), och blir därav en liminal värld. Det är i den som kontakten med gudarna sker 
i bland annat kulthus genom diverse ritualer, menar Kristiansen, och det är också här som 
hällristningarna förekommer. Dessa är ofta situerade på liminala platser mellan världar, på 
områden som förenar världen med de levande till den i himlen. Kristiansen menar att 
hällristningarna är en del av de ritualer som är ämnade till att resa mellan världarna. 
Hällristningarna domineras därav av solsymboler (från den övre världen) samt symboler 
kopplade till resande (skepp). Avslutningsvis har vi den undre världen där de undre gudarna 
bodde och där solen spenderar natten i sin resa tillbaka mot himlen; en värld som folket nådde 
genom offer i våtmarker (Kristiansen 2005, 138-141). 
 
För att få förståelse över kosmologin måste man dock ha vetskap kring solens betydelse i 
bronsålderns religion. Solsymbolen är mycket vanligt förekommande både på hällristningar 
och bronsföremål. Det mest spektakulära fyndet måste vara Trundholmsvagnen återfunnen 
1902 på Själland där en häst drar en solskiva på en vagn, daterad till Period II, runt 1400 f.kr. 
Det finns paralleller till det samtida Rigveda eposet där det i en hymn (första boken, 130:e 
hymnen) står att solen reinkarneras varje morgon med hjälp av en häst (Goldhahn 2005, 43-
45, 2007, 70). Solen hade uppenbarligen en väsentlig betydelse för människorna under 
bronsåldern (inte enbart rent biologiskt helt enkelt). Flemming Kaul har genom att titta på den 
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yngre bronsålderns rakknivar från Danmark kunnat följa solens gång över himlen på dagen, 
men även genom underjorden på natten (för en mer ingående förklaring se Kaul 2005). De 
skepp riktade mot höger på rakknivarna har ofta solen svävande över sig medan de riktade åt 
vänster har solen vilande på sina däck. Detta speglar enligt Kaul dagen (då skeppet för solen 
genom himlen) respektive natten (då solen ligger på skeppets däck under färden genom 
underjorden). Vidare kommer diverse djur till solens hjälp också, bland annat fisken och 
hästen, som är där vid olika tider på dygnet. De besättningsstreck som ofta förekommer på 
skeppen tolkar Kaul som tecken på tron att de som med hjälp av gravskickets hjälp nått den 
övre världen spenderar efterlivet på skeppet i att hjälpa solens eviga gång över himlavalvet. 
Det vill säga att de döda som begravs i de monumentala högarna (högarna betraktas som ett 
hjälpmedel att nå solen) blir besättningsmedlemmar på ”solskeppet” vilket också är själens 
eviga mål, hävdar Kaul. Detta i sin tur används för att sporra de som utför gravritualerna; ju 
bättre dessa sköts desto starkare blir själen som ska hjälpa solen vilket i sin tur gagnar hela 
mänskligheten, för visst är vi alla i behov av solens gång (Kaul 2005, 263-269)? Kauls 
kosmologi baserad på rakknivarna är dock inte helt okritiserad (se Johansson 2011). 
 
Samtidigt är saken mer komplicerad än så i Kauls kosmologi. Han menar att det antagligen 
har funnits mer än en själ kopplad till individerna, detta genom ett flertal etnografiska 
exempel. Dels har det funnits en kroppssjäl och en frisjäl. Kroppsjälen är kopplad till kroppen 
och försvinner vid dess död, frisjälen är mobil och är i så fall den som åker upp till solskeppet 
via högen (Kaul 2005, 270-275). Se Ahlström för en något likartad diskussion fast i det här 
fallet kring stenålderns kosmologi vid byggandet av gånggrifterna, utifrån etnografiska 
exempel från samernas religion (Ahlström 2009, 130-135). Vidare hävdar Kaul att det kan ha 
funnits ytterligare ett själsbegrepp, en så kallad egosjäl eller stationär själ, som ligger kvar i 
graven, under äldre bronsåldern i de förmultnande kropparna, under yngre bronsåldern i de 
brända benen. En själ som helt enkelt stannar kvar i kroppen även efter dödsögonblicket. Det 
är i så fall för denna gravgåvorna ges (Kaul 2005, 272-273). 
 
Goldhahn har lagt vikt vid vad han betecknar som en del av en mytologisk triad som utgörs av 
solen: skeppet: hästen. Det ter sig tydligt att dessa tre symboler varit av stor betydelse för 
bronsålderns kosmologi inte minst på grund av hur vanligt förekommande de är både på 
hällristningar och på föremål (Goldhahn 2005, 45). Det motsäger inte heller Kauls teori 
eftersom alla tre är delaktiga på något vis i solens färd. Till skillnad från Kaul tror dock 
Goldhahn på själens återfödelse. Precis som Kristiansen delar Goldhahn in kosmologin i tre 
världar även om resultatet dem emellan skiljer sig åt. Goldhahn delar upp kosmologin i en 
övre värld, en värld där vi bor, samt en undre värld. Vidare delar han ytterligare upp 
kosmologin på följande vis: 
 

”Den övre världen : De levandes värld : Underjorden 
Framtid : Nutid : Dåtid 
Återfödelse : Liv : Död 
Himmel : Jord/Sten : Vatten 
Sol : Häst : Skepp 
Grav  : Hus : Depå” (Goldhahn 2005, 48) 
 

Solen, hästen och skeppet står för väsentliga komponenter i kosmologin, enligt Goldhahn, och 
representerar alla olika aspekter av den. Solen tillhör den övre världen, tillsammans med de 
monumentala gravarna vars syfte i slutändan är själens återfödelse. Hästen tillhör de levandes 
värld, där vi bor och brukar vår jord. Skeppet däremot kopplas till underjorden, de dödas värld 
som vi når genom offer i mossar. För att se hur denna tredelade kosmologi förts över på ett 
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intresseväckande och fantasieggande vis bland annat till hällristningarna i Kiviksgraven samt 
Klintastenen (se 5.5) hänvisar jag till Goldhahn (2005, 102-113).  
 
Den mest väsentliga skillnaden mellan Kaul och Goldhahn tycks vara att Goldhahn tror på 
själens reinkarnation efter döden medan Kaul tror att själarna istället hamnat på skeppet som 
hjälper solen längs med himlen (se ovan). Vilket naturligtvis utgör en avgörande skillnad.  
 

”(...)solen, skeppet och hästen utgjorde tre viktiga och relaterade komponenter i 
bronsåldersmänniskans kosmologi om solens reinkarnation varje morgon. Och som strukturalist 
tror jag även att den kosmologiska återfödelsetanken på ett makroplan återspeglades på ett 
mikroplan, i synen på den avlidnes själ och möjligheten till ett fortsatt liv efter döden, i 
samhällets eskatologi. I korthet: solens reinkarnation användes som en aktiv rotmetafor för 
själens återfödelse efter döden.” (Goldhahn 2005, 48-49) 
 

Vidare argumentation som Goldhahn för är att mer än 50% av storhögarna är belägna över 
nyligen brukad åkermark. Kroppen har lagts över mängder av fertil jord som ett sått frö redo 
att växa fram på nytt! Ytterligare argument för återfödelsetanken är bland annat gravens form 
(hur de sträcker sig mot skyn) och att de plötsligt blir individfokuserade istället för kollektiva 
(Goldhahn 2005).  
 
Mycket tyder på att ungefär samma kosmologi hålls intakt genom hela bronsåldern (se Kaul 
2005, 276). Ytterst intressant är dock i sammanhanget att det monumentala gravskicket ersätts 
av ett brandgravskick under yngre bronsålder vilket minst sagt kännetecknar ett markant 
avbrott som, vid en snabb anblick, bör påvisa en ny relation till döden, något som Anders 
Kaliff också har hävdat i sin avhandling från 1997. Kaliff menar att brandgravskicket, med 
dess tydliga rök som stiger mot skyn, skapar en synlig metafor för själens frigörelse efter 
döden, och efter detta till en möjlig återfödelse. På så vis kopplar han just brandgravskicket 
till tron på reinkarnation (Kaliff 1997). Kaul ställer sig dock tveksam och anser inte att det 
behöver visa på en tro på reinkarnation. Istället menar han att det mycket väl kan ha ersatt det 
monumentala gravskicket för att göra själens frigörelse mer greppbar (precis som Kaliff även 
om deras syn på vad som händer efter själens frigörelse skiljs åt) alternativt för att låta 
”frigörelsen” bli mer synlig för folket, så att de fick se sin kung stiga upp mot den eviga 
färden på solskeppet (Kaul 2005, 276-277). 
 
Det framkommer tydligt att det inte finns någon enhet kring vad som händer med ”själen” 
efter döden. Goldhahn föreslår att en tro på reinkarnation funnits både under äldre och yngre 
bronsåldern (Goldhhan 2005), Kristiansen menar att de utvalda som begravdes i en hög 
hamnade i den övre världen tillsammans med de andra förfäderna där de kunde tala direkt till 
gudarna (Kristiansen 2005). Kaul hävdar att själens frigörelse ledde till en plats på solskeppet 
i att hjälpa solens gång över himlen (Kaul 2005). Samtidigt som Kaliff argumenterat för att 
reinkarnationstankarna introducerades i och med yngre bronsålderns brandgravskick (Kaliff 
1997). Det som en majoritet tycks vara eniga om är dock att det fanns en tro på ett efterliv hos 
bronsåldersmänniskan, d.v.s att döden inte innebar slutet på existensen. De kulthus som ofta 
tycks påträffas vid gravar från period III och framåt tycks ha varit symboliska hus 
(symboliska eftersom de antagligen saknat tak) byggda för att ta hand om den dödes själ 
innan den placerats i graven vilket ytterligare pekar på tron på ett efterliv. Varför ta hand om 
en ”själ” ifall döden innebar slutet? Fredrik Svanberg menar även att det funnits en tro på att 
döda bodde på gravfälten och därifrån utövade ett inflytande över de levandes värld 
(Svanberg 2005, 328).  
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Det finns mycket att skriva kring bronsålderns kosmologi och allt kan omöjligt tas upp här, 
bland annat teorier kring en avgudan av dualism, de ”heliga tvillingarna” (Kristiansen 2005), 
och att smeden kan ha haft stor makt i bronsålderns samhälle när det kommer till frågor som 
rör kosmologin och ritualer och själens frigörelse efter döden (Goldhahn 2007). 
Avslutningsvis kan det dock vara bra att poängtera, vilket redan nämnts, hur sammanvävt 
döden var med livet. Det sakrala och profana var inte frånkopplat på samma vis som det är 
idag, vilket inte minst visar på hur gravarna både fungerade som sakrala punkter med stor 
kosmologisk symbolism samtidigt som de kan ha verkat som territoriummarkörer. Detta 
diskuteras i en studie av Raimond Thörn. Genom stensträngar funna menar han att de 
monumentala gravarna fungerat som landmärken för att dela upp jord. Det sakrala användes 
på så vis som hjälpmedel för ytterst profana ändamål (Thörn 2005). Som Kaliff skriver: ”(...) 
en kosmologisk grundsyn där föreställningar, vilka i vår tid separeras som religiösa, varit 
sammanflätade i rent funktionella aktiviteter. (...) Själva begreppet religion skulle 
förmodligen vara svårförståeligt för människor som lever i ett genuint religiöst samhälle” 
(Kaliff 1999, 95).  
 
Trots att skillnadena mellan oss och dem framkommer tydligt tänkte jag som en sorts 
avrundning understryka något som jag skrev i inledningen: ”Vi förstår inte bronsålderns syn 
på döden genom att se på vår egen men vi kan komma närmare den genom att se på de 
mänskliga drag som finns inom oss alla.” Många av de svar som vi letar efter, som somliga 
åker runt halva jordklotet för att finna, ligger när allt kommer till kritan inte längre bort än 
inom oss själva. 
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4. Metod 
Arbetet fokuserar på två skiljda geografiska områden, nämligen Öland och Falbygden. För att 
hitta vilka exempel som varit relavanta har framförallt litteraturstudier använts. På frågan 
kring annan form av återbruk på Öland under bronsåldern har Åstrands C-uppsats Bronsålder 
på Öland från 1989 varit av stor vikt. Det är den hittills mest omfattande 
materialgenomgången av Ölands bronsålder. Syftet med den var att utreda bebyggelsen, men 
den tar upp alla dittills påträffade gravar från bronsåldern, såväl som lösfynden och 
depåfynden. Den har varit av avgörande betydelse för att upptäcka exempel på annan form av 
återbruk på Öland. Den är dock något daterad och senare studier har medfört att vissa gravar 
hamnat i nytt ljus. Inte minst har Stockholms forskningslaboratorium varit av en enorm 
betydelse, med Marie Kanstrup, Kerstin Lidén, Gunilla Eriksson, Anna Linderhom, Elin 
Fornander, m.fl., i spetsen. De har utfört nya C14 prov samt isotopanalyser på flera 
senneolitiska gravar på Öland vilket gett mycket spännande resultat som varit relevant för 
arbetet. Jag har också fått ta del av Magnus Peterssons hittills opublicerade 
materialsammanställning av Ölands bronsåldersgravar, vilket bidragit med värdefull 
information.  
 
På frågan kring återbruket i Falbygdens gånggrifter har Per Perssons och Karl-Göran Sjögrens 
onfattande verk Falbygdens Gånggrifter: Del 1. Undersökningar 1985-1998 använts. Den har 
varit oumbärlig för uppsatsen och i vissa fall är det mer eller mindre de urspungliga 
utgrävningsrapporterna som är publicerade i den. Karl-Göran Sjögren har varit delaktig i flera 
av de moderna utgrävningarna av Falbygdens gånggrifter. Den täcker dock inte senare 
utgrävningar, bland annat den av Frälsegårdens gånggrift, eller tidigare, vilket Montelius 
utgrävning från 1884 är ett exempel på. Vid dessa har detektivarbete i större omfattning 
krävts för att upptäcka, där bland annat Ahlströms Underjordiska Dödsriken från 2009 samt 
Sjögrens avhandling  Mångfalldige uhrminnes grafvar: Megalitgravar och samhälle i 
Västsverige från 2003 har använts.  
 
Vidare har ursprungliga utgrävningsrapporter, fornlämningsregistret (RAÄ) samt Statens 
Historiska Museums (SHM) arkiv varit av enorm hjälp. Utifrån litteraturstudierna och 
materialsammanställningarna har jag kunnat välja ut de exempel som varit relevanta för 
uppsatsen, d.v.s de som återbruk kunnat konstateras i under bronsåldern eller på annat vis 
hjälpt belysa fenomenet, och dessa presenteras och analyseras närmare i uppsatsen med syfte 
att öka förståelsen för återbruket under bronsåldern och se vad det kan säga om deras syn på 
efterlivet.  
 
Samtliga C14 dateringar som används återges som de presenteras i forskningen. 
 
4.1 Urval 
Mitt urval har skett genom att gå igenom det material som funnits och utifrån det strategiskt 
välja de exempel som bedömts som relevanta för uppsatsen, d.v.s. de som hjälp belysa 
återbruket under bronsåldern.  
 
4.2. Källkritik 
En källktitisk aspekt att ha i åtanke är den höga graden av missförstånd vid tolkningen av 
gravar som görs av arkeologer. Det äroerhört vanligt att olika forskare motsäger varandra i 
sina analyser av gravar på grund av missförstånd kring hur situationen egentligen har sett ut. 
Detta är något man får ta ställning till för att själv få förståelse, och av den anledningen 
försöka att ta del av så många olika källor som möjligt för att allt inte ska stå och falla på en 
och samma bedömning. Jag har i mån av tid och tillgänglighet alltid försökt läsa den 
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ursprungliga utgrävningsrapporten vid de gravar jag analyserar eftersom den är tillförlitlig 
och skriven av en person som varit där på plats och personligen upplevt utgrävningen. På 
grund av svårtillgänglighet och tidsbrist sammankopplat med att det inte bedömts sprida nytt 
ljus kring den specifika graven, har det inte kunnat göras i samtliga fall.  
 
Vidare sker det naturligtvis även misstolkningar i utgrävningsrapporterna. Inte minst är 
dateringarna inte helt okomplicerade. En individ i Alvastra dös hade t.ex. en mesolitisk 
datering vilket är långt innan dösen kan ha byggts. Man får därmed ha i åtanke att alla 
dateringar i en grav inte nödvändigtvis behöva datera graven. Arkeologer är dessutom alltid 
präglade av sin samtid vilket inte minst påverkat de utgrävningar av Falbygdens gånggrifter 
utförda under slutet av 1800-talet. Fokus lades på kammaren och på att kunna göra 
rasbiologiska bedömningar kring skelettmaterialet. Den omgivande högen och mynningen 
lades det därmed ingen vikt vid. Att väsentlig information kring återbegravningar i redan 
utgrävda gravar under slutet av 1800-talet gått förlorad är därmed uppenbart. Detta gäller 
dock såklart inte enbart Falbygdens gravar utan även de på Öland, och inte heller endast 
gamla utgrävningar utan även dagens. Skiljda syften och mål har lagts vid utgrävningar vilket 
leder till olika resultat och tolkningar. 
 
Avslutningsvis är det av vikt att ha i åtanke hur lite som är utgrävt av Ölands bronsålder, ett 
område som av många beskrivs som en skuggzon i bronsåldersforskningen. Jag ämnar belysa 
annan form av återbruk på Öland men det återbruk som ännu inte upptäckts eller som gått 
förlorad via begränsningar i utgrävningar kan vi enbart spekulera kring. Detsamma gäller för 
Falbygdens gånggrifter, även om det är jämförelsevis mycket utgrävt ifrån Falbygden är en 
majoritet av dessa utförda under 1800-talet. 1989 hade 27 undersökts varav 77% av dessa 
utfördes innan andra världskriget.  
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5. Annan form av återbruk på Öland 
Här ämnar jag belysa de exempel på annan form av återbruk som påträffats på Öland under 
bronsåldern.  
  
5.1 Algutsrum 
Ett röse med en diameter av 16 m utgjorde den mest iögonfallande graven på ett gravfält i 
Algutsrum, som i övrigt dominerades av vikingatida stensättningar (Eriksson et al 2008, 536). 
Gravfältet grävdes ut 1969-1970 av Ulf Erik Hagberg och M. Sjögren i och med ett vägbygge 
och togs därefter bort. I röset fann Hagberg och Sjögren spridda brända ben varav tre 
koncentrationer av kremerade ben vilket tolkades som sekundära brandgravar. Dessa har 
bedömts härröra från äldre järnålder (Åstrand 1989, 51; Petersson 2011). Vidare hittades i 
rösets stenpackning bland annat en pincett i brons från sen bronsålder, glaskulor från 
järnåldern, en spjutspets och en pilspets i järn, krukskärvor, bärnstenspärlor samt flintavslag 
Dessutom ytligt ett mynt från 1668 (Hagberg & Wærn 1974, 34-41; Eriksson et al 2008, 536; 
SHM 30587). 
 
Primärgraven i röset visade sig vara en hällkista nedgrävd i marken omgiven av fyra 
koncentriska stencirklar. I den påträffades obrända diskartikulerade skelettdelar från 16 
individer, och bland annat tre genomborrade sältänder samt skelettrester av får/get, svin, 
hund, hare och fågel. En parallellhuggen pilspets i vit flinta och ett flintavslag låg på 
hällkistans botten möjligtvis in situ. Slutligen fann de även en ringformad blå glaspärla och i 
kistans övre fyllning två järnfragment som troligtvis kommit dit via senare störning (Hagberg 
& Wærn 1974, 38).  
 
Av de sexton individerna var fyra barn och 12 vuxna. Av de vuxna var fem kvinnor och fyra 
män medan de tre resterande inte gick att avgöra kön på. Sex individer har C14 daterats och 
resultatet gav ett tydligt fokus på äldre bronsålder. Det var dock två som daterades till slutet 
av senneolitikum och dateringarna löpte även in mot mitten av bronsåldern, till cirka 1000 f.kr 
(Eriksson et al 2008, 534, 536).  
 
5.2 Karlevi 
En hög eller enligt vissa källor ett röse (se Åstrand 1989, 51 samt Eriksson et al 2008, 537) 
grävdes under 20-talet ut av A. Enqvist i Karlevi. Det visade sig innehålla flera mindre 
hällkistor och sex skelett, allt daterat till järnåldern (Eriksson et al 2008, 534, 537). Åstrand 
bedömer anläggningen som en vikingatida stensättning (Åstrand 1989, 51). Det är oklart 
varför förvirringen kring röse eller hög inträffat men enligt SHM är det en hög. Bland dess 
fynd fanns bland annat en ”krumböjd järnkniv med handtaget omböjt till en ögla” (SHM 
18914).  
 
Under denna hög påträffades ett mindre liggande röse över tre vuxna individer (dock inte i 
någon hällkista) med fynd daterade till senneolitikum (Kanstrup 2004, 7; Eriksson et al 2008, 
537). Till exempel hittades en lång bennål med snedborrat huvud, 6 genomborrade djurtänder, 
en dolk, en lansspets, en bärnstenspärla, ett benrör med profilerade ändar och ett hål på ena 
sidan samt fyra fragment av ytterligare ett benrör (SHM 18914). Endast några meter från de 
tre skeletten anträffades ett tio-tal oornerade fragment av keramik och även bränd lera, vilket 
av Åstrand tolkats som en bronsålders urnebrandgrav som måste ha lagts dit innan röset 
(Åstrand 1989, 51).  
 
Ett försök att datera de senneolitiska skeletten har gjorts vilket dessvärre ledde till en 
vikingatida datering vilket tydligt visar hur pass sekundärt störd graven var av det 
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överliggande röset samt högen från järnåldern (Kanstrup 2004, 19). Något som ytterligare 
understryks av en avbruten spjutspets som sekundärt använts som eldslagningsten som A. 
Enquist fann i järnåldershögen. Dess andra hälft hittades nämligen i stenåldersgraven 
(Papmehl-Dufay 2010, 115). 
 
5.3 Hässleby 
1968 undersöktes ett gravfält vid Hässleby, Köpings socken, av K. Johansson och U. E. 
Hagberg, som innehöll ett jordblandat röse med en hällkista i dess nordvästra del. Bortsett 
från det omnämnda röset grävdes ett antal resta stenar och sex stensättningar ut och dessa 
visade en spännvidd från romersk järnålder till folkvandringstid. En delvis skadad 
skeppssättning påträffades vid avtorvningen som dessvärre inte innehöll något som kunde 
dateras men via jämförelser med de skeppssättningar som finns utgrävda på Gotland och 
Baltikum tolkar Hagberg att den anlagts under yngre bronsålder (Schulze 1987, 78-79; 
Åstrand 1989, 32-33). 
 
Det jordblandade röset innehöll förutom hällkistan en sekundär brandgrav i dess sydöstra del. 
Vidare påträffades en mängd brända ben av djur och människa spritt i stenpackningen. I 
hällkistan låg skelett från tre individer, allt var dock i ett omrört tillstånd. Innehållet i 
hällkistan har daterats till sent 700-tal bland annat på grund av två ovala spännbucklor av 
brons, öronringar av järn samt glaspärlor, vilket är en del av en typisk kvinnlig uppsättning 
från den tiden (Schulze 1987, 76-79). Precis intill hällkistan låg det dock ett flertal andra fynd, 
bland annat en stångknapp av ben, ett skifferhänge av senneolitisk typ samt en björntand. 
Dessa föremål är alla betydligt äldre än de gravlagda individerna i hällkistan och som 
förklaring föreslår Johansson två teorier. Den ena är att de fynden ursprungligen härstammar 
från den neolitiska boplats som röset är beläget över och på så vis hamnat där mer av en 
slump, den andra är att hällkistan blivit anlagd under senneolitikum och sedan dess 
kontinuerligt brukats in till 700-talet, vari det som tidigare legat i graven slängts ut och 
därmed hamnat vid dess sida. Åstrand tolkar den sistnämnda teorin som den mest sannolika i 
och med att de påträffade föremålen är typiska gravfynd. Stångknappen skulle i så fall 
representera en demolerad grav från yngre bronsålder eller äldre järnålder (Åstrand 1989, 33). 
Dessutom låg det vid sidan av hällkistan ben från ett tiotal vuxna människor samt minst 10 
spädbarn vilket ytterligare pekar på att teorin om den långa brukningstiden stämmer. Därmed 
kan det heller inte uteslutas att någon eller några av de tre individerna som hittades inne i 
hällkistan kan vara äldre än sent 700-tal (Schulze 1987, 78). 
 
5.4 Torsborg 
Ett gravfält med mycket lång kontinuitet är Torsborg i Torslunda socken. Det undersöktes 
1953 av K-G Petersson, E. B. Lundberg och C-O Rosell. Orsaken till att utgrävningen 
företogs var att en hällkista dykt upp vid ett grustag. I hällkistan låg skelettet av en ung kvinna 
i 17-18 års åldern tillsammans med en ornerad stångknapp av ben samt en fragmenterad 
järnnål och den kan dateras till yngre bronsålder eller äldre järnålder (Petersson, K.G 1956, 
135-137). Samma år grävdes ytterligare sju gravar ut i området. Dessa var belägna 20 meter 
sydväst om den ovan nämnda kvinnograven och fyra av dem var hällkistor och åtminstone en 
av de resterande tre kan möjligtvis ha utgjorts av en ytterst skadad hällkista, då bitar av 
kalkstensflisor påträffades vid var och en av gravarna. Dessa sju gravar täcktes allesammans 
av en stenpackning på ett område av 7x9 m. Stenpackningen som bestod av kalksten och 
gråsten tunnades ut mot periferin och kunde därmed inte tydligt avgränsas (Petersson, K.G 
1956, 137). 
 



 26 

Två av gravarna där ingen hällkista kunde fastställas var brandgravar i och med att brända ben 
återfanns, dessa båda var tomma på fynd bortsett från ett obestämbart bearbetat fragment av 
ett benföremål i en av dem. De låg båda i närheten av varandra, i stenpackningens nordöstra 
hörn. Den sista av dessa gravar utan hällkista var en skelettgrav med ett artikulerat skelett i 
sovställning, dock hade grustaget skadat skelettets nederdel. Graven låg precis under 
stenpackningen i dess sydvästra hörn och innehöll inte några fynd (Petersson, K.G 1956, 137-
141). 
 
I alla hällkistorna fanns av mängder av obrända ben, ofta spridda. Åtminstone två av 
hällkistorna var uppdelade i två kammare. Tre hornringar påträffades i två av hällkistorna, 
varav två var ornerade med ett stjärnmönster vilket pekar på en datering till stridsyxekulturen 
under mellanneolitikum B. De två ornerade hornringarna är mycket snarlika i form och 
mönster men den ena tycks vara något mer noggrant tillverkad och detaljerat ornerad, med 
streck kring mitthålet vilket saknades på den andra. Trots dess snarlikhet påträffades de i två 
olika hällkistor. I övrigt var många av fynden av senneolitisk karaktär, t.ex. en bennål med 
genomborrat huvud, genomborrade tänder (hund) och ett skifferhänge (Petersson, K.G 1956, 
137-143). I och med att fynd med senneolitisk datering påträffades tillsammans stridsyxe-
fynden (hornringarna) kan man tänka sig att vissa av hällkistorna kontinuerligt använts från 
MNB till åtminstone SN.  
 
Senare forskning har utfört C14 dateringar och isotopanalyser av skelettmaterialet (se 
Kanstrup 2004; Eriksson et al 2008; Fornander 2011). Ett problem som uppkom när detta 
skulle genomföras var att mycket av skelettmaterialet från anläggningarna inte kunde knytas 
till dess slutna kontext samt att skelettmaterialet från vissa av gravarna inte hittades där de 
skulle ha legat. Vidare fann Kanstrup ingen namngivelse över hur många individer som 
påträffats i de respektive gravarna eller hur många som hittats allt som allt (Kanstrup 2004, 7, 
12). Åtminstone skelett från 25 individer kunde dock fastställas från de sju gravarna under 
stenpackningen, och av dessa har 11 C14 daterats och de bekräftar förekomsten av 
begravningar under stridsyxekulturen. Tio av de 11 daterade individerna visar på en 
kontinuerlig användning från mellanneolitikum B till äldre bronsålder (ca 2800-1400 f.kr). 
Dateringarna pekar på en jämn fördelning över de 1400 åren. Den elfte utmärker sig dock 
ifrån de övriga med en datering till yngre bronsålder, ca 800 f.kr, vilket leder till ett glapp på 
ca 600 år mellan den och den förra dateringen (Eriksson et al 2008, 533-535). 
 
5.5 Skålgropar på Resmo 81:1 
De tre gånggrifter som finns på Öland 
är alla belägna i närheten av varandra 
och de två norr om RAÄ 85 
(utgångspunkten i den här uppsatsen 
och den enda av dem som är utgrävd) 
har enbart ett tio-tal meter mellan sig 
(se fig 1.1). På den östra av dessa, 
RAÄ 81, finns åtminstone 40 
skålgropar, vilka troligtvis har 
knackats in under bronsåldern i och 
med att det är den vanliga dateringen 
för hällristningar. Dessa förekommer 
på översidan av kammarens stora 
takstenar (Fornlämningsregistret: RAÄ 
81). Det är den enda av de fyra Foto 3. Den största kammarstenen samt kammaren på 

Resmo 81:1. Foto: Gustav Wollentz 



 

megalitgravarna på Öland där skålgropar noterats, men det är inte ett unikt fenomen ur ett 
större perspektiv då det bland annat också förekommer vid gånggrifter i Falbygden, se kap 6. 
 
Skålgropar har dock påträffats i andra sammanhang på Öland, till exempel finns en skålgrop 
på en av kantstenarna till det monumentala bronsåldersröset Gösslunda Rör, som ligger ute på 
Ölands alvar (Jansson 1978, sid 44). Likaså förekommer de vid ett av Ölands största rösen, 
Blå Rör, där det finns en eller två inknackade skålgropar på sex jordfasta block i rösets 
omedelbara närhet (Åstrand 1989, 22). Dessa två rösen kommer dock att beröras mer 
ingående senare. De mest fascinerande hällristningarna från Öland måste dock vara de på den 
omtalade klintastenen, som upptäcktes 1915 av markägaren Emil Andersson. Den återfanns 
vid en gravhög i Klinta som under samma år grävdes ut av Arne, samme man som 1908 
grävde ut Mysinge gånggrift. En teori är att stenen ursprungligen stått på dess topp. 
Klintastenen har ett 150-tal skålgropar på alla dess sidor, varav en är belägen på framsidans 
övre del omgiven av tre koncentriska cirklar. Dessutom finns där tre hästar, en på framsidans 
mellersta del och två på dess nedersta, ett skepp näst längst ner, samt en möjligtvis avliden 
människa på botten, bredvid de två hästarna. Detta tycks starkt knutet till bronsålderns 
kosmologi (se Goldhahn 2005, 108-111). 
 
5.6 Gösslunda Rör och Blå Rör 
Gösslunda Rör och Blå Rör är de enda 
två utgrävda monumentala rösena på 
Öland och de dateras bägge till äldre 
bronsålder. Det som gör dem intressanta 
är inte att det finns något med dem som 
kopplas till stenåldern vilket alla 
föregående exempel uppmärksammats 
för, eftersom något sådant inte har 
påträffats med dessa, utan den 
kontinuitet som kan noteras hos dem 
båda.  
 
Gösslunda Rör ute på Ölands alvar undersö
Jansson. Dess nuvarande storlek och form ä
Idag har den en diameter på 20 m och 2-2,5
en diameter på 10 m. Innan utgrävningen va
dess yta var inte lika jämn då som nu. Röse
och det är på en av dessa, mot öster, som sk
 
Någon primärgrav återfanns inte vilket anti
vars kropp de av någon anledning inte hade
att gravplundrare förstört det (Jansson 1978
bronsålder då det har många sekundära grav
pekar på det (Åstrand 1989, 21-22). Röset h
brandgravar hittades i röset, främst i dess sö
enbart av brända ben som blivit instoppade 
norra del. Den resta stenen var placerad på 
rabbad urna med brända ben. Stenen satt så
synas utanför röset och omedelbart måste h
bronsålder. Men rösets brukningstid sträcke
nämligen i dess nordöstra kant en brandgrav
Foto 4. Gösslunda Rör. Foto: Gustav Wollentz 
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ktes och restaurerades 1968-1970 av Ingmar 
r därmed inte densamma som den ursprungliga. 
 m högt, medan det i dess äldsta skede enbart hade 
r röset mycket omrört av tidigare plundringar och 

t har en kantkedja bestående av rundade gråstenar 
ålgropen finns (Jansson 1978, 44).  

ngen betyder att det kan vara uppfört för en person 
, kanske för att personen dött långt borta, eller för 
, 44). Åstrand tolkar det som ett röse från äldre 
ar från yngre bronsåldern vars placeringar i röset 
ar dessutom vid senare tillfälle byggts ut. Ca 12 
dra och sydvästra del. De flesta av dem utgörs 
i röset. Det framkom dock en rest sten i rösets 
en kalstensläggning över en eldhärd som täckte en 
 pass löst att den aldrig kan ha varit menad att 
a byggts in. Den graven daterades till yngre 
r sig inte enbart över bronsåldern, de fann 
 med svärd och spjut som daterades till 



 

förromersk järnålder. Vidare påträffades spritt i rösets södra del bronssmycken och pärlor av 
glas och fluss som av Jansson tolkas som spåren från en vendeltida skelettgrav. Detta utgör 
den senaste graven i röset och sammanfattningsvis pekar det på en brukningstid från äldre 
bronsålder till vendeltid (Jansson 1978, 44-45).  
 
Ytterligare är det värt att nämna att det omedelbara området kring Gösslunda Rör också har 
nyttjats som gravfält. Under samma utgrävning fann Jansson 14 gravar varav de flesta var 
belägna nordväst om röset, dessa sträckte sig från yngre bronsåldern in i järnåldern (Jansson 
1978, 45-46). Det är rimligt att tänka sig att dessa gravar kommit till med Gösslunda Rör som 
en sorts utgångspunkt.  
 
Blå Rör är ett av Ölands största rösen 
med en diameter på 30 m och en höjd på 
nästan 4 meter, dock bör man ha i åtanke 
att detta är efter den restaurering som 
utfördes av KG Gustawsson 1927. Det 
har grävts ut vid två tillfällen och första 
gången var av Hans Hildebrand 1849. 
Han undersökte dock enbart rösets 
centrala del och fann där en skadad 
hällkista, några ben samt en benknapp. 
Det begränsade fyndmaterialet indikerar 
att röset innan dess utsatts för plundring. 
KG Gustawsson ansvarade för dess 
andra utgrävning, 1927, då röset som tidigare
utgrävning var långt mer omfattande och där 
utgjordes av hällkistor, varav två var belägna
bägge var påfallande fyndtomma (Petersson 2
röset troligtvis kommit till under äldre bronså
den tiden (Åstrand 1989, 21). Förutom de tre 
brandgravar högre upp i stenpackningen, i de
dem kunde dateras till period IV utifrån det sv
påträffades tillsammans med brända djurben 
dateras till yngre bronsålder (Petersson 2011)
 
Återbruk kan alltså uppmärksammas i bägge 
sträcker sig ”inom” bronsåldern, möjligtvis fr
andra sida, är desto mer anmärkningsvärt, me
också har gemensamt är förekomsten av skålg
 
5.7 Konklusioner 
Man kan fastställa att Mysinge gånggrift är d
som också använts in i bronsåldern på Öland.
från TNII på Öland. Nu måste man dock ha i 
men att det inte blivit utgrävt eller på annat v
ögon. Mysinge gånggrift är trots allt den enda
äldsta exemplet är de sju gravarna under sten
och C14 dateringarna att de äldsta gravlagda 
det antagligen inte om att en och samma grav
skeletten placerats i samma kammare eller hä
Foto 5. Blå Rör. Foto: Gustav Wollentz 
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 nämnts dessutom restaurerades. Gustawssons 
påträffades fem gravanläggningar. Tre av dessa 
 i rösets mitt, tolkade som dess primärgravar, och 
011). Precis som i fallet med Gösslunda Rör har 
lder trots avsaknad av daterbara föremål från 
hällkistorna upptäcktes två sekundära 
ss västra respektive sydvästra del. Den västra av 
ärd som hittades som gravgåva. Den sydvästra 

och en bronsålderspincett och kunde också 
.  

dessa rösen, även om det i Blå Rörs fall enbart 
ån äldre till yngre. Gösslunda Rörs återbruk å 
d en kontinuitet ända in i vendeltid. Vad rösena 
ropar. 

et äldsta exemplet på en grav från stenåldern 
 Det finns inget annat fall av återbruk i en grav 
åtanke att det mycket väl kan ha förekommit 
is noterat och därmed inte nått forskarvärldens 
 utgrävda megalitgraven på Öland. Det näst 

packningen i Torslunda. Där visar både fynden 
individerna härstammar från MNB. Där handlar 
 använts från MNB in i bronsåldern på så vis att 
llkista mm, vilket utgör en stor skillnad, även 
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om det inte kan uteslutas att det inträffat. Fynden pekar åtminstone på att en och samma 
hällkista i ett eller två fall kan ha kontinuitet från MNB in i SN. Under bronsåldern kan man 
dock tänka sig att andra hällkistor konstruerats precis intill hällkistor med gravlagda individer 
från stridsyxekulturen, för att sedan omsluta alla gravarna, inklusive de äldre, i en 
stenpackning, vilket tveklöst är en medveten handling. 
 
Vilket utmärkt leder in oss på nästa punkt. Man kan fastställa att i alla de fall där en 
stenåldersgrav använts under bronsåldern för begravningar, bortsett från Mysinge gånggrift, 
har också ett röse eller en stenpackning tillkommit som omsluter graven vid något skede.  
 
I Algutsrum användes en senneolitisk hällkista för begravningar in till mitten av bronsåldern, 
och detta måste ha inträffat innan röset kom dit. Åstrand tolkar det överliggande röset som ett 
senneolitiskt (Åstrand 1989, 47) men den tolkningen gör han långt innan individerna C14 
daterats och därmed innan bevisen för att begravningar i hällkistan förekom långt in i 
bronsåldern framkommit, vilket gör den teorin till en omöjlighet. På grund av fyndet av en 
pincett i rösets stenpackning som daterades till yngre bronsålder var det troligtvis under yngre 
bronsålder som röset lät byggas för att täcka hällkistan, som då brukats som grav i ca 1000 år. 
Sedan har det under äldre järnålder tillkommit sekundära brandgravar i röset.  
 
Karlevi är ett mer svårtolkat fall. Med stor sannolikhet är det ursprungligen en senneolitisk 
flatmarksgrav bestående av tre vuxna individer. Några meter ifrån de tre skeletten har sedan 
under bronsåldern, antagligen under yngre bronsålder, en urnebrandgrav tillkommit. I och 
med den har ett mindre röse byggts som både täckt urnebrandgraven och flatmarksgraven från 
senneolitikum. Vidare har man under järnåldern täckt röset med en hög som då använts för 
begravningar.   
 
Man kan inte med säkerhet säga ifall återbruk inträffat vid röset på Hässleby. De i så fall 
utslängda föremålen är dock typiska gravfynd, vilket Åstrand poängterar, och det tycks vara 
lite väl mycket av en slump att dessa skulle hamna vid sidan av en hällkista tillsammans med 
spridda ben från minst 20 individer, varav 10 var spädbarn. En datering av dessa ben skulle 
kunna ge klarhet i frågan. I och med att gravfynden i hällkistan är karaktäristiska för sent 700-
tal kan inte röset ha tillkommit innan dess. Det är alltså med stor sannolikhet ett vikingatida 
röse som byggts för att omsluta hällkistan. Stämmer det att det är en fråga om återbruk sedan 
senneolitikum, och att stångknappen representerar en förstörd grav från yngre bronsålder eller 
äldre järnålder, kan det tyckas, vid en snabb anblick, ha funnits en påfallande brist på respekt 
för de gravlagda individernas kroppar och gravgåvor. Detta kommer jag dock att återvända till 
senare.  
 
Stenpackningen som täckte de sju gravanläggningarna i Torsborg är svår att närmare datera 
men det tycks mest sannolikt att den tillkommit under slutet av äldre bronsålder eller någon 
gång under yngre bronsålder. De brandgravar som låg i närheten av varandra i 
stenpackningens nordöstra hörn utan några fynd, förutom ett fragment av en bearbetad benbit, 
kan möjligtvis utgöras av sekundärgravar från yngre bronsålder efter det att stenpackningen 
tillkommit. Vidare kan det tänkas att den påfallande sena dateringen i jämförelse med de 
övriga, ca 800 f.kr, kan härstamma från en sekundärgrav.  
 
Avslutningsvis kan man fastställa att det inte är ovanligt med lång kontinuitet som kan sträcka 
sig igenom större delen av hela bronsåldern och även in i järnåldern. Både Gösslunda Rör och 
Blå Rör är exempel på hur gravar från äldre bronsålder kontinuerligt använts in i yngre 
bronsålder, och i fallet med Gösslunda Rör, ända in i vendeltid. Algutsrum, Karlevi och 
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möjligtvis Hässleby har sin grund i senneolitikum, men de har alla under bronsåldern använts 
på skilda vis. I Algutsrum har samma hällkista återanvänts under äldre bronsålder för att 
gravlägga individer och därefter har de låtit den omslutas av ett röse. I Karlevi har en 
urnebrandgrav lagts bredvid en flatmarksgrav från SN för att sedan, precis som vid 
Algutsrum, täckas över med ett röse. I Hässleby tycks, i likhet med Algutsrum, samma 
hällkista ha använts kontinuerligt, men i det här fallet har det som tidigare låg i hällkistan 
slängts ut, både föremål och skelett, vilket utgör en markant skillnad. Under järnåldern 
tillkommer det dock sekundära aktiviteter i samtliga av dessa, på Karlevi samt Hässleby i 
form av en hög respektive ett röse som byggs över gravanläggningarna, i Algutsrum i form av 
sekundära gravar i bronsåldersröset.  
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6. Återbruket i Falbygdens gånggrifter 
Här ämnar jag belysa det återbruk under bronsåldern som noterats i Falbygdens gånggrifter 
genom att gå igenom en gånggrift i taget. Enbart de gånggrifter som använts under 
bronsåldern eller som på annat vis är intressanta i sammanhanget kommer att beröras. 
 
6.1 Landbogården, Gökhem RAÄ 17 
Landbogården är på många vis en av de mest anmärkningsvärda gånggrifterna i Falbygden 
men det är sannerligen inte på grund av dess storlek. Med en kammare med den ringa 
storleken 2,7 x 1 meter invändigt är den påfallande liten i jämförelse med övriga gånggrifter i 
Falbygden. Den är belägen i Gökhems socken i Falbygdens västligaste del och i dess 
omedelbara närhet ligger flera andra gånggrifter. Sammanlagt finns 22 gånggrifter i Gökhem 
(Sjögren 2008, 10). De tre som ligger närmast Landbogården är dock inte utgrävda. 
Gånggriften grävdes ut 1987 av Lars Bägerfeldt och Åsa Blomqvist (Bägerfeldt 1987). Den 
var skadad som följd av plöjning och det var troligtvis av den anledningen som inga fynd vid 
mynningen påträffades. Takblock saknades dessutom helt (Bägerfeldt 1987, 3-7). 
 
Ben från åtminstone 10 individer anträffades, bland annat ett artikulerat skelett som låg tvärs 
över gången. Denna begravning hade genomförts genom att två av gångens väggstenar 
avlägsnats. Bägerfeldt tolkar det som att individens huvud avskilts från kroppen i och med att 
det låg över höger skulderblad och nyckelben och för att de översta halskotorna låg under 
huvudet. Bägerfeldt ser därmed detta som en möjlig dödsorsak (Bägerfeldt 1987, 7-8). En 
C14 datering visade att individen levt under äldre järnålder, runt år 0 (Fornander 2011, 58; 
Persson & Sjögren 2001, 81-82). Vidare upptäcktes ytterligare ben längre ut i gången och 
detta tolkades som en bendeposition. Det var inte artikulerade skelett som i fallet med 
individen från järnåldern, men några av benen låg i anatomiskt riktigt läge vilket indikerar att 
de lagts dit kort tid efter döden. Benen tolkades ha slutits in i någon sorts förpackning vid 
begravning, Bägerfeldt föreslår i en skinnsäck. I denna bendeposition fann man ben från två 
individer, en vuxen och ett barn; hela skeletten hittades dock inte och Persson & Sjögren ser 
det inte som omöjligt att resten kan finnas i kammaren. Bendepositionen låg under en vält 
väggsten och den måste därmed ha stängt igen gången in till gånggriftens kammare. Över 
detta tolkar Bägerfeldt det som att en sekundär stenpackning lagts vid ett senare tillfälle som 
tycks ha täckt åtminstone delar av gången men med störst fokus utanför gångens södra del; 
vilket i så fall pekar på att den möjligtvis inte är direkt kopplad till bendeponeringen 
(Bägerfeldt 1987, 9-10, Fig.5; Persson & Sjögren 2001, 82). Även dessa ben har daterats, 
dessvärre med stor standardavvikelse (vilket gäller för alla daterade ben från Landbogården 
bortsett från järnåldersindividen) vilket gav resultatet mellan 3300 och 2200 f.kr. Det medför 
att gången måste ha varit blockerad sedan senast ca 2200 f.kr (Persson & Sjögren 2001, 82, 
Ahlström 2009, 48). Ahlström undrar dock om den så kallade bendepositionen verkligen är en 
”avsiktligt deponerad bensamling eller endast de delar av kroppar som kommit att bevaras 
under de nedfallna takblocken”(Ahlström 2009, 48).  
 
Keramik påträffades i högt upp i högen, över gången. Fyndet utgjordes av 94 keramikskärvor 
varav 14 var dekorerade. De tolkas ha kommit från ett och samma kärl och keramiken bedöms 
som yngre än stenåldern. Vidare anträffades de så pass högt upp i högen att de med största 
sannolikhet är sekundära (Bägerfeldt 1987, 7). Eftersom det inte återfanns några ben är det 
inte enkelt att avgöra, men det är inte omöjligt att det är en sekundär brandgrav i högen från 
brons- eller järnåldern. 
 
I kammaren påträffades fyra artikulerade individer. Dessa låg stratigrafiskt ovanpå varandra. 
Individen som låg nederst daterades till ca 3500 f.kr, vilket infinner sig under tidig neolitikum 
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II (dock med stor standardavvikelse och dateringen fick utföras två gånger för att försäkra sig 
om att den stämde) vilket betyder att Landbogården är den tidigaste daterade nordiska 
megalitgraven! Montelius kronologi som säger att dösen kom före gånggriften tycks därmed 
mycket tveksam. Den ursprungliga tolkningen av Bägerfeldt, innan C14 dateringarna, var att 
de artikulerade individerna var återbegravningar under stridsyxekulturen i och med den 
liggande hockerställningen som noterades (typiska för SYK) och att de spridda benen som 
huvudsakligen låg i kammarens sydvästra del var de omrörda ursprungsbegravningarna. 
Alternativt föreslår Bägerfeldt att det är begravningar från 3300-3000 f.kr. men att ett annat 
gravskick än det vanliga praktiserades eftersom tre av fyra individer hade ansiktet åt väster 
istället för öster vilket inte är vanligt med stridsyxegravar (Bägerfeldt 1987, 16-17; Persson & 
Sjögren 2001, 81-86). Ahlström menar dock att det rör sig om en osteologisk feltolkning; 
precis som i fallet med det artikulerade skelettet i Mysinge gånggrift har med stor sannolikhet 
individerna placerats i en hukande sittställning och inte en liggande hockerställning (Ahlström 
2009, 69). 
 
Som redan nämnts i forskningshistoriken är inte Bägerfeldt, som genomförde utgrävningen, 
överens med Persson & Sjögren angående tolkningen av den tidiga dateringen och ser det som 
mer sannolikt att individen dött flera hundra år innan graven anlades och att det därav handlar 
om att mumifiera och ömt vårda anfäders heliga ben (Bägerfeldt 2001, 299-300). Det är i det 
här sammanhanget värt att ta upp Alvastra dösen som har den tidigaste daterade individen i en 
megalitgrav; en av de daterade visade sig nämligen härstamma från mesolitikum vilket utan 
tvivel är långt innan dösen byggdes. Alla de övriga dateringarna var långt senare. Som 
förklaring har getts att graven kan ha anlagts över en mesoliltisk, eller att vid något tillfälle en 
mesolitisk grav har grävts upp och dess skelett placerats i dösens kammare (Fornander 2011, 
61-62). I och med att både Mysinge gånggrift och Rössberga Rör också har de äldsta 
individerna daterade till TN (Linderholm et al 2008, 5; Persson & Sjögren 2001, 161; 
Fornander 2011, 58) är dock inte Landbogårdens datering alls otänkbar.  
 
Sju C14 dateringar har tagits och standardavvikelserna är som sagt stora men inga dateringar 
förutom den från individen från järnåldern tycks visa på senare användning än SN. Det finns 
tre dateringar från kammaren som är senare eller samtida med den depositionen i gången vars 
överliggande väggsten samtidigt slöt den. Av den anledningen tolkar Persson & Sjögren det 
som att gånggriften under SN byggdes om till en hällkista och att den då varit tillgänglig 
genom att man öppnade upp den med hjälp av att rubba eller ta bort tak eller väggstenarna i 
dess norra ända. Vidare uppmärksammas det att de spridda benen som hörde till de yngre 
daterade benen i kammaren främst anträffades i dess sydvästra hörn. Vid senare användning 
tycks de alltså ha haft så pass stor respekt för de ca 500 år gamla förfäderna att de inte rörde 
om i kammaren. I och med att ingen omrörning tycks ha skett indikerar därmed de senare 
benens spridda tillstånd att de varit skeletterade när de lades ner i kammaren till skillnad från 
de ursprungliga begravningarna (Persson & Sjögren 2001, 81-86). 
 
6.2 Frälsegården, Gökhem 94:1 
Frälsegården gånggrift är precis som Landbogården belägen i Gökhems socken, dock i dess 
södra del medan Landbogården ligger i dess norra. Gånggriften ska ha blivit borttagen i 
början av 1900-talet enligt markägaren. Under borttagandet ska inga skelettdelar eller fynd 
iakttagits. Enligt markägaren saknade den takstenar redan innan den togs bort, men 
kantställda kalkstenshällar som utgjorde kammaren och gången hade noterats. När Gunnar 
Creutz besöker platsen 1997 finner han en stor mängd ben som koncentreras till två ytor. 
Detta föranleder en provundersökning under sommaren 1999 med studenter från Göteborgs 
universitet (Sjögren 2008, 7-12). Det primära målet var att avgränsa lämningen och en ytterst 



 

liten del grävdes ut, dock fann man ca 3 000 människobenfragment och en rad artefakter i ben 
och flinta samt mer än 40 bärnstenspärlor (Sjögren 2008, 18-19). En mer omfattande 
utgrävning utfördes 2001 ledd av Karl-Göran Sjögren och Tony Axelsson. Fokus låg på 
gånggriftens kammare men det grävdes även sökschakt i högens fyllning samt vid 
mynningen. Den viktigaste målsättningen var att gräva så att benens enskilda lägen kunde 
dokumenteras (Axelsson & Sjögren 2001; Sjögren 2008).  
 
Ahlström gör en djupgående osteologisk analys av benen i Frälsegården i Underjordiska 
dödsriken från 2009. Jag har redan berört verket i kapitlet Tidigare forskning. Ahlström 
uppskattar det minsta antalet individer till 44, men det ursprungliga antalet är sannolikt 
avsevärt större. I kammaren framkom flera artikulerade skelett och Ahlström fastställer att de 
placerats där i en hukande sittställning. Vidare låg det även mängder av spridda ben i 
kammaren och genom analyser av Ahlström framkommer det att de inte ligger slumpmässigt 
(Ahlström 2009, 51-69). 
 
15 C14 dateringar har gjorts och 13 av dessa hamnade mellan 3300-2800 f.kr, d.v.s MN, 
vilket tycks utgöra den huvudsakliga användningsperioden för graven. En datering gav 
mellanmesolitisk tid, något som vid ytterligare dateringar visade sig (som väntat) vara 
felaktigt då dessa också hamnde under MN. En individ från graven daterades till SN, ca 2000-
1900 f.kr, vilket är påfallande senare än alla de övriga 14 dateringarna, 800-1000 år yngre. 
Värt att föra på tal är också avsaknaden av dateringar till MNB (Sjögren 2008, 60-62).  
 
Bland de funna föremålen fanns två fragment av bronsnålar som inte kan dateras närmare än 
till brons-järnålder. Ett av dem anträffades i gången, ca 3 meter ifrån kammaren mot den norra 
sidohällen. Det andra återfanns ca en meter utanför kammarens sydvästra hörn, men i och 
med att det låg i ploglagrets nedre del kan det mycket möjligt vara flyttat från dess 
ursprungliga läge. Sjögren misstänker att dessa härrör från sekundärgravar och att det i så fall 
varit en sekundärgrav i gången. Om bennålen från högens fyllnad i så fall kommer från en 
sekundärgrav i gånggriftens hög eller kammare kunde inte avgöras av Sjögren, i och med 
bennålens osäkra position (Sjögren 2008, 50). Vidare påträffades ben i gången, främst i de 
innersta 1,5 meterna av gången precis innanför tröskelstenen. Där hittades en cirkulär 
koncentration av ben på ett större djup vilka tolkades ha blivit nedgrävda. Ytterligare en 
koncentration av ben fanns invid en bevarad gånghäll, där bland annat en halv underkäke av 
ett får upptäcktes. I och med att dessa ben alla legat skyddade kan många fler ben legat i 
gången ursprungligen men blivit bortplogade (Sjögren 2008, 35, 53). Detta talar dock för att 
teorin om en sekundär grav i gången mycket väl kan stämma.  
 
Vidare anträffades en nästan bortplogad 
sekundärgrav i högens fyllnad, i dess norra 
ände, som utgjordes av en liten samling 
keramik och bränt ben. Keramiken hade 
järnålderskaraktär och graven bedömdes 
därmed vara från äldre järnålder (Sjögren 
2008, 38). Mycket intressant i 
sammanhanget är också att en ornerad 
rakkniv och en sländtrissa av sten har 
hittats som lösfynd där graven ska ha 
legat. Dessa återfanns av lantbruksägaren 
Anders Johansson som fick en summa av 
25 kr som lösen. Detta inträffade 1926 
Foto 6. Frälsegårdens rakkniv. Foto: SHM  © Bertha Amaya 
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men då hade det gått 10 år sedan han fann dem (SHM 18119). Dessa härrör troligtvis från en 
förstörd sekundärgrav i högens fyllnad från bronsåldern. Detta eftersom rakknivar enbart 
förekommer i gravsammanhang (Goldhahn 2005, 47) 
 
6.3 Ormarör, Gökhem RAÄ 78 
Ormarör är en något svårtolkad anläggning. Det är en gånggrift belägen i Gökhem sockens 
södra del som undersöktes 1985 med Karl-Göran Sjögren och Curry Heimann som grävledare 
(Sjögren 1992). Utgrävningen pågick enbart i en vecka med fokus på högen och mynningen. 
Dess kammare skall dock ha försökt ”grävas” ut tidigare, bland annat av markägaren under 
början av 1900-talet som när han förbjöds att fortsätta valde att använda den uppbrutna stenen 
till att bygga en gärdsgård kring gånggriften. Den är fortfarande där idag. Gånggriften är 
delvis sönderplöjd i kanterna och ingenting av gången kan längre skönjas (Persson & Sjögren 
2001, 119). Alldeles i närheten ska tre rösen ha borttagits som bland annat innehöll en järnyxa 
och ett bronsspänne (Sjögren 1992, 3). 
 
I ett av schakten som drogs då högen undersöktes påträffades en större sandstenshäll nära 
markytan. Den låg i en stenpackning som inte tydligt kunde avgränsas men som sannolikt kan 
ha löpt runt hela högen. Sandstenshällen var starkt vittrad men på dess ovansida fanns fyra 
säkra och en osäker skålgrop inknackade. Sjögren föreslår att den antingen kan vara del av en 
fasadhäll eller ett takblock från gånggriften. Det är också tänkbart att den utgör en senare 
konstruktion kring den sekundärgrav som påträffades i närheten men något djupare ner. 
Denna utgjordes av brända ben som enligt en osteologisk bedömning härrör från en kvinna i 
30-50 års åldern. På markytan hade det dessutom varit en förhöjning där sekundärgraven var 
belägen, och stenpackningen kring sekundärgraven var av annan karaktär än den övriga. 
Ytterligare tecken på sekundära aktiviteter är en bit järnslagg som påträffades ytligt i 
stenpackningen (Persson & Sjögren 2001, 119-124). 
 
Dessvärre fann de antagligen inte mynningsdepositionen. Den keramik som påträffades var 
oornerad och skiljde sig därmed från den som är förknippad med mynningsdepositioner. Det 
framkom dock en bitvis vällagd stenpackning där mynningen skulle kunna tänkas ha legat 
som här och var saknade stenar vilket kan vara en följd av sönderplöjning. Det går dock inte 
att med säkerhet säga mycket om den; den kan vara en del av ett brätte som löper runt hela 
högen eller utgöra en sekundär anläggning av något slag (Persson & Sjögren 2001, 121-124). 
 
6.4 Hjelmars Rör, Falköping stad RAÄ 3 
Hjelmars rör ligger i ett industriområde i Falköping stad. Den undersöktes redan 1868 av 
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand. Det finns dock inget dokumenterat ifrån hans 
utgrävning förutom några få teckningar. Han grävde enbart kammaren och främst 
bärnstenspärlor tillvaratogs, de benen som återfanns lät han ligga kvar i kammaren möjligtvis 
undantaget vissa utvalda skallar. En senare undersökning utfördes 1994 ledd av Anders 
Strinnholm med hjälp av studenter från Göteborgs universitet. I denna lades ett schakt vid 
mynningen samt ett vid högens baksida (Strinnholm 1999). På grund av oklarheter kring 
kammaren och fynden från Hildebrands tidigare utgrävning genomfördes ytterligare 
grävningar 1995 samt 1998 som leddes av Tony Axelsson och Per Persson där gånggriftens 
kammare undersöktes (Persson & Sjögren 2001, 42-43).  
 
Vid mynningen anträffades ett mynningsröse som innehöll mycket stora stenar närmast 
ingången vilket medförde att den var helt blockerad. Mynningsröset sträckte sig sex meter 
framför gången, och fortsatte vidare utanför schaktets norra och södra del. 374 skärvor 
keramik påträffades som kan dateras till trattbägarkulturen och en stor majoritet av dessa låg 
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under mynningsröset. Allt som allt uppskattas det utgöra minst 22 kärl, varav ett övervägande 
antal var ornerade. I själva mynningsröset låg en bronspincett som kan dateras till äldre 
bronsålder, vidare framkom två skålgropsstenar i röset. Att mynningsröset tillkom under äldre 
bronsålder ter sig därmed sannolikt. 
 
Bortsett från keramik, bränd och obränd flinta och ben som troligen hör till ceremonier 
kopplade till mynningsdepositioner under MN återfanns även en platt genomborrad pärla av 
skiffer. Ytterligare två sådana anträffades i schaktet vid högen, och en låg i närheten av 
individen som daterades till järnåldern i Landbogården gånggrifts gång (se 6.1). Dessa kan 
dock inte närmare dateras än till brons-, järnålder men pekar på sekundär aktivitet vid 
mynningen. Ett bearbetat hästben (troligen ett fragment från en nål) ger samma indikation 
eftersom det inte hittills finns några bevis på hästar under trattbägartid (Persson & Sjögren 
2001, 45-54). 
 
I schaktet i högens västra del, som sträckte sig från utsidan av kammarens nordvästra 
väggblock ut mot ytterkanten av högen, påträffades åtminstone tre sekundära gravar varav två 
var brandgravar. Brandgravarna överlappade varandra och låg i anslutning till kammarstenen. 
I var och en av dem låg en platt genomborrad pärla av skiffer av samma typ som den vid 
mynningen. I den äldre av dem låg även ett bränt ben av får vilket ska peka på en 
bronsåldersdatering; dock påträffades 47 keramikskärvor vid samma gravanläggning som 
förmodligen härrör från järnåldern enligt en bedömning av Persson & Sjögren. Den tredje 
sekundärgraven låg längre ut från kammaren, i högens fyllnad, och utgjordes av ett spädbarns 
skelett. Barnet låg under en stenpackning som skiljde sig från den stenpackning som högens 
fyllnad bestod av. Den sistnämnda sekundärgraven var belägen på norra sidan av en 
avgränsande häll på vars södra sida det påträffades obrända ben av får och häst och ett 
sågformat bleck i kopparlegering. I övrigt var dock graven med spädbarnet fyndtom. Södra 
sidan av hällen där det sågformade blecket i kapparlegering anträffades kan möjigtvis utgöra 
en fjärde sekundärgrav där människobenen inte bevarats. Spritt i högens fyllnad framkom 
dessutom ett flertal fynd som visar på sekundära aktiviteter: 13 hästben och hästtänder, en 
glaspärla, en järn och bronsring som satt samman med ett nötkreatursben samt ett 
järnfragment (Strinnholm 1999, 9-13;  Persson & Sjögren 2001, 54-55). Dessutom påträffades 
ytterligare en skålgropssten (Strinnholm 1999, 17). 
 
Det finns även teorier om att högen kan ha byggts på under senare tider och att den 
ursprungligen bestått av ett avsevärt mycket mindre röse, som vid Rössberga-gånggriften (se 
6.7). Det fanns nämligen en skillnad i stenmaterial mellan två lager (Sjögren 2003, 111). 
Detta kunde dock inte säkert avgöras i och med att de inte kunde hitta det lager som i så fall 
utgjort högens tidigare yta. Jorden bedömdes samtidigt vara av sådan karaktär att det skulle 
vara svårt att avgöra tidigare ytor i den så att någon sådan inte hittades utesluter inte att högen 
kan ha byggts ut under brons- eller järnåldern (Persson & Sjögren 2001, 55-57). 
 
Av fynden i kammaren är det ingenting som kan kopplas till bronsåldern. Bland annat har ca 
140 bärnstenspärlor påträffats. De intressantaste fynden är möjligtvis två tångpilspetsar och 
skärvor från ett kärl som närmast påminner om den gropkeramiska kulturens (all övrig 
påträffad keramik, både i kammaren och vid mynningen, var av trattbägarkaraktär). Dessa 
fynd pekar på gropkeramisk aktivitet i kammaren vilket vore unikt (Persson & Sjögren 2001, 
60-64). Vidare låg det en stor mängd ben i kammaren, det minsta antalet individer har 
bedömts till 26 (Ahlström 2008, 82). Åtta av dessa har C14-daterats och samtliga hamnade i 
århundradena runt 3000 f.kr (Persson & Sjögren 2001, 61-62). 
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6.5 Senare utbyggnader av högen: Gökhem RAÄ 71, Norra Lundby RAÄ 41 
Efter diskussionen kring Hjelmars Rörs möjliga utbyggnad känns det relevant att föra på tal 
exempel på när senare utbyggnader kan fastställas. Ett är Gravabackens gånggrift (Gökhem 
RAÄ 71) vars hög tycks ha utvidgats avsevärt och där dessutom en kantkedja innanför ett 
brätte av lagda kalkstenshällar tillkommit. Det var omöjligt att avgöra när denna tillbyggnad 
inträffade förutom att det var tidigast 2250 f.kr utifrån en datering av ett människoben under 
lagret med kalkstenshällar. Persson & Sjögren föreslår att det kan ha skett under SN, men det 
är också möjligt att det är en senare konstruktion (Persson & Sjögren 2001, 106-118). 
 
Högen till gånggriften Långe Rör, Valstad RAÄ 8, som jag kommer att gå mer in i detalj på 
senare (se 6.8), tycks även vara påbyggd vid senare tillfälle. Ungefär hälften av dess hög 
täcktes av ett grovt stenmaterial som påminner om ett bronsåldersröse (Sjögren 2003, 112; 
Persson & Sjögren 2001, 178-179).  
 
Vidare finns det två exempel på att megalitgravar legat under vad som till det yttre sett ut som 
vanliga högar, d.v.s att de vid senare tillfälle blivit helt täckta. Det är gånggriften Norra 
Lundby 41 samt dösen Kinneved 21. I båda dessa fall har dock påbyggnaden bedömts inträffa 
under järnåldern (Sjögren 2003, 107-110). Norra Lundby är dock en mycket intressant 
gånggrift på mer än ett sätt. Montelius utförde utgrävningen 1884 och hittade nederst i 
kammaren fynd från stenåldern men i de övre lagren bronsåldersfynd. På ett ställe fann han en 
tång av brons tillsammans med brända ben, på ett annat område, 5 fot därifrån, påträffades en 
kniv och en såg av brons, dock utan benfynd. Montelius tolkar det som att benen i det 
sistnämnda fallet förstörts i och med att de inte haft något skydd och att det rör sig om 
åtminstone två brandgravar i kammaren från yngre bronsålder (Montelius 1906, 173-174). 
Dessa menar han har tillkommit genom att de flyttat på en av takstenarna till gånggriften och 
på så vis placerat brandgravarna där. Enormt intressant i sammanhanget är att en 
skålgropssten anträffades mitt i gången, på dess botten. Stenen var fyrkantig och hade minst 
nio skålgropar på dess ovansida. Montelius skriver: ”Det torde ej lida minsta tvivel, att denna 
sten varit använd vid offer för de döda, eller till dem” (Montelius 1885, 40-41). Vidare 
påträffades det ca 200 meter från gånggriften en stenmur med ”ett par dm stora stenar med 
skålgropar” (Norra Lundby RAÄ 41). Som redan nämnts har gånggriften blivit täckt av en 
hög under järnåldern och precis över takstenshällarna påträffade Montelius ett svärd och en 
sköldbuckla av järn. Detta bedöms vara spår från en grav från järnåldern även om inga ben 
framkom. Bägge föremålen härrörde från äldre järnåldern (Montelius 1885, 40-43). 
 

”Vid Lunby hafva vi således i samma hög grafvar från tre olika tider: gravfar från 
stenåldern i kammarens nedersta del; grafvar från bronsåldern öfverst i kammaren; 
och än högre upp, ofvanpå kammarens takstenar, en graf från jernåldern. Vi se således, 
att detta fynd kunde gifva oss ett nytt bevis för riktigheten af ”treperiodssystemet”, om 
något bevis härför numera behöfdes.”(Montelius 1885, 43) 

 
Det är dock vanligare med heltäckta megalitgravar i södra Halland, där det finns fyra exempel 
på det vilket utgör ungefär hälften av alla megalitgravar i området, varav de flesta tros ha 
tillkommit under bronsåldern. I Eldsberga prästgård i Halland grävde Montelius ut en gravhög 
över en gånggrift där två ekstamskistor från bronsåldern period II med obrända lik lagts 
bredvid gånggriftens kammare för att sedan täcka den med ett röse. Senare har jord omslutit 
röset och ytterligare två gravar tillkommit i högen, dessa var brandgravar från yngre 
bronsåldern (Montelius 1906, 177-178). Sjögren menar att en anledning till den sparsamma 
förekomsten av övertäckta megalitgravar i Falbygdens kan vara att traditionen med stora 
gravhögar inte funnits där i samma utsträckning (Sjögren 2003, 110). 
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6.6 Tomten, Valtorp RAÄ 42 och en kort jämförelse med Gökhem RAÄ 71 
1986 undersöktes gånggriften Tomten av Karl-Göran Sjögren och Curry Heimann. Den är 
belägen i Rössbergaområdet, nordöst om Falköping. Gånggriften ligger i en avgränsad klunga 
med nio andra gånggrifter. De flesta av dem, bland annat Tomten, ligger på en rad i nord-
sydlig riktning, längs med kalkstensplatåns östkant. Förutom Tomten är två av dem utgrävda, 
Jakobsberg (RAÄ 1) och Rössberga (RAÄ 2), den sistnämnda kommer att beröras mer 
ingående senare (se 6.7). Tomtens kammare är inte utgrävd, men 1986 lades ett schakt i 
högens norra ytterkant samt ett vid dess mynning. Bägge schakten gav intressanta upptäckter 
(Persson & Sjögren 2001, 125-129). 
 
I det norra schaktet som drogs för att studera högens uppbyggnad hittades en stenpackning. I 
denna påträffades en koncentration av keramik som inte kan dateras närmare än till yngre 
bronsålder eller äldre järnålder. Keramiken var belägen över en större sten. Dessutom 
återfanns en skålgropssten som dumpfynd som ursprungligen legat i högens fyllnad. Även om 
det inte säkert kan fastställas eftersom man inte kan veta dess exakta position i högen är det 
mycket sannolikt att skålgropsstenen hör samman med keramiken (Persson & Sjögren 2001, 
130, 132). Det ter sig därmed troligt att det rör sig om sekundär brandgrav från yngre 
bronsålder.  
 
I schaktet vid mynningen framkom ett inte helt lättolkat mynningsröse. Det bestod av två 
lager med påfallande olika karaktär. Precis invid mynningen samt i schaktets norra del var 
mynningsröset tätt och vällagt med mindre kalkhällar och kalkflis. Detta lager överlappades i 
södra änden av en oregelbunden och stundom gles gråstenspackning. I den undre delen av 
gråstenspackningen hittades en miniatyrstridsyxa! Det finns enbart två andra exempel på att 
miniatyrstridsyxor påträffats i megalitsammanhang, dessa var gånggrifterna Barsebäck i 
Skåne samt Eldsberga i Halland. Miniatyrformen är enligt Malmer förknippad med 
barngravar. Yxan dateras till stridsyxekulturen, MNB. Även den keramik som återfanns under 
mynningsröset visar på att röset som tidigast kan ha tillkommit mot slutet av MN (Persson & 
Sjögren 2001, 130-134).  
 
Vilket liknar situationen i Gravabackens gånggrift (Gökhem RAÄ 71) som tidigare nämnts i 
och med att den blivit tillbyggd vid senare tillfälle, då även en kantkedja och ett 
kalkstensbrätte tillkommit (se 6.5). Samma datering kunde även ge ledtrådar till när dess 
mynningsröse byggdes i och med att människobenet låg under en kalskstenshäll som i sin tur 
låg under mynningsröset. Dateringen gav resultatet ca 2250 f.kr. och visar således att 
mynningen legat öppen åtminstone till SN. Ytterligare bevis på detta är förekomsten av 
stridsyxekeramik både över och under kalkstenshällarna. Gravabacken och Tomten har båda 
därmed med stor sannolikhet haft sina mynningar öppna åtminstone till övergången MNB-SN 
(Persson & Sjögren 2001, 112-117). 
 
6.7 Rössberga Rör, Valtorp RAÄ 2 
Rössberga ligger norr om Tomten i samma linje av gånggrifter längs med kalkstensplatåns 
östra kant. De är alltså belägna precis i närheten av varandra. Rössberga grävdes ut 1962 av 
Carl Cullberg. Det är den hittills mest omfattande utgrävningen av en megalitgrav i 
Västergötland. Hela kammaren, gången och mynningen grävdes ut, dessutom större delen av 
högen. Arbetet publicerades dock enbart översiktligt med ambitionen att göra något mer 
utförligt av det senare; det kom dessvärre inte att ske. Av den anledningen tas den upp för ny 
behandling i Persson & Sjögren (2001) samt Ahlström (2001, 2008). 
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Vid gånggriftens mynning påträffades ett mynningsröse, under detta låg det en omhuggen 
senneolitisk dolk tillsammans med keramik från både trattbägarkulturen och 
stridsyxekulturen. Mynningsröset kan alltså inte ha tillkommit innan SN (jfr Tomten, 
Gravabacken, Hjelmars rör). Bland fynden i kammaren hittades t.ex. 61 bärnstenspärlor, 
djurtänder, flinta och två fragment av bennålar som tros dateras till MN. De fynd som ger den 
senaste dateringen är tre pärlor formade som enkla skafthålsyxor; dessa är mest sannolikt från 
SN (Persson & Sjögren 2001, 155-169).  
 
Det framkom en stor mängd ben i kammaren. Dessa har Ahlström tittat närmare på och 
bedömt att det är minst 131 individer begravda i kammaren (Ahlström 2001, 2008). Av dessa 
har 16 C14 daterats av Persson & Sjögren (2001) och ytterligare 15 i Linderholm et al (2008). 
De sistnämda är dock okalibrerade. Sammanfattningsvis ligger en avgörande majoritet av 
dessa 31 dateringarna som förväntat runt 3000 f.kr. men de äldsta dateringarna är från TN. 
Vad som dock för den här uppsatsen är ännu mer intressant är de senare dateringarna. Två 
individer ligger runt övergången mellan SN och bronsåldern (på grund av standardavvikelsen 
är någon säkerhet här omöjlig att fastställa men viss tyngdpunkt i dateringarna tycks ligga på 
äldre BRÅ i åtminstone ett av fallen). Ytterligare en individ är daterad till runt mitten av 
bronsåldern. Avslutningsvis daterades en till yngre bronsålder eller äldre järnålder 
(Linderholm et al 2008, 5; Persson & Sjögren 2001, 161; Fornander 2011, 58).  
 
Linderholm et al (2008) gjorde även isotopiska analyser på materialet från Rössberga Rör i 
likhet med de som utförts vid Mysinge gånggrift. Dieten visade sig vara terrestrisk vilket 
skiljer sig ifrån den i Mysinges som var blandad marin och terrestial upp till SN/bronsåldern 
där den blev enhetligt terrestrisk (se 1.1), utgjord av främst lokala råvaror. Vidare visade det 
sig generellt sett vara mycket låg mobilitet hos de gravlagda (Linderholm et al 2008). Med 
andra ord påträffades här inte alls samma mobilitet som den som framkom i Mysinge. 
 
6.8 Långe Rör, Valstad RAÄ 8 
Långe rör i Valstad socken ligger mellan två andra icke utgrävda gånggrifter som alla tre är 
belägna i en rad. Precis nordväst om dem ligger en mosse som hade öppet vatten ända in på 
1800-talet. Valstad ligger på den nordöstliga kanten av Falbygden. Den grävdes ut 1986 och 
1987 av Eva Englund och Karl-Göran Sjögren. Undersökningarna bestod av tre schakt; dels 
ett i högens nordöstra sida för att studera uppbyggnaden och datera markanvändningen under 
högen, dels ett framför mynningen och sist en vid gången för att fastställa dess riktning 
(Persson & Sjögren 2001, 175-178).  
 
Som redan nämnts (se 6.5) så uppmärksammades det att högen tycks vara tillbyggd vid senare 
tillfälle. Utanför vad som tolkades som en yttre kantkedja påträffades en stenpackning av 0,1 
meter stora stenar. Eftersom kantkedjan bör ha utgjort den yttre gränsen på den ursprungliga 
högen är det rimligt att tänka sig att stenpackningen, som dessutom var av annan karaktär än 
den övriga fyllningen, kommit dit senare (Persson & Sjögren 2001, 178-179). Denna yttre 
stenpackning utgjorde ungefär halva högen och påminde om ett bronsåldersröse (Sjögren 
2003, 112).  
 
I schaktet vid mynningen gjordes mycket intressanta upptäckter. Dessvärre kunde inte själva 
gångmynningen hittas men antagligen låg den enbart lite nordväst om schaktet. Vid 
mynningen påträffades en stenpackning (antagligen ett mynningsröse) och under detta en 
stenkrets som kunde avgränsas i söder och öster men fortsatte utanför schaktet norrut, framför 
mynningen. I lagret anträffades brända ben i anslutning till brons- eller järnålderskeramik. 
Persson & Sjögren skriver dock att det troligen är från äldre järnåldern. Det pekar alltså på att 
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det är en sekundärgrav från äldre järnåldern framför mynningen. Därmed har mynningen legat 
öppen fram till järnåldern vilket innebär ett ytterst sent mynningsröse (Persson & Sjögren 
2001, 180-181).  
 
Det framkom även obrända människoben framför mynningen som av Persson & Sjögren 
tolkas som neolitiska som kommit dit när kroppar sekundärt blivit utdragna ur gånggriften. 
Keramiken som var av trattbägar-karaktär (men även de brända benen och flintan) vid 
mynningsdepositionen hittades i tre koncentrationer. Persson & Sjögren skriver att det inte 
iakttagits vid andra gånggrifter (Persson & Sjögren 2001, 190), men det var innan 
Alexandersson grävde ut Mysinge gånggrifts mynning där ungefär samma fenomen kunde 
noteras (Alexandersson 2005, 8-11, bilaga 4). Detta ligger dock utanför den här uppsatsens 
område och får därav överlämnas till andra att diskutera betydelsen av.  
 
Vidare påträffades i schaktet som utredde själva gången både keramik och obrända ben som 
tyder på att en eller flera begravningar skett i gången (jfr med Landbogården, 6,1). Keramiken 
tolkades vara från järnåldern. Tillsammans med benen och keramiken framkom också flint-
bergarts och kvartavslag (Persson & Sjögren 2001, 179-180). Denna eventuella 
sekundärbegravning får dock betraktas som något osäker.  
 
6.9 Konklusioner 
Det framgår tydligt av ovanstående genomgång att Mysinge gånggrift är unik i jämförelse 
med vad som påträffats i Falbygdens gånggrifter, med 34 dateringar varav 1/3 av dessa 
infinner sig under bronsåldern. Något liknande kan inte noteras i Falbygdens daterade 
gånggrifter överhuvudtaget. I åtanke får man ha att 34 dateringar är många och att det inte 
finns något annat exempel med så många. Närmast kommer Rössberga Rör med 31 stycken. 
Där kan dock inte alls samma fenomen noteras trots att den innehåller de enda daterade 
individerna från bronsåldern. En majoritet av Rössbergas dateringar är till neolitikum, men 
två ligger på övergången mellan SN-BRÅ, en under mitten av BRÅ, och sist en under 
övergången BRÅ och JÅ (med stor standardavvikelse). Detta liknar inte alls Mysinge 
gånggrift med 1/3 daterade till äldre bronsålder.  
 
För att översiktligt gå igenom resultaten av C14 dateringarna: 
 
På Landbogården har det gjorts 7 dateringar av ett minsta antal individer på 10. Dateringarna i 
kammaren sträcker från TN till SN. En begravning i gången inträffade dock under järnåldern.  
 
På Frälsegårdens gånggrift har det gjorts 15 dateringar av ett minsta antal individer på 44. 
Alla hamnade inom MNA förutom en som är påfallande senare, från SN.  
 
På Hjelmars Rör har det gjorts 8 dateringar av ett minsta antal individer på 26. Alla dessa 
ligger på århundradena runt 3000 f.kr.  
 
På Rössberga Rör har det gjorts 31 dateringar av ett minsta antal individer på 131. De sträcker 
sig från TN till övergången mellan BRÅ och JÅ, dock med stort fokus på MN. 
 
Utifrån detta är det uppenbart att det inte är på grund av färre dateringar som samma fenomen 
som analyserna i Mysinge gånggrift visat på inte kan uppmärksammas i dessa gånggrifter. 
Visst har det gjorts färre dateringar, generellt sett, men hade 1/3 av begravningarna i 
exemplen från Falbygden inträffat under BRÅ hade det ändå framkommit genom de 
ovanstående dateringarna. Snarare verkar det ovanligt med begravningar från senare än SN i 
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Falbygdens gånggrifter. Samtidigt kan en sådan iakttagelse vara något vansklig; detta är 4 av 
drygt 250 gånggrifter, hur resultatet skulle se ut om dateringar utfördes i andra gånggrifter i 
Falbygden kan vi enbart spekulera kring. Vi har dock inte enbart dateringar att gå på för att 
tolka aktiviteten i kammaren under bronsåldern, utan även fynden. I Norra Lundby 41, 
gånggriften som under järnåldern ska ha täckts av en gravhög, påträffade Montelius fynd och 
brända ben som bedömdes härröra från yngre bronsåldern. Att begravningar skett i kammaren 
i Norra Lundby 41 under YBRÅ tycks därmed vara sannolikt, vilket inte minst understryks av 
den påträffade skålgropsstenen i gången samt de som hittades i en näraliggande stenmur. När 
stenmuren konstruerades kan mycket väl stenmaterialet ha tagits ifrån gånggriftens 
omedelbara närhet eller till och med dess hög.  
 
Mynningsrösena visar sig vara mycket svårtolkade. De förekommer väldigt ofta i Falbygden. 
I alla nämnda exemplen förutom Landbogården, Norra Lundby 41, Frälsegården och Ormarör 
har de påträffats. Vid Landbogården var mynningen sönderplöjd, och till följd återfanns ingen 
mynningsdeposition. Det är därmed ytterst sannolikt att det ursprungligen funnits ett 
mynningsröse där. Landbogårdens gång blev dock blockerad genom en sekundärgrav runt 
2200 f.kr. Vid Frälsegården kan situationen vara mycket likartat. Gånggriften blev borttagen i 
början av 1900-talet. Vid mynningen hittades visserligen en del keramik, men det får ses som 
sannolikt att mynningsröset försvunnit som följd av borttagningen. I Ormarör påträffades 
antagligen inte själva mynningen, men det fanns en bitvis sönderplöjd stenpackning i vad som 
måste ha varit närheten av mynningen. Stenpackningen är svårtolkad och skulle kunna vara en 
del av ett brätte runt högen, men det skulle också kunna vara en sekundär anläggning i form 
av ett mynningsröse. Utgrävningen av Norra Lundby 41 utfördes 1884 av Montelius och vid 
den tiden lades det inget fokus på mynningen. Det förefaller dock sannolikt att det hade 
framkommit ett mynningsröse ifall området undersökts. I de övriga fallen har man hittat 
mynningsrösen men deras dateringar är ofta svåra. 
 
I Mysinge gånggrift kan man endast fastställa att mynningsröset där är senare än den 
trattbägarkeramik som fanns vid mynningen. I jämförelse med Falbygden kan man säga att 
Tomtens gånggrifts mynningsröse tycks ha tillkommit under slutet av MNB i och med att en 
miniatyrstridsyxa återfanns i botten av stenpackningen. Vid Rössberga Rör hittades en 
omhuggen SN-dolk under mynningsröset vilket medför att det kom till som tidigast under SN. 
Både Hjelmars Rör och Långe Rör pekar dock på mycket senare mynningsrösen. I Hjelmars 
Rörs mynningsröse påträffades en pincett av brons från äldre bronsåldern samt två 
skålgropsstenar vilket tydligt indikerar att den kom till under äldre bronsåldern. Vidare låg det 
en grav under mynningsröset på Långe Rör som både skulle kunna vara från brons och 
järnåldern men pekar på att vara från det sistnämnda, i så fall kan inte Långe Rörs 
mynningsröse vara äldre än järnåldern.  
 
Kring diskussionen om sekundära aktiviteter vid mynningen är Toras grav (Skärv RAÄ 82) 
värd att föra på tal, en grav som inte tidigare nämnts. Den är belägen vid Axvalla hed, allra 
längst norrut på Falbyden. Fynden är fåtaliga men upptäckterna kring mynningen desto 
intressantare. Den tycks ha blivit tillsluten av en större sten av gnejs vid något tillfälle. Det 
framkom dessutom ett mynningsröse som låg ovanpå och öster om tillslutningsstenen som 
därav måste ha tillkommit efter att ha gånggriften slutits av den större stenen (Persson & 
Sjögren 2001, 34-37). Detta kännetecknar det enda exemplet jag stött på från Falbygden där 
gången inte enbart blivit sluten med ett mynningsröse utan dessutom en större sten.  
 
Även om begravningarna i kammaren tycks vara en begränsad företeelse efter SN kan inte 
detsamma sägas om begravningar i högen kring gånggriften. Det motsatta råder på den 
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punkten. Syftet med gånggriftens hög var uppenbarligen ursprungligen inte att användas för 
begravningar, det var kammaren ämnad för. Men vad som en gång var ett syfte har ringa 
betydelse några hundratal år senare. Efter SN är sekundära begravningar i högen enormt 
vanliga. Långt ifrån hela högarna är vanligtvis utgrävda, ändå påträffas mycket ofta gravar i 
högfyllnaden. Dessa är dock inte några lättolkade företeelser. Ofta är dateringarna mycket 
svåra, och i flera fall kan det både röra sig om bronsåldern eller järnåldern. Det verkar dock 
som om aktiviteten varit något högre under järnåldern än bronsåldern.  
 
Av de exempel som tagits upp finns tre fall av sannolika sekundära begravningar under 
bronsåldern i högen. Det första är Frälsegården där en bronsåldersrakkniv upphittades som 
lösfynd av bonden på marken där gånggriften låg. Med tanke på hur skadad Frälsegårdens 
gånggrift var är det sannolikt att graven förstörts. Vid Frälsegården hittades också en sekundär 
grav i högen som nästan var sönderplöjd, men utifrån keramiken bedömdes den vara från 
äldre järnåldern. Ytterligare en sannolik sekundär bronsåldersgrav i högen framkom i 
Ormarör, där brända ben från en kvinna påträffades under en stenpackning. Alldeles i 
närheten hittades också en häll med skålgropar som möjligtvis kan ha varit en del av den 
sekundära graven vilket i så fall skulle indikera på en bronsåldersdatering. På Tomten ser 
situationen något likartad ut, i närheten av eller precis vid keramik som inte kan daterades 
närmare än till yngre bronsålder eller äldre järnålder framkom en skålgropssten. Att det inte 
kan sägas mer exakt var den återfanns beror på att den påträffades som dumpfynd. Men att 
keramiken och skålgropen är kopplade och tillsammans hör till en sekundärgrav från 
bronsåldern förefaller inte alls orimligt. 
 
Vidare finns det fler exempel på där dateringarna är (ännu) mer osäkra. Vid Hjelmars Rör 
påträffades åtminstone tre sekundära gravar i högen, varav två låg nära varandra invid 
kammaren. Dessa två var brända. I en av dem påträffades bränt ben av får vilket ska 
förknippas med bronsåldern, samtidigt tydde keramiken snarare på järnåldern. Två sekundära 
gravar noterades i Långe Rör även om den ena är osäker. Den första bestod av brända ben 
som låg under det förmodade mynningsröset i en stenkrets, omgärdad av keramik som kan 
dateras både till bronsåldern och järnåldern men troligtvis det sistnämnda. Ytterligare en 
möjlig grav låg i gången, med keramik daterad till järnåldern. 
 
Sammanfattningsvis kan man fastställa att det inte är helt lätt att bedöma sekundärgravar i 
högen från bronsåldern i och med svårigheterna med att tolka dateringarna. Inte en enda är 
säkert daterad till bronsåldern. De gånger de tycks mest sannolika är dock övervägande 
brandgravar vilket indikerar att det var vanligast att begrava individer i högen under yngre 
bronsålder. Vidare kan formen på den rakkniv som påträffades vid Frälsegårdens gånggrift 
datera en möjlig anläggning till yngre bronsålder, period IV (SHM 18111), vilket ytterligare 
pekar på detta. Men att aktivitet även förekom under äldre bronsåldern är tydligt i och med 
mynningsröset vid Hjelmars Rör där en pincett från äldre bronsåldern anträffades. 
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7. Resultat 
 
7.1 Återbruk på Öland i relation till Mysinge gånggrift 
Det framkom att Mysinge gånggrift var den utan tvekan äldsta graven som fortfarande 
användes in i bronsåldern på Öland, av de man kunnat fastställa att återbruk skett i. Det 
betyder så klart inte att det inte kan finnas andra exempel. Mysinge gånggrift är trots allt den 
enda utgrävda megalitgraven på Öland. Megalitgravar är monumentala konstruktioner som 
ligger i mer eller mindre stora högar. De är på så vis inte helt olika det rådande gravskicket 
under äldre bronsåldern med högar eller rösen som byggs på höjden. Och precis som högarna 
och rösena intar de framträdande platser i landskapet vilket även gäller för Mysinge gånggrift 
belägen längs med landborgen. Av den anledningen är det enbart logiskt att myter kring dessa 
gravar funnits i samhällena långt efter det att dess genealogiska historia suddats ut (se Gosden 
& Lock 1998). Megalitgravarna går inte alls att jämföra med gravarna från bland annat den 
gropkeramiska kulturen från MN uppe vid Köpinge då de sistnämnda inte var monumentala 
och av den anledningen inte lär ha haft samma betydelse i det mytologiska minnet som 
megalitgravarna. Vilket i sig gör de övriga megalitgravarna kring Mysinge ytterst intressanta. 
Som redan nämnts finns det fyra stycken och alla ligger i närheten av varandra vid Resmo 
socken. Det är dock sannolikt att det ursprungligen funnits fler men att de är borttagna eller på 
annat vis förstörda nu. Arne skriver att det finns fem megalitgravar, eller stenkammargravar 
som han själv kallar dem, i samma område. En av dem han nämner, lite norr och öster om 
Mysinge hög, finns inte där idag (Arne 1909, 86). Vad som hänt med den och hur den en gång 
såg ut är osäkert. 
 
I och med att vi vet att den enda utgrävda gånggriften hade en så stor betydelse under äldre 
bronsåldern vore det mycket intressant att se om samma relation fanns till de övriga. I detta 
sammanhang är det värt att nämna Resmo 81, en gånggrift norr om Mysinge gånggrift, där det 
påträffats ett 40-tal skålgropar på takblocken samt på den innersta gångstenen (se 
Bergenstråhle 1986 för en planritning). Skålgropar är vanligt förekommande i 
gravsammanhang, bland annat på de två monumentala bronsåldersrösena Gösslunda Rör och 
Blå Rör, bägge med lång kontinuitet. Vidare förekommer det i flera sammanhang på 
gånggrifter i Falbygden, inte sällan i samband med möjliga sekundärgravar från bronsåldern i 
högen (Ormarör, Tomten och Hjelmars Rör), men även i samband med begravningar i 
kammaren (se Norra Lundby 41 där en skålgropssten anträffades i gången samt flera 
skålgropsstenar påträffades i en stenmur belägen i närheten). Vidare finns det tecken på att 
skålgropsstenar förekom som ett sorts avslutande offer vid gravceremonier, då den läggs i 
närheten av den gravlagda (Kristiansen 2005, 138). Skålgropsstenen i gången på Norra 
Lundby 41 är tveklöst det tydligaste exemplet på just ett sådant offer. Av de nämnda 
anledningarna vore det mycket intressant att gräva ut Resmo 81, inte minst för att se om 
samma kontinuitet kan påträffas där. 
 
Åstrand menar att de fall som kan tyckas visa på kontinuitet från SN till bronsåldern snarare 
”visar att samma gravplatser använts under olika tider än någon egentligen kontinuitet.” 
Däremot ser han en kontinuitet från bronsåldern till järnåldern främst via Gösslunda Rör där 
sekundära gravar i röset förekom långt in i järnåldern (Åstrand 1989, 58). Åstrand har rätt i att 
samma gravplatser kan ha brukats av andra anledningar än just anspelningar bakåt i tiden, i 
och med att landborgen och strandvallarna utgjort de mest prominenta lägena i landskapet och 
därför ter sig naturliga som gravplatser. Området kring Mysinge ska ha använts som gravplats 
från stenåldern in i modern tid. Samtidigt baserar Åstrand sina argument på hur situationen 
såg ut då, och därmed innan bland annat C14 proverna från Mysinge, hällkistan i Algutsrum 
och gravarna i Torsborg utförts vilka alla tydligt visar på en ”medveten” kontinuitet på ett helt 
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annat plan än enbart nyttjandet av samma gravplats (se 5.1 och 5.4). I dagens läge 
framkommer det tydligt att det faktiskt fanns en kontinuitet. Påfallande många av de allt som 
allt funna gravarna från SN visar på en användning av något slag under bronsåldern också (se 
Eriksson et al 2008; Papmehl-Dufay 2009), varav flera ända in i järnåldern (Algutsrum, 
Karlevi, Hässleby). Jag håller med Åstrand angående kontinuiteten in i järnåldern som 
framkommer via de föregående exemplen men även via Gösslunda Rör där inte enbart 
sekundärgravar i röset tillkommit utan även ett gravfält invid röset (Jansson 1978). 
 
I samtliga gravar som visar kontinuitet från stenåldern in i bronsåldern har dessutom en 
stenpackning eller ett röse omslutit graven vid något skede. Varenda en av dessa tycks 
tillkomma under bronsåldern (med uppenbart fokus på yngre bronsåldern) förutom det 
jordblandade röset vid Hässleby som bör vara vikingatida. Det kan även nämnas i 
sammanhanget att kontinuiteten i Hässleby inte är helt garanterad (se 5.3). Både Torsborg och 
Algutsrum visar på regelbunden användning under äldre bronsålder, i Algutsrum i en och 
samma hällkista, i Torsborg genom användandet av olika näraliggande hällkistor, för att sedan 
omsluta allt i ett röse respektive en stenpackning. Denna tillbyggnad användes senare för 
sekundärgravar; i Algutsrums fall ända in i järnåldern medan det i Torsborg tycks ha hållit sig 
inom bronsåldern. Så vad kan detta innebära? 
 
De fall där rösen eller stenpackningar tillkommit för att omsluta gravarna går att likna vid att 
skapa något nytt av det gamla. Det nyblivna röset är trots allt en konstruktion som 
kännetecknar den nuvarande kulturen och blir på så vis en sorts manifestation för ”idag”, 
samtidigt som den läggs över en plats med anor hundratals år tillbaka. På samma gång som 
det står för ett sorts avslutande (t.ex. i Algutsrum kunde inte längre den specifika hällkistan 
användas längre) kan det inte ses som ett avståndstagande; snarare som ett respektfullt 
avslutande, ett respektfullt remembering by forgetting, för att indikera början på något nytt 
med hjälp av legitimation från döda anfäder (se Bradley 2002). Efter den nya konstruktionen 
slutar den dock inte användas som grav, den fortsätter att brukas men då i enlighet med 
rådande traditioner men med tyngre legitimitet. Av den anledningen är det därmed inte 
omöjligt att tänka sig att dessa tillkommit av diverse släkter som ett led i att legitimera sin rätt 
till viss mark, eller makt.  
 
Det är faktiskt anmärkningsvärt att varenda exempel på gravar med kontinuitet från stenåldern 
in i bronsåldern också har har blivit täckta av sekundära rösen eller stenpackningar. Det visar 
tydligt på den vikt som lades på dessa platser med kontinuitet, och i samtliga fall bör det röra 
sig om mytologiska minnen och inte genealogiska (se Gosden & Lock 1998). Vilket inte 
minst gör det intressant att återigen vända blicken mot Mysinge gånggrift, graven vars anor 
sträcker sig längst tillbaka i tiden (även om man säkerligen inte var medvetet om just den 
aspekten under bronsåldern). Alla de övriga exemplen, förutom Hässleby där i så fall 
legitimeringen skedde under järnåldern, tyder på brukning och sedan en legitimerande 
avslutning som samtidigt blickar framåt under bronsåldern. Finns det någon sådan i Mysinge 
gånggrift? Det finns inget som exakt kan liknas vid en omslutande stenpackning, nej, men 
mynningrösena har påfallande mycket gemensamt med fenomenet, samtidigt som det finns 
skillnader svåra att bortse från. Jag ämnar dock diskutera just mynningsrösena och dess 
funktion djupgående senare, men nu över till Falbygden.  
 
7.2. Återbruk i Falbygden i relation till Mysinge gånggrift 
Av vad som är utgrävt och C14-daterat i Falbygden finns det ingenting som kan liknas vid 
Mysinge gånggrift (se 1.1). Den enda gånggriften med dateringar från bronsåldern i 
kammaren är Rössberga Rör och där är en ytterst liten del av de 31 dateringarna senare än SN. 
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Enbart två dateringar är med säkerhet yngre än SN, medan två låg på övergången SN-BRÅ. I 
Norra Lundby 41 påträffade Montelius två sekundära brandgravar från yngre bronsåldern 
högre upp i kammarens fyllning (Montelius 1906, 173-174). Dateringar på benmaterialet som 
Montelius tolkade som stenåldersdateringar skulle vara givande; det är inte alls omöjligt att 
det tillsammans med de neolitiska skeletten kan ligga individer från äldre bronsåldern, 
eftersom graven uppenbarligen visat kontinuitet in i yngre bronsålder. Den skålgropssten som 
anträffades i gången indikerar tveklöst på den sortens avslutande offer-handling som 
Kristiansen menar var vanligt förekommande vid bronsålderns begravningsritualer (se 
Kristansen 2005, 138). Denna kan ha lagts dit i och med de sekundära brandgravarna högre 
upp i fyllningen men det ter sig ändå mindre sannolikt eftersom Montelius tolkar att dessa 
tillkommit genom att de flyttat på något av takblocken (Montelius 1885, 40-43). De gravarna 
låg mycket högre upp i kammarens fyllning medan skålgropsstenen låg på gångens botten. Att 
skålgropsstenen lades dit efter sekundära skelettgravar i kammaren under äldre bronsåldern 
tycks därav mer sannolikt. Det vore ytterst spännande att undersöka ifall en kontinuiteten 
skulle kunna följas från stenåldern till yngre bronsåldern i kammaren, och via högen ända in i 
äldre järnålder, i Norra Lundby 41, eller om det finns stora glapp under vissa perioder. För 
övrigt går det här att dra en parallell till Mysinge gånggrift: högt upp i kammarens lager, alltså 
uppenbart sekundärt tillfört, påträffades keramik och bränt ben från en brandgrav som Arne 
föreslog härstamma från yngre bronsålder (Arne 1909, 90). Värt att nämna är kanske att 
Bergenstråhle å andra sidan tolkade den som vikingatida (Bergenstråhle 1987, 9-11). Hennes 
bedömning baserades på kärlet som hon ansåg mest likna ett vikingatida. Ser på man på 
övriga exempel på återbruk i kammaren samt Arnes tolkning, ter sig dock en datering till 
yngre bronsålder mer sannolik. 
 
I Mysinge är det dock under äldre bronsålder och inte under yngre som kammaren framförallt 
tycks ha brukats, bortsett från den möjliga sekundära brandgraven. Eftersom Mysinge skiljer 
sig så pass mycket från Falbygdens gånggrifter är det värt att ta upp Fornanders resonemang 
kring hur olika ”meningar” är knutna till de mer ensamma megaliterna än de tätt 
förekommande. Som även citerades i forskningshistoriken: 
 

”Conclusively, there seem to be different meanings associated with, for example, the densely 
occurring Falbygden megaliths compared to the more solitary monuments on some levels, 
although there is no clear link between the Alvastra dolmen and Resmo in this respect. In these 
diverse megalithic settings, different relations to people, place and past have been evoked.” 
(Fornander 2011, 93) 
 

Det är en spännande tanke som förs fram trots att just Alvastra och Mysinge inte har särskilt 
mycket gemensamt. Det som framförallt utmärker Alvastra dösen är den mesolitiska 
dateringen på en individ i kammaren vilket med största sannolikhet är kopplat till dösens 
konstruktion snarare än dess senare användning och betydelse framåt i tiden. Det finns 
självfallet en möjlighet att man under senare tillfälle grävde upp en grav från mesolitikum och 
placerade den i dösens kammare men det tycks ändå mest troligt att detta är en fråga om 
legitimering vid konstruktionen, kanske via att placera den över en äldre grav. Vilket faktiskt i 
så fall påminner om hur rösen eller stenpackningar under bronsåldern läggs över gravar från 
stenåldern; en sorts legitimering av något nytt via band till det förflutna (Bradley 2002). 
Dateringarna från kammaren visar å andra sidan inte helt säkert på en användning efter 
stenåldern. Två individer dateras till järnåldern men med tanke på förvirringar kring 
skelettmaterialet i Lund har det föreslagits att dessa istället härrör från det närbelägna 
järnåldersgravfältet. Vidare tillhör dessutom den mesolitiska dateringen det materialet där risk 
för hopblandning finns vilket naturligtvis är beklagligt med tanke på hur pass fascinerande 
den dateringen är. Fornander drar dock kopplingar till den välkända Alvastra pålbyggnad som 
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är några århundraden yngre och enbart ligger mindre än två km nordöst om dösen och menar 
därmed att områdets ”heliga” status redan kan ha inletts via Alvastra dös. Pålbyggnaden och 
dösen är därav tätt sammankopplade enligt Fornander (Fornander 2011, 40-44). Detta visar i 
så fall på ett mycket fascinerande exempel, om än ett osäkert sådant, på hur den mytologiska 
historien kring en megalitgrav kan ha lett till något helt nytt och vid en första anblick även 
frånkopplat fenomen i samhället, ett som kom att ha enorm betydelse. 
 
På vissa sätt är det logiskt att de mer ensamma megalitgravarna får en annan sorts mening än 
de tätt liggande. Som redan nämnts är megalitgravar monumentala, både som konstruktioner 
och hur de ligger i landskapet, och de är perfekta exempel på monument som ”minns” i 
samhällen, både genealogiskt och senare mytologiskt. De ensamt liggande blir dock mer 
”unika” än de där det finns många, som i Falbygden, och det unika får alltid en särställning i 
ett samhälle. För det behöver man självfallet inte gå tillbaka i tiden för att bevisa, 
fågelskådare kan bli helt galna när de skådar en fågel som är ovanlig i Sverige och kan färdas 
över halva Sverige för att få se den; inte spelar det någon som helst roll om den är lika vanlig 
som ett grässtrå i Tyskland. Nej, det unika får en särställning och Mysinge gånggrift 
tillsammans med de övriga gånggrifterna i närheten av Resmo får stå som utmärkta exempel 
på ”det unika”, något som sticker ut och står i kontrast mot allt vad människorna annars är 
vana vid. 
 
Samtidigt är inte saken riktigt så enkel och det behövs egentligen fler utgrävningar från 
Falbygden. Med tanke på mängden gånggrifter på Falbygden, över 250 stycken, kan man 
tänka sig att det var vissa som fick större betydelse än andra under senare skeden. Kanske var 
det bara några få, utvalda, gånggrifter som levde kvar starkare i det mytologiska minnet än 
andra och på så vis användes de för återbegravningar medan de andra fick stå oanvända? 
Detta ter sig på sätt vis som ett naturligt mänskligt drag; har vi 250 valmöjligheter, låt oss 
säga 250 skivor vi vill lyssna på, inte sätter vi på alla samtidigt och försöker få ut någon sorts 
musikalisk njutning av upplevelsen? Vi väljer ut de som vi vill fördjupa oss i, ofta metodiskt 
och noggrant. Hur detta urval görs är dock omöjligt att helt svara på, när det kommer till 
musik är det personlig smak eller känslor samt minnen kopplade till barndomen som kanske 
är viktigast, när det kommer till gånggrifter under bronsåldern kan det vara vissa specifika 
genealogiska minnen som utvecklats till starkare och viktigare mytologiska minnen under 
bronsåldern. Vidare finns faktiskt möjligheten att man under bronsåldern värdesatte 
Falbygdens gånggrifter, och att många begravningar skett, bara att de spritts över alla 
gånggrifterna; det skulle leda till få begravningar i var och en men många allt som allt. Det 
pekar i så fall snarare på mytologiska minnen kopplade till ”gånggriften” som monument 
snarare än till de specifika gånggrifterna. 
 
Sekundärgravar i högen är en ytterst vanlig företeelse och de tycks alla vara yngre än 
stenåldern. Inte en enda av de nämnda exemplen har haft en sekundärgrav i högen daterad till 
neolitikum eller haft en som tytt på att vara det. I Falbygden avtar aktiviteten i kammaren i 
och med bronsåldern samtidigt som den ökar i högen. Det är dock i samtliga fall från yngre 
bronsålder och inte äldre som sekundärgravar i högen tycks anläggas vilket Falbygdens 
gånggrifter har gemensamt med Mysinge gånggrift; där pekar de brända benen påträffade i 
högens fyllnad på en eller två gravar från yngre bronsålder eller järnålder. Sjögren anser att 
fenomenet är så pass vanligt i Falbygden att han skriver: 
 

”(...) i det senare området tycks kontinuerlig användning av megaliter vara ett så pass vanligt 
fenomen att det troligen kan ses som en förklaring till den glesa förekomsten av typiska brons-
och järnåldersgravar på Falbygden.” (Sjögren 2003, 107)  
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Med tanke på att högen aldrig helt och hållet grävts ut utan undersökts med mindre schakt, 
ofta i syfte att utreda konstruktionen, är det anmärkningsvärt vanligt att sekundärgravar 
anträffas. I och med det kan man enbart spekulera kring hur många fler det ligger kvar i 
högarna efter utgrävning, men att de är ett påtagligt antal kan man ta för givet. Detta gäller 
inte minst för Mysinge gånggrift. Att sekundärgravar i högen på så vis ofta ersatt mer typiska 
gravfält är därmed inte otänkbart även om faktum kvarstår: av de utredda exemplen finns det 
inte en enda begravning som med säkerhet kan dateras till bronsåldern i högen. Det behövs 
egentligen fler och mer omfattande utgrävningar av högarna för att det ska vara möjligt att 
kunna bedöma omfattningen av den sekundära aktiviteten i högarna, samt under vilka 
perioder det framförallt skett. Vidare tycks inte glappet under äldre bronsålder vara en 
tillfällighet. Extra intressant i sammanhanget är att det inte finns något som tyder på att 
Falbygden under bronsåldern skulle ha varit fattigare med lägre befolkning än innan. Tvärtom 
visar fynden från bronsåldern, framförallt i fråga om smycken och vapen, att aktiviteten under 
bronsåldern är högre i Falbygden än omgivande landskap. Först under järnåldern börjar 
Falbygdens dominans avta (Persson & Sjögren 2001, 21-22). Under neolitikum var Falbygden 
uppenbart ett tättbefolkat område och detta ser alltså ut att ha fortsatt in i äldre bronsålder. 
Avsaknaden av gravar från äldre bronsålder både i kammare (undantagsvis möjligen 
Rössberga Rör med C14-dateringar med stor standardavvikelse) och hög är därav svår att 
förklara.  
 
Under inledningen av bronsåldern inträffar en avgörande förändring i samhället, inte minst 
kosmologisk, som i omfattning liknas av Goldhahn vid den som sker vid kristnandets 
införande under vikingatiden (Goldhahn 2005, 19-21; Gurstad-Nilsson 2001, 224-227; Kaul 
2005, 270). Vidare föreslår Goldhahn att den bland annat kan ha inneburit ett skifte till en tro 
på reinkarnation (Goldhahn 2005, 48-49), även om delade åsikter råder kring detta (se Kaliff 
1997; Kaul 2005 mm), samtidigt som Ahlström menar att tankar kring reinkarnation redan 
kan ha förekommit under neolitikum (Ahlström 2009). Oavsett synen på reinkarnation är det 
tydligt att en stor skillnad i världsåskådning inträffar med nya begravningsritualer. Byggda på 
höjden för att nå skyn är gravarna manifestationer för att sträcka sig till solen. De 
kännetecknar den nya kulturen, den nya kosmologin och inte minst är de medel för en ny elit 
att visa sin makt. Kanske är det så att just i Falbygden kom dessa avgörande förändringar att 
leda till en sorts ”ignorans” av de gamla gravarna och på så vis ett avståndstagande av den 
gångna världsåskådningen kring död och begravningsskick som nu ersatts av något helt nytt. 
Även ignorans är ett ställningstagande som kan vara väl så talande (se Bradley 2002). Den 
aktivitet som utan tvivel kan dateras till äldre bronsålder av de exempel jag tagit upp från 
Falbygdens gånggrifter är begränsat till en pincett i mynningsröset i Hjelmars Rör. Den 
tillsammans med skålgropsstenar i samma röse bör indikera att Hjelmars Rörs mynningsröse 
är från äldre bronsåldern vilket inte på något vis motsäger de föregående tankegångarna; ett 
mynningsröse är trots allt på många sätt en avslutande handling. Under yngre bronsålder när 
den ”nya” kosmologin inte var ny längre och när ett annat gravskick introduceras, nämligen 
brandgravskicket, börjar aktiviteten vid gånggrifterna igen, men nu framförallt sekundärt i 
högen istället för inne i kammaren. Vid den tiden fanns det antagligen inget behov av ett 
avståndstagande från en gammal åskådning; den rådande kosmologin var redan en väl 
accepterad och integrerad del av samhället. Av den anledningen kunde legitimering genom 
band till döda anfäder fungera som ett viktigt maktredskap. Jag vill dessutom hävda att det 
finns en avgörande skillnad mellan användningen av högen respektive kammaren för 
sekundära begravningar, men mer om det senare. 
 
Genom en parallell till Mysinge gånggrift vill jag understryka att regionala skillnader alltid är 
av vikt. Människors beteenden kan inte naturvetenskapligt lagbestämmas. Samma fenomen 
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kring likartade gravar kan inte noteras överallt och att samma förklaring skulle gälla för 
likartade fenomen kan inte förutsättas. Det är uppenbart att motsatta förhållanden råder i 
Mysinge gånggrift när det kommer till aktivitet kring gånggriften under bronsåldern, där är 
den som högst under äldre bronsålder. Något som Mysinge gånggrift dock har gemensamt 
med Falbygdens gånggrifter är mynningsröset vilket också är nästa punkt jag hade tänkt 
diskutera närmare. 
 
7.3 Mynningsrösena 
Vad som tydligt framkommit angående mynningsrösena är hur svårdaterade de är och i flera 
fall kan man enbart säga att de är yngre än den trattbägarkeramik som ligger under dem vid 
mynningen. De dateras från MNB (Tomten), in i bronsåldern (Hjelmars Rör) och möjligtvis 
ända in i äldre järnålder (Långe Rör). Mynningsröset vid Mysinge skulle därför kunna vara 
allt från MNB till äldre järnålder. Begravningarna i kammaren avtar dock en bit in i YBRÅ, 
från en förhållandevis jämn fördelning med ett glapp under SN tycks det upphöra helt. Av den 
anledningen ser jag det som mest sannolikt att mynningsröset tillkommit under början av 
YBRÅ som en sorts avslutande handling. Efter detta tillkommer det dock sekundära 
brandgravar i högens fyllnad samt i kammarens övre delar, antagligen genom att något av 
takblocken flyttats på. Det är i det här fallet omöjligt att inte dra paralleller till den av 
Montelius utgrävda Norra Lundby 41. Dessvärre uppmärksammades inte mynningen vid 
grävningar utförda under slutet av 1800-talet, så vi kan enbart spekulera kring Norra Lundbys 
möjliga mynningsröse.  
 
Sjögren för fram en teori, med Landbogården som viss utgångspunkt, att mynningsrösena ofta 
tillkommit under SN för att göra om gånggrifterna till hällkistor, med andra ord för att 
anpassa dem efter det rådande gravskicket. Vidare användes högen för sekundära gravar 
under brons-och järnålder i och med att det varit ett rådande gravskick under dessa perioder 
(Sjögren 2003, 106-113). Det är möjligt att teorin kan stämma på Falbygdens gånggrifter men 
blir ytterst svår att föra över till Mysinge. Från den period som är hällkistornas storhetstid, 
SN, finns det enbart en daterad individ i Mysinge gånggrifts kammare, samtidigt som det från 
äldre bronsålder, då det egentligen borde vara sekundära gravar i högen som brukas, påträffats 
10 individer. I och med att Mysinge hög samt Gynge hög båda är belägna precis i närheten av 
Mysinge gånggrift, vilka båda tros härstamma från äldre bronsålder (endast Gynge hög är 
utgrävd av dem, vilket skedde 1899 då enbart brända ben återfanns (SHM 11008) och inget 
har daterats) ter det sig troligt att användandet av kammaren och inte högen är en medveten 
handling och därmed inte går att tolka med Sjögrens teori. Vidare har jag redan föreslagit att 
mynningsröset tillkom under YBRÅ och inte under SN.  
 
För att återvända till Falbygdens gånggrifter. I Landbogården verkar kammaren ha använts 
även efter mynningsrösets tillkomst men det fanns ingen datering som säkert kunde påvisa 
det. Standardavvikelsen var stor och det gick endast att fastställa att det fanns gravar i 
kammaren som var samtida eller senare (Persson & Sjögren 2001, 81-86). Av de exempel jag 
belyst från Falbygden framkom inte ett enda fall där skelettgravar i kammaren kan 
säkerställas efter det att mynningsröset kommit dit. I Norra Lundby 41 (samt Mysinge) tycks 
dock sekundära brandgravar nedläggas under YBRÅ genom förflyttning av takblock. Jag vill 
därmed se mynningsrösen som en sorts avslutande handling snarare än en som handlade om 
att ändra om gravarna till hällkistor. För övrigt ser jag inte varför rösen skulle användas för att 
göra om dem till hällkistor, det vore ju avsevärt mer ”hällkist”-likt ifall stenblock användes 
för att stänga mynningarna. Detta har jag dock enbart anträffat vid Toras grav där kammaren 
tyvärr inte är utgrävd. Vid Toras grav påträffades ett mynningsröse som bitvis täckte 
mynningsstenen (Persson & Sjögren 2001, 34-37). Det pekar på att även om den större stenen 
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ämnat att göra om gånggriften till en hällkista måste mynningsröset tillkommit senare och bör 
ha haft en helt annan funktion.  
 
Mynningsröset vid Mysinge har en hel del gemensamt med de stenpackningar eller rösen som 
tillkommer på de gravar med kontinuitet som återfunnits på Öland (se 7.1), vilket jag redan 
varit inne på. Precis som vid Mysinge tycks de ofta komma till under YBRÅ och markerar 
slutet på en längre process som inte sällan sträckt sig igenom hela äldre bronsåldern (se 
Algutsrum samt Torsborg i jfr med Mysinge). Jag vill dock hävda att det trots likheter också 
finns påtagliga skillnader. Både rösen/stenpackningar som täcker äldre gravar samt 
mynningsrösen kännetecknar ett avslut på något, men medan rösen/stenpackningar gör det 
genom en ofta monumental form som senare sekundära gravar tillkommer i fungerar 
mynningsrösen, åtminstone i första hand, som ett avslut på någonting. Det blir därför inte på 
samma sätt en fråga om legitimering och manifestation för den rådande kulturen som rösena 
och stenpackningarna. Det är dock troligtvis inte ett avståndstagande, utan ett respektfullt 
remembering by forgetting och det är också möjligt att det förekommit ceremonier vid själva 
igenstängningen som var menade att projiceras mot framtiden. Eftersom mynningsrösen 
tillkommer vid så spridda tider och därmed under skiljda kosmologier blir det svårt att ge en 
och samma förklaring till fenomenet i stort. Vid Mysinge tycks det tillkomma en kort tid in i 
yngre bronsåldern vilket i så fall är i samma tid som ett nytt gravskick introduceras; nämligen 
brandgravskicket. Kanske kan Mysinge gånggrifts avslut på något vis vara kopplat till 
ändrade begravningsritualer och en ny syn på behandlingen av de döda? Kaliff menar ju till 
och med att reinkarnationstankar kan ha introducerats (Kaliff 1997). Sådana omvälvande 
förändringar i begravningsseder kan ha medfört ett behov av avslutande manifestationer.  
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8. Diskussion 
 
And you know you gotta go 
On that train from Dublin up to Sandy Row 
Throwing pennies at the bridges down below 
And the rain, hail, sleet, and snow 
 
- Van Morrison 
 
Nu har vi alltså nått slutet. Dags att ta farväl, torka tårarna och vinka av tåget från perrongen. 
Men slutet innebär sällan ett avslut. Minnet av personen som klev på tåget lever vidare. 
Mister man den man älskar högst av allt i världen kan man reagera på flera olika sätt beroende 
på hurdan man är som person. Kanske minns man personen genom att rama in och sätta upp 
bilder på honom/henne överallt, kanske till och med genom att bygga ett litet altare. Eller 
kanske hanterar man sorgen genom att slänga allt som personen ägt, tända eld på varenda 
foto, se röken stiga upp mot skyn, och på så vis försöka börja om på nytt. 
 
Sorgeprocesser efter en avliden är alltid komplicerade, såväl idag som igår. Det som kan 
berätta oss något om bronsålderns sorgeprocesser är behandlingen av den dödes kropp, 
eventuella begravningsritualer och gravskicket. Men samtidigt som processen kan vara 
officiell vid ceremonierna och den enade konstruktionen av gravarna får vi inte låta oss luras: 
sorgeprocesser är alltid i första hand privata. Det som går in i personen som sörjer, den mörka 
handen som griper tag om hjärtat, det som kanske aldrig berättas för någon eller till det yttre 
visas. Det som är så individuellt, så personligt, att det inte ens når omgivningen. Denna 
process stannar hos individen och dör tillsammans med den, spåren sopas igen samtidigt som 
ögonlocken sluts för sista gången.  
 
Hur kropparna i gravar från stenåldern behandlas vid återbruk kan säga mycket om hur man 
såg på ”förfäderna” i gravarna. Tyvärr finns det ingen tydlig och enhetlig bild att visa. 
Landbogårdens gånggrift tyder på att stor respekt har visats mot de ursprungligen gravlagda 
vid återanvändning av kammaren (Persson & Sjögren 2001, 81-86). Det jordblandande röset i 
Hässleby, om det nu är en fråga om återbruk, kännetecknar dock i så fall motsatsen. Där tycks 
både kroppar och gravgåvor ha slängts ut för att läggas bredvid hällkistan vid återanvändning. 
Detta kan dock möjligtvis först ha inträffat vid 700-talets slut, och inte nödvändigtvis under 
bronsåldern (se 5.3). Men även en sådan behandling behöver inte känneteckna en brist på 
respekt. Ahlström beskriver genom paralleller till den samiska religionen på hur respekten för 
en kropp kan försvinna i och med att kroppen fallit sönder, vilket då betyder att den avlidne 
har återfötts i en ny individ. I och med detta förlorar kroppen sin betydelse. Ahlström 
använder detta exempel för att förklara begravningsseder under stenåldern men fenomenet är 
värt att ha i åtanke (Ahlström 2009, 130-135). En tro på den så kallade ”ego-själen” som Kaul 
föreslår, en själ som stannar kvar i kroppen efter dödsögonblicket, kan dock inte föras över till 
Ahlströms reflektioner. Stämmer Kauls teori går det inte att se behandlingen av kropparna i 
Hässleby som annat än en enorm brist på respekt (Kaul 2005, 272-273). Jag skulle dock 
hävda att det generellt sett, även om det kan finnas specifika undantag, funnits en stor respekt 
mot de gravlagda ”förfäderna”, oavsett om det var just ”kropparna” som värdesattes eller inte. 
Det är inte rimligt att enbart monumenten skulle ha haft ett stort mytologiskt värde i sig självt; 
nej, monumentet fick sin mening via de individer som låg gravlagda i den och det var dessa 
som det skapades berättelser kring. Med andra ord: monumentet hade varit meningslöst utan 
de gravlagda och därav hade även begravningar i monumentet varit meningslösa ifall de 
tidigare gravlagda inte värdesattes. 
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Som logiskt följd av detta betyder det att jag inte på något vis tror att en begravning i en 
gånggrift skulle ha setts som ett straff eller var en icke hedrande handling av något slag, en 
fråga som Fornander berör kort i sin avhandling (Fornander 2011, 61). För att säga mer 
specifikt kring orsakerna måste man dock se på de lokala förutsättningarna vid varje 
gånggrift. Utifrån de isotopiska analyser som visar att 7 av 10 gravlagda under bronsåldern 
har upplevt stora förflyttningar under sin livstid samt 6 av 10 varit uppvuxna utanför Öland 
framför Fornander en teori som går ut på att dessa personer saknade ett genalogiskt förflutet, 
de hade inga gravar från det genealogiska minnet att gravläggas i. Av den anledningen lades 
de i en grav med ett mytologiskt förflutet för att knyta band till förfäderna (Fornander 2011, 
59-62; se även Gosden & Lock 1998). Även om det fortfarande finns många osäkerheter 
kring frågan om den lokala härkomsten är det en fråga jag tänkte spinna vidare på. Värt i 
sammanhanget är också att konstatera att samma mobilitet inte alls har kunnat 
uppmärksammas i de två gånggrifterna i Falbygden där samma analyser utförts: Rössberga 
Rör och Frälsegården (Fornander 2011, 92). Samma förklaringar tycks därmed inte kunna 
föras över till Falbygdens gånggrifter men där har ju inte heller samma användande av 
kammarna under bronsåldern kunnat noteras.  
 
Jag ämnar här presentera alternativa teorier till Fornanders, inte för att jag motsäger mig 
hennes, utan för att det finns fler möjligheter. Om vi först ska titta på vad det tycks vara som 
utmärker de gravlagda är det just deras icke-lokala härkomst, det vill säga att de är resande 
människor som med stor sannolikhet upplevt mycket och sett många platser; de är därmed 
fyllda av erfarenhet och berättelser. Vi har trots allt ett samhälle utan ett skriftspråk där 
personer fyllda med berättelser om svunna platser måste ha intagit en framträdande, viktig 
och inte minst sagt populär roll i samhället. Det är inte alls omöjligt att berättandet var 
kopplat till ett visst ansvar och att de som hanterade retorikens konst, och var fylld med 
tillräckligt mycket kunskap om svunna platser för att kunna överföra den trovärdigt, fick en 
speciell ställning i samhället. Inte nödvändigtvis en mäktig sådan rent politiskt, naturligtvis, 
men en respekterad sådan (se Fernstål 2004 för liknande tankar kring berättande människor 
fast under romersk järnålder). 
 
Vidare, vilka gravar på Öland i närheten av Resmo kan ha varit starkast knutet till just myter 
och berättelser? Ja, det är sannolikt just de monumentala megalitgravarna som stått där i 
tusentals år. För allt folket känt till om deras ursprung kan de ha stått där för evigt och de har 
alltid existerat i människornas världsbild som en del av landskapet, och troligtvis alltid varit 
kopplade till just myter och berättelser om svunna tider. Kanske har de till och med i sig just 
kännetecknat myterna, som fysiska manifestationer av allt vad myter står för? Jag vill av den 
anledningen föreslå att dessa på så vis kan ha setts som den naturliga gravplatsen för personer 
i samhället vars viktiga och ansvarsfyllda roll var överförandet av myter och berättelser, som 
en hedrande handling.  
 
Detta anser jag är en hypotes värd att undersöka vidare. Det framkommer tydligt att det 
förflutna ofta hade stor betydelse vid synen på döden och begravningar under bronsåldern, 
inte minst på Öland, vilket lätt går att koppla till bronsålderns cirkulära kosmologi. Av den 
anledningen kan det vara värt att återigen föra på tal Goldhahns uppdelning: 
 

”Den övre världen : De levandes värld : Underjorden 
Framtid : Nutid : Dåtid 
Återfödelse : Liv : Död 
Himmel : Jord/Sten : Vatten 
Sol: Häst : Skepp 
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Grav : Hus : Depå” (Goldhahn 2005, 48) 
 
Här ser vi dåtid som en viktig komponent av kosmologin, sammankopplat med 
”underjorden”, ”död”, ”vatten”, ”skepp” och ”depå”. Det går utifrån dessa tankegånger att 
framföra ytterligare teorier kring just vilka som kan ha blivit gravlagda i gravarna med lång 
kontinuitet tillbaka i tiden. Det ser ut att vara tydligt frånkopplat återfödelse och därmed de 
monumentala högar/rösen som riktas mot solen men nära knutet till underjorden och vattnet. 
Kan det tänkas ha varit speciella personer med band till underjorden och offerceremonier vid 
mossar? Med tanke på kopplingen till underjorden, död och depåer är det mycket möjligt att 
det kan ha något att göra med ”offer” i alla fall även om jag har svårt att tänka mig att de 
gravlagda därför skulle ha varit offer, åtminstone inte samtliga. Alternativt kanske det var 
människor som på något vis var förknippade med resande ute på havet, vilket både knyter 
vatten och skepp till sig? Den sistnämnda tankegången skulle dessutom kunna förklara den 
höga mobiliteten i Mysinge gånggrift.  
 
Vidare tror jag inte på en och samma orsak till alla exempel av återbruk och det är mycket 
möjligt att många förklaringar kan behövas även för återbruket i en och samma grav. I 
Mysinge gånggrift är åtminstone 10 individer spridda över hela tidsspannet äldre bronsåldern. 
Det är sannolikt att det som motiverat gravläggningen av en av dessa individer inte behöver 
gälla för alla vilket är viktigt att ha i åtanke. För tillfället får vi dessvärre nöja oss med att 
frågorna är fler än svaren med förhoppning om att framtida forskning kan ytterligare belysa 
fenomenet.  
 
Så, nu står vi här på perrongen och väntar på att tåget ska åka. Detta är dock inget avslut. En 
analys som görs på återbruket i alla gånggrifterna i hela Sverige, och inte enbart Ölands och 
Falbygdens, hade varit enormt intressant att utföra. Nej, detta är ett avslut lika lite som sista 
stenen ditlagd på en gånggrift är det, och jag uppmuntrar alla vidare tillbyggen som kan ske i 
framtiden. Förhoppningsvis tillkommer inget mynningsröse på just den här uppsatsen, utan 
helst en omslutande hög, men ingen kan någonsin veta vad tidens gång kan föra med sig.  
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9. Slutsatser 
 
1. Se på Ölands Bronsålder i relation till Mysinge gånggrift. Vilken annan form av återbruk 
kan noteras på Öland under bronsåldern och hur ser den ut i jämförelse med den i Mysinge 
gånggrift? 
 
Mysinge gånggrift är den äldsta graven där återbruk under bronsåldern påträffats. Detta kan 
sannolikt förklaras via gånggriftens monumentala form och prominenta läge i landskapet, den 
har på så sätt blivit ett viktigt mytologiskt minne. Den är dessutom den enda utgrävda 
megalitgraven på Öland av fyra allt som allt, vilket gör de övriga ytterst intressanta i 
sammanhanget. Inte minst den av dem där skålgropar finns inknackade.  
 
En kontinuitet från senneolitikum in i bronsåldern kan fastställas. En påfallande stor del av de 
allt som allt påträffade gravarna från SN visar på kontinuitet in i bronsåldern, vilket hällkistan 
i Algutsrum och flatmarksgraven i Karlevi är exempel på. Kontinuitet finns även tydligt från 
bronsåldern till järnåldern, vilket Gösslunda Rör är ett utmärkt exempel på. Gösslunda Rör är 
förmodligen ett äldre bronsåldersröse som har sekundärgravar in i vendeltid.  
 
Man kan fastställa att i alla de fall där en stenåldersgrav använts under bronsåldern för 
begravningar, bortsett från Mysinge gånggrift, har också ett röse eller en stenpackning 
tillkommit som omsluter graven vid något skede. I alla exemplen har röset eller 
stenpackningen antagligen kommit dit under yngre bronsåldern. Undantaget är ett jordblandat 
röse i Hässleby, där man inte kan säkerställa att återbruk skett, men som troligtvis har 
kontinuitet från SN till sent 700-tal, vari det som tidigare legat i graven slängts ut vid nya 
begravningar. Detta jordblandade röse tillkom i så fall under vikingatid. I samtliga fall har 
sekundärgravar nedlagts i det överliggande röset eller stenpackningen som inte sällan sträcker 
sig in i järnåldern.  
 
Det finns uppenbara likheter mellan dessa rösen/stenpackningar och det mynningsröse som 
tillkommit vid Mysinge gånggrift. Jag betraktar bägge som avslutande handlingar men medan 
rösen/stenpackningar i större utsträckning är en avslutande handling som samtidigt är en 
manifestation för den rådande kulturen som söker legitimitet bakåt i tiden, är mynningsrösen i 
första hand en avslutande handling.  
 
2. Se på återbruket i Falbygdens gånggrifter i relation till Mysinge gånggrift. Vilka 
likheter/skillnader kan noteras, och vad kan de innebära? 
 
Det framkommer tydligt att Mysinge gånggrift är unik i jämförelse med vad som påträffats i 
Falbygdens gånggrifter, med 34 dateringar varav ungefär 1/3 av dessa infinner sig under 
bronsåldern. Något liknande kan inte noteras i Falbygdens daterade gånggrifter 
överhuvudtaget. Rössberga Rör är den enda gånggriften med individer i kammaren daterade 
till bronsåldern, men bara en kan helt säkert dateras till bronsåldern, medan två ligger på 
övergången SN-BRÅ och en övergången BRÅ-JÅ. I Norra Lundby 41 påträffades två 
sekundära brandgravar högt upp i kammarens fyllnad som tolkades härstamma från yngre 
bronsåldern. Inga dateringar har dock utförts på skeletten i Norra Lundbys kammare. 
 
Vad som tydligt framkommit angående mynningsrösena är hur svårdaterade de är och i flera 
fall kan man enbart säga att de är yngre än den trattbägarkeramik som ligger under dem vid 
mynningen. De dateras från MNB (Tomten), in i bronsåldern (Hjelmars Rör) och möjligtvis 
ända in i äldre järnålder (Långe Rör). Eftersom mynningsrösen uppenbarligen tillkommer vid 
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så spridda tider och därmed under skilda kosmologier blir det svårt att ge en och samma 
förklaring till fenomenet i stort. Begravningarna i Mysinge gånggrifts kammare avtar en bit in 
i YBRÅ, från en förhållandevis jämn fördelning med ett glapp under SN tycks det upphöra 
helt. Av den anledningen ser jag det som mest sannolikt att mynningsröset tillkommit under 
början av YBRÅ som en sorts avslutande handling. Efter detta tillkommer det dock sekundära 
brandgravar i högens fyllnad samt i kammarens övre delar, antagligen genom att något av 
takblocken flyttats på. Detta kan förslagsvis vara kopplat till att ett nytt gravskick 
introduceras, nämligen brandgravskicket.  
 
Det inte är helt lätt att bedöma sekundärgravar i högen från bronsåldern i och med hur 
svårtolkade dateringarna är. Inte en enda är säkert daterad till bronsåldern. De gånger då 
dateringarna tycks mest sannolika är de dock till övervägande del från brandgravar vilket 
indikerar att det var vanligast att begrava individer i högen under yngre bronsålder. Vidare 
kan formen på den rakkniv som påträffades vid Frälsegårdens gånggrift datera en möjlig 
anläggning till yngre bronsålder, period IV (SHM 18111), vilket ytterligare pekar på detta. 
Men att aktivitet även förekom under äldre bronsåldern är tydligt i och med mynningsröset 
vid Hjelmars Rör där en pincett från äldre bronsåldern anträffades. Faktum kvarstår att 
aktiviteten vid gånggrifterna i Falbygden under äldre bronsålder tycks vara påfallande liten. 
Det är möjligt att den nya monumentala förändringen i kosmologi som infann sig under 
bröjan av äldre bronsåldern ledde till att folket i Falbygden tog avstånd från den förflutna 
världsåskådningen genom att ignorera de gamla gravarna.  
 
Det framkommer tydligt att det förflutna ofta hade stor betydelse vid synen på döden och 
begravningar under bronsåldern, inte minst på Öland, vilket lätt går att koppla till 
bronsålderns cirkulära kosmologi. 
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