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1. Introduktion och inledning 

Under historisk tid och kristendomens inflytande i samhället kom kyrkan och religionen att 

närmast skaffa sig monopol inom flertalet områden. Religionens inverkan på allmogen gjorde 

att institutionen stod helt ensam beträffande möjligheten att kunna erbjuda samhället och 

landets invånare en riktig begravning. Flertalet faktorer spelade självklart in att religionen  

lyckades påverka samhället i denna omfattning och skaffa sig denna kulturbärande  position. 

Sedan medeltid har bland annat ekonomiska faktorer spelat en stor roll i att dessa instansers  

lyckats expandera sitt inflytande på det världsliga planet. (Söderberg 1996: 173, 186)  

Gemenskap i livet genom att äga  tillträde till kyrkans församling och dess byggnader kom 

successivt att likställdes med en liknande gemenskap i döden. Var individens sista vila förlades 

förknippades starkt historiskt med social eller ekonomisk status. (Bondesson 1987:83-84). 

Kyrkan som främsta representant för begravningsakten förfogade slutligen exklusivt över de 

ritualer och särskilda områden där kroppen skulle placeras för att av efterlevande fortsatt 

accepteras i gemenskapen. Kyrkogården blev därför en oerhört viktig plats; dit skulle kroppen 

föras och begravningen måste alltid ske inom kyrkans hägnade eller speciellt avgränsade 

områden för att den av allmogen skulle anses normativ. Begrepp som att få vila i vigd jord var 

därför mycket mer påtaglig för samhällskollektivet från medeltid och långt in på 1900-talet. 

(Johansson 1989: 84ff )  

För att få tillträde till kyrkans viloplats krävdes tidigt under kristendomen att man i livet följde 

vissa världsliga och sociala lagar. Dessa föreskrifter skapades inte enbart av kyrkliga 

institutioner men religionen inspirerade säkerligen flertalet  dömande instanser. Kristendomens 

påverkan syns bland annat inom domstolsväsendet eftersom de rättsliga instanserna ofta 

begagnade sig av religiösa föreställningar för att utmäta och verkställa vissa straff. Kroppen var 

oerhört viktig i kristendomens tro på livet efter detta, framförallt att den var hel vid 

begravningstillfället. En del dömda brottslingar fick i den meningen betala dubbelt eftersom 

många kroppsstraff gick ut på att destruera människokroppen. Bestraffningar som bålbränning 

och stegling är horribla exempel på detta bruk och utbredda  religiösa uppfattning. I brott som 

mord, häxeri eller sjöröveri fanns de bestraffningarna med i straffskalan. (Wolke Ericsson 2014: 

225) Domstolsprotokoll talar tillochmed om att exkommunikation kunde utnyttjas som ett extra 

strafföreläggande i speciella fall. Den dömde förlorar därigenom sin  botgöringsmöjlighet  och 

möjlighet till återuppståndelse. (Nilsson: 1989:255ff) Hos allmogen kallades det bland annat 

att få en s.k. neslig begravning. Detta särbehandlande av straffade skall i vart fall enligt historisk 

forskning pågått sedan 1500-talet. Innan sena medeltiden grävdes de avrättade i regel ner på 

galgbacken. Det förekom också fall att liken kördes  till närmsta träsk eller rösades ner mitt ute 

i skogen. (Nilsson 1989: 303ff , Hagberg 2015)  

Även hur själva döden inträffat påverkade själva mottagandet i begravningssammanhang; livet 

ansågs länge inom kristendomen vara en till skänks, förspilldes gåvan eller på andra sätt onödigt 

förslösades väntade ingen barmhärtighet från religionens och samhällets sociala instanser. 

Konstaterade självspillingar och de vilka misstänktes tagit sina liv fick absolut inte under lång 

tid tillgång till kyrkogården, vissa forskare anser att de till och med borde uppfattas som att 

samtiden tillskrev dem liknande status som brottslingar och hedningar. ( Pentikäinen 1985:3, 

Bondesson 1987: 100 ff) Duellanter kunde få särskilda syndabegravningar, de ansågs  slösat 

bort livet likt självmördare. Självspillingar likaså mottog därför länge en utmärkande och 

exkluderande begravningsform precis som den avrättade brottslingen. Nesligheten utbyttes 

under 1800-talet till en stilla begravning, individen släpptes in på kyrkogården men 
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exkluderades från självklara ritualer som klockringning. Alternativt att få gravsättas i 

familjegraven sanktionerades för självmordsoffer men man fick ligga  på norrsidan av 

kyrkogården. Skam förknippas  troligtvis därför med att ligga begravd i nordligt väderstreck. 

(Hagberg 2015:511). Även flertalet arkeologiska undersökningar av just kyrkligt kontrollerade 

begravningsplatser pekar starkt i den riktningen. Under utgrävningen av Johannes kyrka i 

Stockholm återfinns flertalet ben utanför själva kyrkomuren. (Ros 2015: 13-18). Benen tolkas 

tillhört personer som av någon anledning inte fick läggas i vigd jord. Fram till mitten av 1900-

talet tycks denna kyrkliga tradition och  vilja att kontrollera begravningsakten vara högst 

gällande.  

Framsidan av denna uppsats pryds av ett fotografi på en begravningsplats i maritim miljö . Fotot 

är taget av Åke Fredsjö på 1950-talet straxt utanför Tjörn på ön Bringebärsholmen. Motivet 

föreställer en individ som begravts i ett röse. (RAÄ Stenkyrka:546). Det är alltså en icke 

normativ begravning denne person tycks ha fått. Sättet individen gravlagts på väcker 

funderingar. Platsen ligger långt från övrig bebyggelse ute på en liten holme. Runt Bohusläns 

kust återfinns förhållandevis  många liknande ensligt placerade begravningsplatser i rösen. De 

flesta är daterade till efter 1520, s.k. historisk tid. (Riksantikvarieämbetet 2016). Hela nitton 

träffar återfinns genom sökningar i riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök”. Under kategorin; 

gravar och lämningstyp; begravningsplats enstaka. (Fornsök 2016). En mängd frågor dyker upp 

kring dessa utomkyrkliga begravningsrösen: Varför ligger de där? Vad har individerna råkat ut 

för eftersom de tycks exkluderats från kyrkogården? 

 

Syfte och frågeställningar 

Eftersom rösen i kustmiljö från historisk tid till stor del är ett relativt outforskat område är de 

fornlämningarna högst relevanta att studera för att vinna mer kunskap kring detta fenomen. 

Syftet med denna uppsats är att försöka klargöra och diskutera utomkyrkliga enstaka 

begravningsplatser i form av rösen från historisk tid inom Bohusläns kustlandskap. Denna 

studie utgår därför ifrån följande frågeställningar.  

Vad säger det arkeologiska materialet rörande utomkyrkliga begravningar i kustlandskapet, 

utbredning, uppbyggnad och datering?  

Hur kan man förklara och tolka förekomsten av enstaka begravningsplatser i kustområdet? 

  

 Tidigare forskning 

Allt eftersom tidigare arkeologisk forskning kring ensligt belägna begravningsplatser under 

historisk tid  i kustmiljö är till stor del ett outforskat ämne, kommer vissa närliggande områden 

inom historisk och etnologisk forskning även att beröras. Närmast mitt område befinner sig 

Norman och hans arkeologiska avhandling ”Medeltida utskärsfiske” från 1993. Forskningen 

berör lämningar knutet till fiskeverksamhet i kustbandet och miljön kring dem under medeltid. 

Främst studeras kategorin tomtningar vilket  senare ligger till grund för  analysen av fornmiljön. 
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Lämningarna knyts till ett socioekonomiskt perspektiv där tomtningarna tolkas och placeras i 

fiskenäringen. Enkelt förklarat får de återspegla de forntida skärgårdsbornas förehavanden och 

aktiviteter i ytterskärgården. Rent geografiskt berör avhandlingen enbart Sveriges östkust. 

Förutom problematiken att Norman utelämnar Västkusten helt finns vissa andra problem med 

att studera  ekonomiska aspekter kopplat till det sociala livet, när man totalt utelämnar det 

rituella planet i samhället. Positivt med forskningen för denna undersöknings del är att  Norman 

kortfattat nämner förekomsten av vissa röseliknande lämningar i kustbanden och att dem 

troligtvis stundtals helt felaktigt daterats till bronsålder. (Norman 1993: 93ff). Författaren 

förklarar inte närmare dessa lämningar utan nöjer sig med dateringen. En annan intressant detalj 

nämner Norman under sin materialpresentation, där konstaterar han att det verkar förekomma 

ocentrala organiserade begravningsplatser utmed vissa farleder längs med ostkusten. En 

speciell ort som utpekas är Vinö utanför Kalmar. (Norman 1993: 107-108) Denna utomkyrkliga 

begravningsplats dateras till historisk tid och kopplas enbart till farleden och att möjligtvis 

sjömän begravts där. Norman undersöker inte av förklarlig själ de enstaka begravningsplatserna 

eller kustnära felaktigt daterade rösena närmare men lyfter ändå vissa frågeställningar genom 

att ifrågasätta själva läget i landskapet 

Den allra senaste arkeologisk forskningsansatserna rörande just ensligt belägna 

begravningsplatser utanför kyrkans försorg belyses i Nordeide Walkers bok ” The Viking age 

as a period of religious transformation” från 2011. Bland annat studeras olika gravplatser i 

Nordnorge och Lappland inom ramen av samiska och kristna utgångspunkter i fjällmiljön. 

Studien fokuserar på själva gravskicket. Förekomster av gravgåvor tolkas i studien under denna 

period förklara olika övergångsfaser från förkristna kremeringsgravar till kristendomens senare 

skelettgravar. (Nordeide Walker 2011:51-52, 224ff) Till skillnad från Norman tar Nordeide 

fasta  på förekomsten av ensligt belägna begravningsplatser utanför kyrkans område. Nordeide 

lyfter till och med fram en speciell lokal. Det rör en begravning i ett stenröse vilken är påträffad 

nära Kröckla i Lappland. Nordeide tar till och med upp och beskriver dess märkliga 

fyndomständigheter. En mansperson har nedlagts överst i ett stenröse vilket också innehåller 

gravrester från förhistorisk tid. Graven daterades med hjälp av  14C till 1022-1396 (Walker 

Nordeide 2011:224-225). Vissa ansatser görs till att försöka placera mannen i graven i ett 

sammanhang, men det lyckas föga eftersom tolkningarna med bara en grav att analysera och 

bygga tesen på drabbas av vissa representativiteterproblem. Omständigheterna kring den 

begravda och själva företeelsen beskrivs förenklat som extraordinär. Därmed  försätter 

författaren möjligheten att knyta lokalen till liknande fall. Beträffande folkminneskoppling och 

fornfynd har Norsk arkeologisk forskning  generellt  vart mer intresserad av höggravar. Omland 

utforskar främst analogier och hur de historiskt skiftat kring dem större gravhögarna i Sydnorge. 

Omland kan därför sägas  genomgående ta fasta på de större monumentala gravhögarna och 

snuddar bara vid begreppet offerkast och att det eventuellt finns en problematik kring 

förekomsten av begravningar i dessa. (Omland 2010:139 ff.)   

Vissa utblickar på närliggande forskningsområden som det historiska fältet har  visserligen 

påvisat omfattande studier rörande historiska begravningar. Men i dessa litterära studier lider 

resultatdelen av andra problem, vilka närmast kan beskrivas som heterogena. Ett exempel är 

hämtat ur religionshistorisk forskning, där förefaller arkeologiskt källmaterial vara helt uteslutet 

ur efterforskningarna och analyserna. Studierna handlar därför främst om generella tolkningar 

kring vissa instiftade lagar och rättigheter. Macro nivån i perspektivet blir ofta gällande, 

mikronivån och den enskilda graven förklaras sällan eller aldrig inom historisk forskning. 

Nilsson har i sin avhandling ”De sepulturis, gravrätten i corpus iuris canonici och i medeltida 

nordisk lagstiftning” från 1989 forskat kring strukturella förhållanden rörande gravrättigheter i 
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medeltida Sverige. I sin avhandling  hävdar Nilsson att alla döpta hade en sanktionerad rätt att 

begravas inom kyrkogårdens område. (Nilsson 1989: 301-303). Även  andra faktorer ser 

Nilsson spela roll  kring begreppet gravrätt på kyrkogården. Straffet blir centralt i 

förklarningsdelen och är huvudorsaken enligt Nilsson att man underlåter en individ från att 

gravsättas på en kyrkogård. (Nilsson 1989: 306-308). Viss samstämmighet finns jämförelsevis 

i samtliga forskningsfält beträffande enkelheten i förklaringsmodellerna kring enstaka 

begravningsplatser. Dessa presenterade förklaringsmodeller anser jag inte göra de 

förekommande begravningsplatserna i Bohuslän rättvisa.  

 

Material avgränsning, genomförande och centrala begrepp. 

Materialet till undersökningen hämtas främst ur arkeologiska källor. Eftersom inga fältstudier 

företagits består källmaterialet främst av arkiverat material sammanställt ur 

Riksantikvarieämbetets databas Fornsök eller FMIS. Även dokument som brevhandlingar och 

rapporter ur Antikvariskt topografiskt arkiv kan begagnas i undersökningen.. I uppsatsen ämnas 

främst kategorin; gravar och underkategorin enstaka begravningsplatser daterade till historisk 

tid att inom kustmiljö utredas. Speciellt rösade lokaler, i Bohuslän har dessa begravningsplatser 

och stenrösen stundtals kallats för ”döingerös”. Med historisk tid menas 

Riksantikvarieämbetets förklaring  och definition vilket sträcker sig från 1520 e.Kr. och framåt. 

Detta begrepp är hämtat ur ämbetets skrivelser ;” Lista med Lämningstyper och rekommenderad 

antikvarisk bedömning. Version 4.1” (Riksantikvarieämbetet 2014) I denna lista förklaras även 

rösen vara förhistoriska gravplatser och döingerös vara specifikt lokala egenheter för 

Västkusten. Det kan även förekomma andra kategorier i undersökningen, exempelvis; plats med 

tradition, kult offer eller folktro, offeröse, offerkast etc. Anledningen till detta är att kontrollera 

och säkerhetsställa att inte några potentiella döingerösen missas.  Antal träffar och relevant data 

som sökningarna resulterar i presenteras därefter i kapitel 3 under rubriken 

materialpresentation. När jag talar om offerkast använder jag mig av traditionen som finns 

beskriven i Erixons verk ”Offerkast och bjudhammare”. (Erixon 1988:14ff.) Erixon beskriver 

ingående i sin folklivsstudie att personer som passerar dessa platser brukade kasta stenar, ris 

eller annat på offerkasthögen. I samband med detta kunde även ramsor uttalas för att skydda en 

mot de döda eller ge fortsatt lycka på resan. 

Eftersom inget tidigare arkeologiskt forskningsmaterial finns att tillgå kommer kartor och 

tabeller att skapas av författaren själv. Beträffande folktro och folkminnen kommer kvalificerad 

etnologisk tillika historisk forskningslitteratur främst beaktas. Källor som folktro och 

folkminnes anteckningar kan givetvis stundtals te sig rent tendensiösa eller helt orealistiska men 

eftersom de inte ensamt ligger till grund för studien anses det inte ställa till med för stora 

problem. Minnesfel kan givetvis förekomma inom etnologins främsta källor, intervjun likaså 

historiska källor så som myndighetsdokument och mötesprotokoll kan bygga på preformationer 

(Thurén 2013:96).  
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Teoretiska ingångspunkter 

Alexandersson och Harlitz Kern efterlyser i sin artikel publicerad i sjöhistoriska samfundets 

tidskrift, Forum Navale problematiken kring att forskningsämnena arkeologi, etnologi och 

historia fokuserar allt för mycket inom sina egna  ämnesområden. (Alexandersson& Harlitz 

Kern 2015: 14 ff.) Arkeologisk forskningskultur har svårt att mötas med etnologisk och vise 

versa. Kort sammanfattat beskriver artikeln problematiken kring forskning och snävhet. 

Resultaten blir av denna uppdelning att samtliga ständigt tycks lida av alltför heterogena 

tendenser. Samarbete mellan disciplinerna efterlyses därför i artikeln, vilket förefaller vara ett 

sunt förhållningssätt för all forskning. Detta dels för att kunna bredda respektive forskningsgren 

men också för att kunna belysa frågor och källmaterialet ur mer än ett perspektiv. Liknande 

problem finns inom ämnet arkeolog om man ser till den faktorn att man ofta bortser från att 

utforska lämningar under just historisk tid till förmån för det förhistoriska. Undantaget inom 

disciplinen må möjligtvis marin arkeologin stå för. Något hårddraget skulle man kunna anklaga 

arkeologin för att vara för kronologiskt inriktat till förhistoria och dess samhällsförhållanden 

när man allt som oftast lägger fokus på att berätta förhållanden  kring textlösa samhällen. Ett 

lysande exempel är Sellings argumentation kring betydelsen av rösen under bronsålder och dess 

monumentalistiska betydelse i klan samhället. (Selling 2000:95)  Kronologin, en av arkeologins 

grundpelare är ett relativt modernt påfund och kan sätta käppar i hjulet när man studerar  äldre 

samhällen utan just denna moderna tidsuppfattning. Att placera kultur inom dessa ramar kan 

leda till felaktiga slutsatser. Kultur är ett flytande begrepp som uppstår i kontakter emellan olika 

personer. Individer påverkar ständigt denna yttring eller gör  avtryck i den materiella kulturen 

på detta interaktiva sätt. 

Begravningsplatserna utanför kyrkogården kan uppfattas likt en sådan kulturell yttring utförd 

av flertalet olika aktörer. Aktören eller  människan är i hög grad en del av sitt samhälle och 

besitter förmåga att påverka eller bli påverkad av dess uppbyggnad. Medborgaren och dennes 

handlingar kan  därför ständigt uppfattas påverka omgivningen. Om den aspekten av 

interaktivitet sker medvetet eller omedvetet är mindre viktigt. Poängen är att vi samtliga tycks 

göra kulturella avtryck genom enskilda reaktioner mot eller med kulturella förhållanden. 

Samhället består kort och gott av tänkande individer kapabla att handla utifrån sina 

förutsättningar.  

Proffessor Giddens förklarar  sin stuktureringsteori i boken; The constitution of society Outline 

of a the theory of structuration att hela samhället tycks utformat på detta strukturerade sätt. 

Olika samhälleliga instanser och institutioner utgör grunden för samhällets uppbyggnad men 

även dess invånare bör räknas som delaktiga. Den sista grundstenen, samhällets invånare 

betraktas av Giddens som tänkande subjekt med en förmåga att reflektera över sina egna 

handlingar. Däremot anses inte aktörens handlande skiljt från strukturen. Kortfattat kan man 

säga att ekonomiska eller sociala tillgångar påverkar hur mycket förmåga individen besitter för 

att kunna förändra situationen. (Giddens 1984) Kungar och mäktiga instanser besitter förmåga 

att förändra mycket, likaså grupper av svagare kan agera i samförstånd och skapa sig lika stor 

möjlighet till förändring som mäktiga instanser i samhället. 

Vad som är tilltalande i Giddens resonemang i arkeologiska sammanhang är att teorin till viss 

del kan uppfattas genom sitt sätt att förespråka ett aktörsbaserat perspektiv inbjuder till att 

frångå just kronologiska ramar och kan beskriva individers agerande i ett längre tidsperspektiv. 

Möjligheten ges genom att studera olika kulturers möten och skärningspunkter och dess avtryck 

i materiel kultur (Olsen 2010:142-144). Min argumentation kan tyckas förespråka ett 
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åsidosättande av  kronologin men det är inte poängen, istället betraktas den som sekundär men 

inte oviktig. Allmoges traditioner och kultur kontra samhällets norm exponeras i Giddens 

resonemang och argumentation genom att fokusera på kontaktytorna. Teorin kan nå både 

aktörsnivå eller sättas i större regionala sammanhang beroende på att människans handling 

likställs med kulturella tankemönster. Fornminnen kan därför användas för att avspegla 

tankemönster och människans uppfattningsvärld. Likaså kan teorin brukas när man sammanför 

olika forskningsområden vilket denna uppsats ämnar försöka göra. Tankemönstret finns 

nedtecknat inom etnologin och historiska källor likaså avtryck lämnat i konstruktionen av 

gravplatser. Handlingens spår finns i mitt fall att utläsa i rösen spridda i landskapet. Med ett allt 

för processuell angreppsätt är det svårt att hävda fånga individerna eftersom de inte anses 

tänkande och agerar från yttre naturbaserade fenomen. Därför avser jag använda mig av ett 

teoretiskt perspektiv färgat av just Giddens struktureringsteori. (Giddens 1984, Alvesson & 

Sköldberg 1994:67)  

 

 

2. Arkeologi och folkminnen 

Historisk introduktion av landskapet Bohuslän 

Det fornnordiska namnet för Bohuslän med omnejd återfinns  nedtecknat i Sturlassons verk 

Kringla Heimsins vilket troligtvis fullbordades år 1230. Däri kallas regionen för Ranrike 

(Johansson 1992:360). Namnets betydelse har utforskats av etnologer och språkvetare. 

Tolkningar kring namnet Ran anses bland annat syfta på fornnordiska föreställningar med 

starka kopplingar till den mytologiska gudavärlden. Havets härskare kallades i fornnordiska 

sammanhang för Ägir, hans maka var Ran. Ägirs frus namn Ran har översatts betyda råna eller 

den rånande (Tillhagen 1997:212) Att drunkna har historiskt och i folktro stundtals därför 

kallats eller omnämnts som att  en person går till Ran eller har farit till Ran. Man blir av havet 

rånad på sitt liv, rent metaforiskt skall en peson som faller i havet riskera fångas i Rans nät och 

dras ner av henne i djupet. 

I  just Sturlasons Kringla Heimsins återfinns  berättelsen om Norges nationalhelgon Kung Olav 

den helige. Olav sägs enligt historiska källor ha avlidit efter att ha kristnat nationen omkring 

1030. När historien under tidig medeltid nedtecknandes omnämns bygden och området kring 

Hisingen. Olav den helige av Norge och Svearnas kung Olov skall lösa en tvist rörande 

äganderätt över region. Tvistemål av denna karaktär brukade relativt ofta leda till  våldsamheter. 

Drabbningen kom dock att lösas på ett diplomatiskt och något ovanligt  sätt. Olav och Svearnas 

kung väljer i samförstånd helt enkelt att inte ta till vapen utan spelar istället tärning om 

landområdet. Olav vinner spelet och tar på detta vis fredligt  makten  och kontrollen över 

området. (Johansson 1992:128, 360) Idag går som bekant gränsen mellan Västergötland och 

Bohuslän tvärs över Hisingen.  

Under senmedeltiden utvecklar handelsorganisationer som Hansan särskilt stort ekonomiskt 

intresse för sillfisket i området. Resultatet är att de lyckas skapa en handelsdominans över vissa 

områden. Hansan kontrollerar bland annat marknader inom Falsterbo och Skanör, där åtnjuter 
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handelsorganisationen närmast en totalt monopolliknande ställning över försäljning och 

exporten av sillfisken från landskapet. (Alexandersson & Harlitz Kern 2015:13) 

Efter medeltid i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet har kontrollen och de ekonomiska 

engagemangen successivt kommit att sammanslås med de framväxande nationalstaterna och 

deras intressen. Danmark tar tidigt i detta skede kontrollen över landskapet. Eftersom Sveriges 

nationalstat samtidigt kraftigt expanderar sina militära resurser kombinerat med långtgående 

politiska maktambitioner resulterar det i en mängd storskaliga militära konflikter. Olika marina 

och militära operationer kommer därför att utspelas i området.  Bohuslän drabbas i stort sett 

under hela 1600-talet och konflikterna fortgår med jämna mellanrum ända in på 1700-talet. 

Pausen kommer först efter stormaktstidens slut omkring 1719.  De militära manövrarna sker 

både till land och sjöss inga områden förskonades helt. Efter nästan ett halvt sekel av 

återkommande stridigheter tillfaller tillslut landskapet Sverige. Detta sker  i och med 

fredsförhandlingarna i Roskilde år 1658 och sedan det året tillhör Bohuslän Sverige. 

(Alexandersson& Harlitz Kern 2015:13) 

 Att området varit utsatt under historiens gång råder därför föga tvivel om, närhet till sjön och 

strategiskt fördelaktigt läge, har tillochmed utsatt dess invånare och sjöfarare för ren pirat och 

kaparverksamhet. Spår av detta kan utläsas ur 1653 års Svenska Kungliga förordningar och 

föreskrifter beträffande den civila sjöfarten. (Wolke Ericsson 2014:238ff)  Förordningen 

kungör att inga handelsfartyg under en lång period får segla ensamt från Göteborg. All 

handelsflotta skall hädan efter färdas i konvoj. Underlåter sig skepparen detta riskerar denne 

mista alla möjlighet till att kunna erhålla ersättning för kapad last eller återfå sitt fartyg. (Wolke 

Ericsson 2014: 239). Fred kan sägas råda först 1809  i landet och landskapet. Men fred är ett 

nyckfullt begrepp, det innebär inte alltid att landet förskonas av utomstående katastrofer. Under 

1900-talet plågades Bohuslän av en av världshistoriens största sjökatastrofer. Slaget utanför 

Skagerak inträffade i maj 1916  och  kostade cirka 10000 tyska och engelska sjömän livet. 

Drabbningen resulterade i att stupade under lång tid därefter kom att flyta iland på kobbar och 

skär tillsammans med minor och vrakrester. Under den stundande sommaren var det stundtals 

så illa under att fiskeflottorna tvingades stoppa fiskeriverksamheten (Lupander 2009:16ff) 

 

Döingeröse i folkminnet  

Förekomsten av begravningar i kustområdet utanför vigd jord dokumenteras relativt tidigt i 

historiska källor i landskapet Bohuslän. Carl von Linnés lärjunge Pehr Kalm genomför år 1742 

en forskningsresa förlagd till Västkusten. Syftet är att precis som sin läromästare  Linné, främst 

nedteckna och dokumentera allsköns botaniska företeelser. Kalm nöjer sig inte enbart med sin 

huvuduppgift  att studera naturen, utan kommer även att skriva ned lokala egenheter och 

anteckna enstaka historiska anekdoter. När Kalm under resan passerar ön  Sydkoster blir han 

intresserad av några  märkliga lämningar alldeles nära strandkanten. Nyfikenheten hos  Kalm 

tilltar så pass att färjekarlen genast utfrågas och denne lokalbo förklarar att dessa högar blev 

uppkastade efter Gyllenlöwes fejd omkring 1678. Vidare förtäljer färjekarlen för Kalm att det 

berättats att högarna är begravningar av människor som stupat i fejden. (Kalm 1960: 72). 

Författaren tycker uppenbarligen att begravningsformen är så pass exotisk att denne bemödar 

sig med att beskriva själva lämningens utformning. En detalj återgiven i beskrivningen är 

mycket  intressant och för tankarna till just döingerösen. På följande sätt beskriver Kalm platsen 

i sin resedagbok.; ” Stenhögar voro åtskilliga på södra sidan av Koster i sanden på stranden” 
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(Kalm 1960:72) Personer som mött en ond bråd eller förtidig död ligger alltså begravna på 

platsen. Enligt uppgift under stenhögar. I arkeologiska källor återfinns den platsen vilket Kalm 

beskriver troligtvis RAÄ Tjärnö: 216.  

 

Ytterligare information och detaljer kring enstaka ensligt belägna begravningsplatser snappar 

Kalm upp under färden i Bohuslänska skärgården. Ortsbefolkningen han möter berättar senare 

i boken om ytterligare en liknande plats på öns norra sida, där skall en hel hop som fallit i kriget 

1717-19 ligga begravna. Platsen skall ligga på Nordkoster. Händelsen skall ha inträffat i 

samband med att Danska flottan  huserat en hel månad på ön. (Kalm 1960:68-69). 

Beskrivningen som jag funnit i FMIS som tycks 

passa bäst in  på resedagbokens beskrivning 

förefaller  RAÄ Tjärnö 217 vara. Denna lokal  är 

faktiskt ett dokumenterat döingerös på 

Nordkosters nordvästsida. Lämningen där mäter 

hela 6 meter i diameter och skulle mycket väl 

kunna vara en begravningsplats för flertalet 

individer. I Kalms bok som hämtar informationen 

direkt ur lokala folkminnet beskrivs inte detta som 

ett döingerös i den bemärkelsen att de begravda 

skall ha drunknat. Flertalet arkeologiska källor 

hänvisar oftast till detta och denna förklaring. (Se 

exempelvis RAÄ Klädesholmen 3:1 i kapitel tre.) 

I vart fall sägs det inte rakt ut i Kalms återgivningar 

att de begravda drunknat som det står återgett 

förhållandevis i ofta i dokumentationen i FMIS. 

Individerna förefaller ha dukat under av andra  

orsaker till följd av kriget eller i konflikternas  

efterspel. Synonymen fallit betyder oftast ha stupat, det kan alltså vara soldatgravar. 

Gemensamt har de samtliga döda att de av olika anledningar inte av detta skäl fått begravas i 

vigd jord och kropparna ligger under stenhögar. Ytterligare en intressant plats omnämns på 

sidan 132 i Kalms bok. Platsen ligger västerut  ut mot havet och helt ensam på en liten holme. 

Resan har nu gått längre söderut från Kosteröarna sett och författaren befinner sig nedåt 

Hamburgsundstrakten. Kalm beskriver här en lokal som en begravningsplats ämnad åt sjöfolk 

vilka dött på skepp eller omkommit på sjön. Området på holmen avgränsas av en liten kallmurad 

stenmur. Innanför muren återges återigen några intressanta detaljer rörande själva 

begravningen. Där beskrivs och avbildas fyra stycken stenrösen. (se fig.1)  De tycks vara något 

runda till formen och förhållandevis oregelbundet placerade innanför den avgränsande muren. 

Ytterligare en speciell detalj fångar Kalms uppmärksamhet, rösena uppvisar inte samma storlek. 

Återigen tilltar nyfikenheten hos författaren och några  lokala förmågor utfrågas kring denna 

märkliga detalj. Hans skeppare, vid namn Falck, förklarar att storleksskillnaden beror på att de 

största rösena har legat längst på platsen. De har vuxit genom att ortsbefolkningen kastar stenar 

på rösena varje gång de passerar begravningsplatsen. (Kalm 1960:132) De här rösena bär 

karaktäristiska drag av både offerkasttradition och döingerös. Denna offertradition har också 

beskrivits av flertalet etnologiska källor. Skillnaden är att dessa offerplatser däri tycks finnas 

lokaliserade efter landsvägar eller nära kyrkor.( Erixon 1988:16-17, Hagberg 2015: 525). I 

FMIS har jag inte med säkerhet kunnat peka ut den sista platsen Kalm återger i sin reseskildring. 

Förslag på passande kandidater är förslagsvis; RAÄ Kville 805:1 alternativt Kville 806:1, en 

Figur 1. Kalms teckning av begravningsplats. Bruzewitz 

och Krantz 196:132 
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okulär besiktning krävs. Värt att notera är att  begravningsplatsen utanför kyrkans område har 

karaktärer av både offerkast och döingeröse i denna beskrivning. Traditionen av offrandet till 

de som omkommit i maritim miljö eller dött till havs har enligt denna historisk- etnologiska 

källa pågått sedan tidigt 1700-tal. 

I etnologisk litteratur behandlas döingerösen självklart alltid utifrån muntliga traditioner och 

berättelser men även den materiella kulturen används för att förklara ritualen. Själva rösningen 

blir det centrala i etnologers förklaringsmodeller och kopplingen till drunkning eller 

dödsorsaken likaså. Enligt vissa etnologer kan orsaken till den ensliga begravningen även tolkas 

bero på andra skäl  liknande det som beskrevs i Kalms källa rörande Kosteröarna där det skall 

ligga stupade i fejden och rösandet inte behöver betyda att någon drunknat. Hagberg återger i 

sin bok, När döden kommer och gästar en berättelse hämtad från Bohuslän. Ur det Bohuslänska 

folkminnet återges en historia rörande ett döingeröse. Berättelsen är förtäljd av en kvinnlig 

sagesman född 1862 och rör en stenhög på Gullholmen, nära kyrkan. Detta röse skulle vara rest 

över en flicka som kittlats ihjäl av sjörövare på andra sidan sjön. (Hagberg 2015:524). 

Händelsen  skall ha förts vidare till sageskvinnan från sin mormors mor och således har 

berättelsen då ägt rum två generationer tidigare, grovt uppskattat någon gång i slutet av 1700-

talet eller i början av 1800. Vidare nedtecknas att en ritual skall utföras vid passerande av detta 

röse, man skall kasta en sten och uttala följande besvärjelse; ” Jag lägger en sten på dina ben, 

där den skall ligga till domedags morgon” (Hagberg 2015:525ff.) Högen är enligt folkminnet i 

trakten både en begravningsplats och en rituell plats där man offrar kontinuerligt.  

Vidare i sin strävan att dokumentera händelser ur folkminnet berättar Hagberg att inom 

Bohuslän sägs det vara fullt av nedrösade döingar på holmarna och  ute bland skären. Hagberg 

poängterar att just denna anekdot återberättas av flertalet personer hon stöter på när hon färdas 

genom landskapet för att dokumentera folkminnessägner. I detaljer kring minnena av dessa 

händelser förklarar författaren att flertalet av ortsbefolkning själva kan minnas detaljer om att 

dessa rösen skall uppkommit över ilandflutna döingar. Flertalet av de intervjuade påstod själva  

att de kände släktingar vilka varit inblandade i nedrösningen och begravningen ute på någon 

enslig holme, andra  berättade att de själva hjälpt till med att begrava döingar som barn. 

(Hagberg 2015:603-604). Enligt etnologin är döingar alltså personer som återfinns avlidna i 

vattnet. Drunkning är en trolig men inte säker dödsorsak, oavsett skall dessa avlidna inte 

begravas på kyrkogården utan förläggs i rösen. Tidsmässigt är vi nere på tidigt 1900-tal eller 

slutet på 1800-talet beroende på åldern på Hagbergs källor. Förfarandet beskrivs av Hagberg 

som helt utan kyrkliga ritualer. Den döde skall skyndsamt täckas med sten, ibland blandas 

stenen med tångknippen. Täckning av sten är viktig för att omhänderta denna ilandflutna 

individ. Den förtidigt avlidne behövde detta speciella omhändertagande av allmoge och i vissa 

fall, enligt etnologiska källor, en fortgående ritualisering precis som Kalm beskriver. 

Enligt etnologiska källor förklaras själva rösandet vara spår av en ritual, vilket krävs för att 

stilla den döde. En återkommande förklaringsmodell pekar i riktningen att den döde skulle 

uppfattas kunna bli rastlös eftersom denne inte fick en kyrklig begravning. Andra orsaker till 

rösandet är förklaringen att personer vilka dött för tidigt och oförberedda skulle kunna påverka 

den avlidne så pass att denne riskerade gå igen. Att uteslutas från kyrkans område innebar även 

i folkminnet vissa obehag och därför måste den döde fortsatt blidkas genom att exempelvis 

offra på platsen och uttala vissa skyddsramsor. Precis samma straff  som väntar den som tagit 

sitt liv, avrättats, mördats, eller ej upptagits i kristendomens gemenskap kan den ilandflutne 

tyckas vänta samma öde.  Folkminnet tycks också peka på att dödssättet spelar oerhört stor roll  

hur någon skulle betraktas och behandlas i begravningssammanhang. Onaturlig död leder till 
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att den döde kan bli orolig och rastlös  flertalet källor talar  om just detta som orsak till udda 

begravningar.  Etnologiska verk och religionshistorisk forskning anser att osunt leverne eller 

onaturlig död uppfattas av allmogen som att personen skall placeras utanför kyrkans omsorg 

och gemenskap (Almqvist B 1991: 155ff , Hagberg 2015, Pentikäinen 1985). Rösandet som 

beskrivs i etnologins fall tycks peka på detta. Gemenskap i livet förefaller vara minst lika viktigt 

i döden för allmogen om man tolkar folkminnesberättelserna. 

I Sveriges enda religionshistoriska avhandling rörande gengångarföreställningar hos allmogen 

sammanfattar författaren Almqvist  att personer vilka misstänks avlidit onaturligt bör betraktas 

med misstänksamhet. Almqvist tar i sin forskning fasta på etnologiskt källmaterial och 

sammanställer sägner rörande allmogens föreställningsvärld. Författaren förklarar  i sin 

skrivelse att den avlidne särbehandlas i döden uteslutande under vissa omständigheter. 

Exempelvis kan man enligt Almqvist utläsa ur sägnerna om en utbredd tro på viss problematik 

kring plötslig eller förtidig död. En person vilken uppfattades ofärdig med sitt liv riskerades tro 

i döden kunna bli  rastlös och därför gå igen och orsaka obehag hos de levande. Mötte man 

döden förtidigt behövdes därför särskilda skyddsritualer företas vilket ledde till en  udda 

behandling av den avlidne i begravningssamanhang enligt författaren. (Almqvist S 1984:25-

28). Vid genomgången av folkminnesanteckningar i Almqvists avhandling äger de personerna 

alltså inte rätt till kyrkogården. Blev någon mördad kunde denne stundom därför begravas direkt 

på fyndplatsen. Flertalet av offerkasternas sägner kopplas exempelvis till händelser som detta. 

I de fallen handlar det ofta om mord, mördare eller dråpare och offer, vilka skall ligga begravna 

under dess ris och stenar. Folkminnet beskriver tillochmed att man enligt vissa berättelser inte 

ens alltid låg säker på själva kyrkogården. I Värmland finns exempel på historier som talar om 

förflyttning av redan kyrkligt begravda. En elak trollkäring som församlingsmedlemmarna på 

orten var så pass rädd för gjorde att det ansågs att inte ens kyrkogården kunde stilla den döde. 

(Tillhagen 1997: 92). Någon gång på 1800-talet skall denna arma kvinna därför blivit uppgrävd, 

transporterad till ett träsk och däri blivit djupt nergrävd. Slutligen placerades en tung sten över 

graven. Stenens syfte var att förhindra kvinnan från att återvända. Gengångare är något som 

tycks skrämma allmogen så pass att man begår griftefridsbrott. Kyrkans rituella skydd verkar i 

begravningssammanhang inte alltid därför uppfattats räcka för att stilla den avlidne. 

Behandlingen av vissa döda skall enligt folktro troligtvis bero på en rädsla för gengångare. 

Källorna talar också om risker med kontakten med själva liket efter en sådan person. Endast 

vissa ritualer för att skydda sig får resultera i att man kommer i direktkontakt med de döda eller 

deras ensligt belägna utomkyrkliga begravningsplats. 

De onaturligt döda sägs också inom folktro sprida otur och sjukdomar. Gastar, vilka stundtals 

beskrivs som ett rent maritimt fenomen och då kallas för sjö-gastar kunde när man passerade 

dennes röse och begravningsplats  klamra sig fast på ryggen på den levande och ställa till med 

allsköns förtret. (Hagberg 2015: 624). Fenomenet kallas bland annat lokalt för att bli 

”gastkramad, gastanupen” (Almqvist S 1984:127). Denna sägen kommer från Halland och 

berättar att gastarna var de osaliga själarna efter de som drunknat i havet. De som dör i närheten 

av vatten verkar precis som dem på land ihjälslagna uppfattas som rent farliga i folktron. I 

Bohuslän berättades flitigt historier bland traktens fiskare hur de vid övernattningar ute i 

skärgården kunde råka ut för de dödas trakasserier. Vid fiske sommartid låg de ute längre 

perioder och tvingades därför övernatta ute på skären. Ur historierna som berättades i 

generationer bland  yrkesfiskarna talas det att om man inte aktade och skyddade sig noga kunde 

man få sina förtöjningslinor lösgjorda av gastarna. (Hagberg 2015: 595-596). För att skydda sig 

mot att bli ofrivilligt strandsatt hjälpte det att kasta vatten på linorna, då kunde inte bylingarna 

ta i dem och inte heller klättra i båtarna och följa med fiskaren iland. De flesta enstaka 
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begravningsplatserna som finns registrerade i FMIS i Bohusläns kustområde verkar bära på 

syftningen att det rör sig om just drunknades begravningsplatser. Frågan är om det enbart är 

fallet eller om dessa döingerösen är utformade som de är av andra orsaker?  

 

Sentida skelettfynd  

Arkeologin har visat ett visst intresse för folkminnen och kopplingen till just döingerösen. 

Fornminnet har registrerats och inventerats trots att det är svårdefinierat och tillhör historisk 

tid. När detta har genomförts har arkeologerna lutat sig på ortsbefolkningens utsagor eller helt 

enkelt antagit röset vara en begravning av en ilandfluten drunknad. Tolkningen har gjorts 

genom att rösets form eller placering har pekat i den riktningen. Min undran är som 

frågeställningen i kapitel 1 lyder om det verkligen är så enkelt att klassificera lämningen? 

Exempel på svårtydda rösen finns inom Öckerö socken (RAÄ 76:1, 88:1) Rösena har beskrivits 

lite olika i inventeringen och stundtals omdöpts till synonymer som ”Offeröse, Offerkast”.  

Sägners nedtecknande tycks ha skett mycket sporadiskt under själva inventeringen, ofta 

hänvisas  själva folkminneskopplingen  i inventeringen mycket kortfattat och  utläses  med  

mycket enkla beskrivningar som döingeröse efter ”Ilandfluten drunknad”. Oavsett är det frågan 

om en utomkyrklig begravning .På fåtalet platser likt RAÄ Valla 120:1 finns själva minnet 

nedtecknat. Fallet rör en stackars dräng eller färjekarl som på 1800-talet skall ha tagit livet av 

sig genom att dränka sig.  Drängen skall sedan ha flutit iland eller bärgats och därefter direkt 

begravts på fyndplatsen. Trots att man har goda transportmöjligheter med hjälp av 

vattenvägarna får denne person att inte möjligheten att föras till kyrkogården utan rösas ner på 

platsen. Likaså återfinns ur folkminnet lokalt nedtecknade historier från Öckerö socken (RAÄ 

88:1). I detta fall är det också frågan om en mansperson. Sagesmannen Oskar Johansson född 

år 1904 lämnar uppgifter om att en ilanddriven man vid namn ”Snus-Nils” skall vara begraven 

i röset. Vidare förtäljer Johansson att han som barn fick lära sig att när man  passerade i närheten 

av röset måste man kasta en sten på detta för att inte ” Snus-Nils” skulle spöka för en. Ytterligare 

en intressant lämning finns inom Öckerö socken (RAÄ 87:1). Lämningen knyter an till både 

offerkast och döingeröse. Röset skall enligt lokalbefolkningen vara en gravplats som kopplas 

till en berättelse om att en fru med två barn skall ha drunknat och flutit iland på platsen. De 

begravdes uppenbarligen inte heller på kyrkogården utan samtliga skall vila i röset. Ett 

döingeröse kan alltså även vara begravningsplatser för kvinnor och barn. Även i detta fall 

underlåter ortsbefolkningen att transportera kropparna till kyrkogården utan väljer att rösa 

kropparna. 

I sökandet och jakten på att försöka verifiera att det verkligen rör sig om begravningsplatser har 

följande fall påträffats och studerats. Ett sådant finns återgivet i Pettersons historiska 

redogörelse över en speciell förlisning; ” Skeppet med guldvaggan”. Denna historiska 

efterforskande litteratur berör bland annat grundstötningen av skeppet Jungfru Elisabeth vilket 

sker omkring år 1717. I boken återges en folkminnessägen om platsen och själva händelsen, 

men även dess efterspel. Sammanfattat beskriver Petterson historien på följande sätt; En tysk 

prinsessa skall ha färdats med skeppet Jungfru Elisabeth från Tyskland. Skeppet överraskades 

av kraftiga höststormar och sjönk. Sedan under förlisningens efterspel fallit offer för 

vrakplundrare. Dessa opportunister skall helt sonika slagit ihjäl den stackars skeppsbrutna 

prinsessan för att komma åt den dyrbara lasten. Hur otroligt det än må låta i våra öron var det 

för perioden inte alls ovanligt att mord och övergrepp skedde på just skeppsbrutna. 
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Lagstiftningar från kungligt håll återger försök att stävja sådan verksamhet. 1667 instiftas en 

sjörätts lag som klargör att allt skeppsbrutet gods vilket påträffas tillhöra Sveriges vänner skall 

utan förbehåll återlämnas till den rättmätiga ägaren. Andra åtgärder för att hindra detta  utbredda 

röveri var instiftandet av särskilda dykerikompanier. Dessa företagsliknande instanser erhöll 

statligt utfärdade privilegier för att kontrollera och sköta hanteringen av strandade fartyg och 

gods. Inspektioner utfördes kontinuerligt av speciellt utsedda dykerikommissarier ( Jansson 

1965: 42). I våra dagar skulle man kunna jämföra dem med sjöpoliser och tulltjänstemän. När 

Kompaniernas fortsatta rätt diskuteras i riksdagen 1734 hänvisar förespråkarna för att behålla 

fortsatt kontroll genom dykerikompaniernas försorg,  hur illa det kunde gå till före 1667  längs 

med  Sveriges kuster.   

” Den tid det stod en hvar fritt at berga strandat gods, hade understundom händt, at de 

sjönödlidande blifit om lifet bragta och godset bortröfat eller at otrogna skeppare och sjöfolk 

begagnat sig af tillfället at undansnilla och fördölja hvad som bifit bergat” ( Jansson 1965:42-

43) 

 

Åter till Petterson och fallet med prinsessan. I denna bok beskrivs en fyndmiljö och 

omständigheter kring dem ganska sparsamt men vissa ledtrådar blir viktiga för undersökningen. 

Petterson uppvisar i boken ett suddigt fotografi av skelettdelar funna nära Härön, Räbbe huvud 

vilket också väckte mitt intresse eftersom det ligger 

nära mitt ämne (Petterson 1974:169). Platsen finns i  

Klöverdal socken och har insorterats under kategori; 

övrigt. I FMIS och ATA finns den under; RAÄ 

Klöverdal 86:1, ATA 4957/57 (Se fig. 2)  Skelettet 

påträffades år 1957 och fyndet uppmärksammades 

även i Göteborgsposten. Arkivstudier företogs 

rörande denna omskrivna prinsessa funnen i 

Klöverdal socken  och  ur materialgenomgången 

återfanns en del intressanta uppgifter med koppling 

till förlisning och framförallt begravningen i 

kustområdet. Skelettet efter prinsessan påträffades 

nästan helt intakt i en klippskreva nära en bergvägg 

med ett litet takutsprång. Lokalen beskrivs legat  

mycket låglänt i terrängen och i omedelbar närhet till 

vattnet. Platsen ligger dessutom mycket avlägset till 

på den karga ön Räbbe Huvud utanför Härön. 

Skelettet var vid fyndtillfället delvis täckt av stenar 

och något nedsjunket i tunt lager mylla. Vissa av 

stenarna syns i bildens vänstra del, de andra har 

plockats åt sidan för att klargöra  och kunna lyfta 

skelettdelarna. ( se fig. 2) Denna tunna jord var 

kraftigt uppblandad med litorina hela och krossade 

snäckskal. Individen, ”prinsessan”, har alltså täckts 

över med sten till trots att kroppen låg eller lagts väl 

skymd i en naturlig skreva under ett utskjutande 

klippsprång. Placeringen var dessutom mycket nära 

strandkanten max ett 30 tal meter och enligt uppgift 

Figur 2. Tidningsurklipp Göteborgsposten årgång 

1957 -08-11. Hämtat ur Riksantikvarieämbetets 

arkiv DNR: Ata 4957/57 
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direkt ansluten till en liten havsvik. (ATA 4957/57). Att skelettet delvis är nedsjunket i mull 

tyder på att inget försök gjordes för att gräva ner den döde. Det har däremot gjorts ganska 

omfattande försök  att gömma och täcka kroppen, dessutom är stenarna ganska stora. Eftersom 

ingen utbildad osteolog eller motsvarande medicinsk expertis fanns på plats fick 

åldersbestämmande och  könsbestämning av skelettet lösas på annan ort. I fallet kontaktas 

därför Osteolog Gejvall i Stockholm. Uppgifterna som presenteras här nedan har utläst ur 

brevkonversationen  mellan just osteolog Gejvall i och representanter för fyndbehandlingen. 

Undersökningens slutrapport konstaterar att skelettet tillhört en ung kvinna och hon påvisar 

mystiska skador i ansiktet. Gejvall tolkar det som en möjlig men högst osäker dödsorsak. Denna 

skulle orsakats av ett kraftigt slag i tinning trakten. Benen har enligt rapporten blivit utsatta för 

åverkan bland annat ligger lårbenen i fel position vid utgrävningstillfället. Längden på 

kvinnoskelettet uppmättes till 157 cm och hennes ålder uppskattades ungefärligt till 22-25 år. 

Under historiens gång har någon alltså rotat i röset men inte rapporterat fyndet. Vad som är 

viktigt är att Petterson själv har besökt platsen och kallar det för röse. (ATA 4957/57) En  

datering gjordes också i rapporten, men denna är endast grovt uppskattad. Skelettet kan ha 

hamnat på platsen allt från 25-200 år bakåt i tiden med 1957 som utgångsläge. Tidsperioden 

stäcker sig från 1900 talets början till 1700-talets mitt. Inga andra fynd finns rapporterade. 

Fyndet har inte sorterats som ett döingerös utan som kategori; övrigt, skelettfynd i FMIS Detta 

trots att det bär vissa karakteristiska drag, som bland återgivits av Petterson och lokalisationen 

låglänt nära vatten. Uppgifterna går dock en aning isär,   Petterson talar om ett större röse, 

rapporten om en individ delvis täckt av stora stenar och konstruktionen röseliknande. I 

materialpresentationen återfinns en liknande plats som Klöverdal 86:1. Denna ligger i 

Klädesholmens socken och liknande prinsessans begravning har en naturlig fördjupning 

använts.  Denna har sorterats som enstaka begravningsplats och ett döingerös. (RAÄ 

Klädesholmen 6:1) 

Ytterligare en plats med skelettfynd har jag funnit genom att söka i Digitalt Museums arkiv, där 

arkeologen Åke Fredsjö fotograferade ett fynd på Bringebärsholmen. Fotot togs också på 1950 

talet och pryder denna uppsats framsida. Skelettdelar syns efter de plockat bort stenarna ur röset. 

Denna individ är till synes inte intakt. men det kan bero på sämre bevaringsmöjligheter eller 

annan åverkan. Ingen koppling finns till denna plats i FMIS, fyndet är alltså endast fotografiskt 

dokumenterat men visar klart och tydligt en begravningsplats i ett stenröse, ett s.k. döingerös. 

 

Ytterligare en pusselbit bidrar Bohusläns Museum med i jakten att försöka finna dokumenterade  

kvarlevor efter dessa kustnära begravningar. Senaste undersökta skelett som rör en utomkyrklig 

begravning berättar Muséets anställda om och återfinns i FMIS under Tjärnö RAÄ 216 . År 

2001 överlämnas av polisen ett  skelett vilket påträffats på ön Sydkoster och dess sydostligaste 

del vid en dikesgrävning, alldeles i närheten av en fastighet. Skelettet låg på hela 1,5 meters 

djup. Kvarlevan hade könsbestämts av polisens personal  och bedömts vara skelettet efter en 

kvinna. Väl efter några års magasinering gjordes slutligen en osteologisk analys under 2015 

och rapportsamanställning rörande fyndet utförd av osteologerna och arkeologerna Alfsdotter 

och Maltin. I slutrapporten som senare presenterades korrigeras polisens könsbestämning och 

ändras till en man. Skelettet har tillhört en yngling i 20-30 års ålder. Den unge mannen har av 

någon anledning begravts på en icke tidigare känd plats på ön. Rent kronologiskt placeras 

mannen in i perioden 16-1700-talet. Dateringsuppgifterna är grovt uppskattade på bland annat 

karakteristiska slitspår i mannens framtänder. (Maltin & Alfsdotter 2015) De bildar ett  mönster 

vilket enligt Maltin och Alfsdotter för tankarna till att ynglingen flitigt rökt kritpipor. Vilket är 
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en mycket trolig orsak till tändernas utformning. Röka kritpipa var mycket utbrett bland sjöfolk 

och militärer under perioden. Resterna av en kista eller snarare dess handsmidda spikar tyder 

också på att ynglingen levde under högst pre- industriella tidevarv. Skelettet bar heller inga 

synliga skador som skulle kunna tydas till en dödsorsak och förklara en utomkyrklig 

begravning. (Tjärnö 216). Detta kan inte vara ett döingerös eftersom det fanns på 1,5 meters 

djup och i en kista. Däremot är själva fyndet intressant i den meningen att begravningsplatsen 

är okänd, dateringen uppskattade till 16-1700tal och att den är utanför kyrkan. Det skulle 

mycket väl kunna vara soldater som stupat i Gyllenlöwes fejd eller senare i slutet av 

stormaktstiden vilket dateringar och hänvisningar kring denna lokal pekar mot. Fyndplatsen 

ligger nära dem Kalm beskriver.  Andra mer ordnade former av utomkyrkliga 

begravningsplatser finns också dokumenterade arkeologiskt.  En sådan är Marstrands 

knektkyrkogård (RAÄ Marstrand 22:1)   som var i bruk för garnisonens soldater fram till 1882. 

En annan är  Gullholmen 2:1 som brukades 1916 för att begrava tyska och engelska soldater  

 

3. Materialpresentation 

I följande kapitel presenteras de kustbundna fornlämningarna i Bohuslän vilka registrerats som 

begravningsplatser i form av rösen . Ursprungligen vid genomsökandet av  kategorin; gravar 

och lämningstyp; begravningsplats enstaka (FMIS), påträffades totalt 19 stycken rösen. Listan 

har under undersökningens gång kommit att utökas. Den kom slutligen att  omfatta totalt 29 

stycken potentiella döingerösen. Förklaringen till detta är förhållandevis enkel och har att göra 

med hur FMIS sorterat kategorierna. Om ett röse exempelvis har två egenskapsvärden; till 

exempel både begravningsplats och kultplats har de senare stundtals inte hamnat först i 

sökningarna. Genom att även gå igenom arkeologernas inventeringsanteckningar rörande 

följande kategorier; kult, offer och folktro underkategori offerkast och plats med tradition har 

därför flertalet lämningar  tillkommit i undersökningen. I inventeringsanteckningarna står det 

ibland  offeröse, offerkast huvudsaken är att det rör sig om en gravplats i maritim miljö 

.(Riksantikvarieämbetet 2016). Syftet med utblickarna har varit att inte missa någon fyndlokal 

eftersom klassificeringen av denna begravningsform är något otydlig och spridningsmönstret 

skulle påverkas om någon lokal missas. När dessa olika aspekter har beaktas  har alltså 10 

stycken lämningar till inkluderas i listorna. Utbredningsmönstret har också därför förändrats. 

Sydligaste utbredningen förläggs nu till söder om Öckerö, till Hönö (RAÄ Öckerö 32:1). 

Gemensamt för samtliga i listan är att alla inkluderade handlar om begravningar i kustmiljö 

utanför kyrkogården.  

Arkeologiskt skiftar begreppet döingeröse från att förklara en enstaka begravningsplats av en 

drunknad till en plats av tradition s.k. offerkast eller offeröse. Syftet att göra denna koppling 

har troligtvis haft motivet att förse lämningen med någon form av kulturvärde, alternativt 

tillskriva lämningen någon form av lagskydd eftersom vissa av döingerösena inte riktigt kan 

klassas som ett fornminne. (Zachrisson 1997:17). En del av dem  är till exempel inte varaktigt 

övergivna utan brukats som offerkast andra har kanske tillkommit efter år 1850. 

(Fornlämningsförklaringen 2 kap. 1 § ) Arkeologin har genom sin myndighetspositionering 

tidigare valt att bortse från kulturvärdet i själva berättelsen och enbart ägnat sig åt monumentet. 

Det lokala har därför fått stå tillbaka för det centrala. Försök till att ändra detta kan intresset för 

att inventera dessa svårtydda fynd kanske vara? Zachrison kritiserar indirekt i sin artikel 

Antikvariernas och andras landskap sitt eget läger för att missgynna denna viktiga del av 

fornminnet (Zachrisson 1997:33) Effekterna blir katastrofala för röset om det förlorar sin 
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anknytning till just det lokala folkminnet. Röset riskerar  då bli fossiliserat eller enbart betraktas 

monumentalt. För att motverka detta har vissa arkeologer på senare tid tagit sig tid och till och 

med skrivit ned vissa berättelser kring röset. Men långt ifrån en majoritet har en sådan historia 

knutet till sig eller är ens för den delen arkeologiskt undersökt. Samtliga rösen är endast okulärt 

besiktade vid inventeringar med undantag för ATA 4957/57. Därför är folkminnet minst lika 

viktigt att beakta vid själva inventeringstillfället. 

 

Figur 3 Karta föreställer lämningar ur kategorin; gravar, underkategori; Begravningsplats enstaka. Norra Bohuslän hämtad 

ur FMIS 2016-12-17. 
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Figur 4 Karta föreställer lämningar ur kategorin; gravar, underkategori; Begravningsplats enstaka. Södra Bohuslän hämtad 

ur FMIS 2016-12-17. 

 

 

Klädesholmen 

Placeringen av rösena inom Klädesholmens socken är relativt samstämmig i den meningen att 

samtliga återfinn långt ute i skärgården på ensliga öar. Liksom kartorna även visar. (Fig.4-6) 

Geografiska spridningen inom socknen förlägger  dem  på öarna; Yttre Vanholmen  som har ett 

registrerat röse.  Inre Vanholmen  där finns två rösen och Flatholmen vilket har tre rösen som 

ligger tätt samman. Samtliga öar gränsar direkt mot öppet hav och ligger utanför den mycket 

större ön och tätorten Tjörn. Värt att notera är att det på Tjörn finns flertalet kyrkor vissa 

omnämnda redan under medeltid. Rösena befinner sig  alltjämt i närhet av själva strandkanten  

som mest ett femtiotal meter från själva vattenbrynet. De flesta inom Klädesholmen socken är 

definierade rösen i den meningen att de höjer sig över marknivå. Endast i RAÄ Klädesholmen 
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6:1 fall har naturlig terräng används till hjälp för begravningen och liknar det tidigare nämnda 

fallet av prinsessan. Detta döingeröse är lagt i en  befintlig bergsskreva och höjer sig därför 

nästan inte alls över marknivån. Storleken på lämningarna skiftar kraftigt, i  Klädesholmen fall 

mäter ett röse 1,5 meter i diameter medan Klädesholmen 2:1 är hela 6 meter. Formerna på 

rösena beskrivs generellt mycket sparsamt med undantag av denna socken. Några återges som 

runda, dessa är  Klädesholmen 4:1- 2:1. Andra beskrivs ovala eller oregelbundna, som 

Klädesholmen 3:1,3:2,3:3. I socknen finns inga uppgifter om hur många som är gravlagda i 

varje röse utom i ett fall,  det allra största röset, vilket mäter hela 6 meter i diameter. Där skall 

enligt uppgifter 10- 15 individer vara begravda. Det har också försetts med en kantkedja av 

klumpstenar. (RAÄ Klädesholmen 2:1) 

 

Stenpackningen på de olika lämningarna består främst av ihopsamlade varierande stenar ur 

närmiljön,  vilka storleksmässigt mäter mellan 0,02-0,6 meter i diameter. Det är stundtals frågan 

om ganska bastanta stenar som kanske krävde två man för att bära över klipphällar och i 

besvärlig terräng. Själva stenpackningen i röset är inte övervuxen eller fylld av mylla, utan 

gravens fyllnadsmassa består av endast av kala stenar. Höjden på de olika rösena i 

Klädesholmens fall varierar och stäcker sig  från 0,2 – 0,8 meter över havet. Resta stenar 

förekommer i några fall av döingerösen inom denna socken. De resta stenarna står  nära en kant 

eller i rösets  ena hörn. De mäter  inte högre än 0,8 meter. Själva lokalernas höjdlägen i 

landskapet ligger inte högre än fem meter över havet. Beskrivningen av samtliga gravplatser 

hänvisar till att de skall innehålla gravar av just ilandflutna drunknade.  

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämning 

Övrig 

upplysning 

Antal 

gravar 

M. 

öh 

Klädesholmen 2:1 ja 6 0,7 

Drunknade 

sjömän. Grop i 

röset. Kantkedja. 

10-15  

Klädesholmen 3:1 ja 3,5 0,6 

”Döingeröse” 

Ilandflutna 

drunknade, Rest 

sten. 

1- 5 

Klädesholmen 3:2 ja 2,5 0,7 

”Döingeröse” 

Ilandflutna 

drunknade Rest 

sten. 

1- 5 

Klädesholmen 3:3 ja 1,5 0,5 

”Döingeröse” 

Ilandflutna 

drunknade Rest 

sten 

1- 5 

Klädesholmen 4:1 ja 2,5 0,5 

Ev. 2st rösen 

ytskadat med grop 

i mitten 

1- 5 

Klädesholmen 6:1 ja 3 0 

”Döingeröse” 

Inget röse över 

mark, sten utlagd i 

bergskreva. 

1- 5 
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Klöverdal  

Döingerösenas spridning inom Klövedals socken följer liknande mönster som tidigare 

beskrivits. De är främst lokaliserade i havsbandet och finns på följande mindre öar; Södra 

Bågareholmen (RAÄ 98:1,209:1) , Norra Bågareholmen (RAÄ 213:1), Stora Röd (RAÄ 207:1) 

och Härön (RAÄ 217:1) Närheten till vattnet är nästintill identisk med beskrivningarna av 

Klädesholmens fall. Längst ifrån ligger Klöverdal 98:1 med hela 64 meter uppmätt från 

strandkanten. Minsta avstånd är Klöverdal 209:1 med sina 36 meter från havet. Öarna är relativt 

små och ligger i ytterskären utanför Tjörn. Alla ligger inmätta på en nivå inom 5 meter ovanför 

havet förutom Klöverdal 213:1 som ligger på hela 10 meters höjd. Storleksmässigt är 

variationen mellan 1-3,5 meter i diameter. Höjden på rösena varierar likt tidigare fall från 0-4 

meter till 0,5 meter. Stenarna i röset är uppmätta mellan 0,1-0,5 meter i diameter. Inga är täckta 

med mull. Formen på alla är något oval utom Klöverdal 213:1 och 217:1  dessa två benämns 

vara kvadratiska. Troligtvis menar beskrivningen att en  avgränsning finns på platsen och denna 

skall uppfattas bära den kantiga formen. Den senare är sorterad under kategorin kult, offer och 

folktro och underkategori offerkast. Den lämningen har tillsynes två berättelser knutna till sig. 

Den första rör en drunknad person och den andra en huvudlös präst som skall vara begravd på 

platsen (Klöverdal 217:1). Övrigt finns det rapporterat om en tradition av offrande inom 

socknen. När man passerar Klöverdal 217:1 skall man slänga sten på röset. Specifikt står det 

också beskrivet varför man skall utföra ritualen. Denna skall skydda mot att bli s.k. 

”gastkramad”. Vad huvudlös präst betyder är oklart det kan ju vara synonym för att man betett 

sig oförsiktigt eller prästen blivit av med sitt huvud genom bestraffning. Kanske drunknade 

prästen vid en simtur eller färd på isen eller blev bragt om livet? Vissa etnologiska källor 

hänvisar till omständigheter som detta kunde leda till utomkyrkliga begravningar vilket jag 

tidigare påpekat i kapitel 2. Bara ett fall av resta stenar liknande dem i Klädesholmens fall 

beskrivs och finns just på krönet i röset Klöverdal 217:1 med prästen. Inga uppgifter finns 

närmare lämnade om hur många gravsatta det rör sig om, i inventeringen återges de andra att 

rösena uppkastats efter en ” Ilandfluten drunknad”. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Klöverdal 98:1 ja 1 0,4  ”Döingeröse” 1- 5 

Klöverdal 207:1 ja 2 0,4  ”Döingeröse” 1- 5 

Klöverdal 209:1 ja 3 0,5  
”Döingeröse”. Kantkedja runt 

röset. 
1- 5 

Klöverdal 213:1 ja 2 0,5  ”Döingeröse”. Kvadratiskt 1- 10 

Klöverdal 217:1 ja 3,5 1,2  

”Döingeröse” Kvadratiskt med rest 

sten. Alternativt offerkast en 

drunknad eller huvudlös präst skall 

ligga begravd på platsen. Av 

tradition skall sten kastas på röset 

för att undgå obehagligheter. 

1- 5 

Figur 5 Samtliga Tabeller nedan är skapade av författaren med hjälp av information hämtad ur FMIS, Innehåller samtliga 

kategorier presenterade i Kap 3. 

Marstrand  

På Koön RAÄ Marstrand 22:1 finns en mindre anordnad speciell och större begravningsplats 

förlagd. Den var ämnad som en viloplats  för knektarna som tjänstgjorde på Carlstens fästning 
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på Marstrandsön. (RAÄ Klädesholmen 2:1). På fästningens ö finns en kyrka , men där får alltså 

de tjänstgörande soldaterna inte vila. Denna plats var i bruk till 1882. En liknande ensligt 

belägen  begravningsplats och anordnad krigskyrkogård återfinns i Gullholmens socken (RAÄ 

Gullholmen 2:1). Lämningen är en viloplats för de tyskar och engelsmän vilka drunknade efter 

slaget om Skagerack 1916. Strax söder om Koön finns ytterligare en liten  holme som heter 

Kvillemansholmen (RAÄ Marstrand 58:1), uppgifter finns nedtecknade i inventeringsböckerna 

om att platsen brukats som begravningsplats. Det finns inget röse inrapporterat där men 

begravningsplatsen har enligt lokalbefolkning gett namn åt själva viken. Vilken skall ha döpts 

till ”kyrkviken” . Endast ett enda döingeröse finns registrerat inom Marstrands socken. Detta är 

placerat på Ärholmen (RAÄ Marstrand 23:1) Ärholmen är en mindre ö utanför Marstrandsön 

och den saknar nästan helt  bebyggelse. Rösets placering vetter ut mot öppna havet. Lämningen 

har sorterats in under offerkast men namngetts i inventering som döingeröse och gravplats. Inga 

uppgifter finns dokumenterade om att det sker offrande eller att någon muntlig tradition är 

knuten till det röset. Det består av ihopsamlade  småstenar och mäter 3 meter i dameter. Höjden  

är 0,6 meter och det har en grop i mitten. Det skiljer sig inte från föregående beskrivningar 

förutom att i närheten av röset har en liten kallmurad stenmur byggts upp. Oklart  är om den 

har med konstruktionen av röset att göra eller tillkommit i efterhand. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Marstrand 22:1 nej 12 1,25  
Garnisons kyrkogård fram 

till 1882 
Flertalet 5 

Marstrand 23:1 ja 3 0,6  ”Döingeröse” Grop i röset. 1- ? 

Marstrand 58:1 nej 30 ?  
Enligt ortsbor äldre 

strandnära begravningsplats 
Flertalet 0 

        

 

Lyse  

Detta röse ligger också helt ensamt på ön Stora Kornö straxt norr om Lysekil. Döingeröset har 

placerats delvis under eller mot ett par större stenblock. Oklart är om de stenarna är resta eller 

naturligt förekommande. Lokalens läge på ön är  cirka 20 meter från strandlinjen till öster om 

en liten havsvik och på den västliga sidan av ön. De större stenblocken  mäter hela 2-3 meter 

diameter och är en meter högt. Resterande del av röset består av större stenar, 0,4 till hela 0,7 

meter i diameter. I inventeringstexten beskrivs platsen som en begravningsplats för en 

ilandfluten drunknad. Uppgiften baserar sig troligtvis på rösets storlek vilket mäter 2 gånger 1 

meter och därför passar ganska bra för att täcka en kropp. Ingen folkminnesberättelse finns 

kring detta röse. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Lyse 281:1 ja 1 0,8  

”Döingeröse” I klyfta vid havsvik, 

delvis under stort 2-3 meter 

stenblock 

1- 0 

 



Kandidatuppsats 15 hp  Arkeologi  Södertörns Högskola 

Författare: Jonas Nordmark 

 20 

Morlanda 

Morlanda 107:1 ligger på den lilla ön Stenskär i västerläge. Denna lilla och obebyggda ö ligger 

precis innanför Stora Härmanön, och så att säga mitt emellan denna och Orust. Röset är ganska 

brett, hela 4 meter i diameter och ligger i en liten klyfta på en i övrigt mycket karg ö. Röset är 

ca 20 meter från strandlinjen och består av 0,1- 0,25 meter rundade och skarpkantade stenar. 

Inga tecken på övertorvning eller spår av växtlighet skall finnas på röset. Höjdläget på lokalen 

är maximalt 5 meter över havet. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Morlanda 107.1 ja 4 0,3  
”Döingeröse” Ilandfluten 

drunknad 
1- 5 

 

Rönnäng 

Detta röse ligger lågt beläget i landskapet nästan i höjd med havsnivån på en liten sparsamt 

bebyggd holme vid namn Krokholmen. Röset befinner sig bara 10 meter från strandkanten och 

består av talrika 0,1-0,4 meter i diameter stora stenar. Ytan beskrivs för ovanlighetens skull som 

något övertorvad. En större sten ca 1 meter bred ligger i nordvästra delen av röset, oklart om 

den större stenen är placerad där senare eller använts vid byggandet. En berättelse finns knutet 

till lämningen. Denna förtäljer historien om en drunknad sjöman vid namn Wickström som skall 

finnas begravd i detta röse. Sjömannen skall ha drunknat någonstans ute på fjärden och flutit 

eller bärgats iland på Krokholmen. Inga försök gjordes för att transportera hem honom. Varför 

han har begravits på platsen tycks endast ha den förklaringen att han omkommit på sjön. Annars 

är en vanlig förklaring till att bli begravd utanför en kyrkogård mord eller självmord. Wickström 

skall ha hemmahört i Åstol. Hemorten ligger enbart dryga fyra km längre bort, en hemtransport 

skulle  därför inte varit allt för svår att genomföra. Detta skall ha skett någon gång i början av 

1800-talet. Uppgiftslämnare var  Ingrid och Otto Wickström födda 1905 respektive 1895. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Rönnäng 9:1 ja 4 0,8  

”Döingeröse” Efter ilandfluten 

sjöman vid namn Wickström från 

Åstol född 1779 som omkommit 

omkring 1800. Uppgiftslämnare 

Ingrid och Otto Wickström 

1- 0 

 

Svenneby 

Döingeröset är beläget på Hornö vid Djupsund i en liten dalgång ovanför en mindre gilja.      

(RAÄ Svenneby185:1) Röset ligger en aning högre än normalt cirka 10 meter över havet. Det 

består av stenar som mäter 0.4-0,5 meter i diameter. Uppgifterna är ganska knapphändiga och 
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inventeringen beskriver inte andra omständigheter kring lämningen. Enligt uppgift är röset 

byggt över en ilandfluten drunknad sjöman. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Högsta punkt 

lämning 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Svenneby 185:1 ja 1,5 0,8  
”Döingeröse” Ilandfluten 

drunknad sjöman. 
1- 10 

 

Tjärnö  

Inom Tjärnö socken finns också bara ett inventerat röse vilket återfinns på ön Nordkosters 

nordvästra sida. (RAÄ Tjärnö 217) Döingeröset är ca 6 m i diameter och har en rest sten vilket 

är ca 1 meter hög i mittpartiet. Formen är något oregelbunden och stenarnas storlek är 0,1-0,5 

meter. Enligt tradition är platsen en begravningsplats för drunknade sjömän. En tradition och 

sägen finns kopplad till röset. Historien förtäljer att man måste blidka de döda genom offrande 

och det finns risk om man inte utför detta att de döda annars skulle gå igen och antasta den 

passerande. När man befann sig nära detta röse skulle man därför alltid slänga på en sten eller 

i värsta fall spotta efter det för att inte riskera bli skadad eller skrämd av gasten. (RAÄ 

Tjärnö:217). Förfarandet att offra vid röset är mycket likt offerkasttraditionen som finns längre 

söderut inom Öckerö socken och på många andra platser i och utanför landet. Det sägs att ett 

lårben av en människa har hittats i det aktuella röset. Tjärnö 216 har tidigare presenterats under 

kapitlet tidiga skelettfynd, och är inget röse, däremot en intressant enslig begravning av en 

individ som levde på 16-1700-talet.  

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Tjärnö 216 oklart ? ?  

Tidigare okänd begravningsplats på 

Syd Koster kvarleva daterat till 1600-

1700 tal. Påträffades vid 

dikesgrävning 2001 Flertalet otydliga 

upphöjningar finns i närheten i övrigt 

platt sandig terräng. 

oklart 0 

Tjärnö 217 ja 6 1  

”Döingeröse” Efter ilandflutna 

sjömän. Stenar skall slängas på röset 

och en ramsa uttalas för att slippa bli 

trakasserad av de döda. 

1- 1 

 

Öckerö socken 

Vid sökningarna påträffas en hel del döingerösen inom just Öckerö socken vilka döpts om  till 

s.k. offerröse, eller kategoriserats om i FMIS.  Samtliga av dessa döingerösen påträffas alltså i 

sökningarna under rubriken; en plats av tradition, offerkast. Kartan visar de utsorterade 

döingerösen vilka förklarats av databasen vara offerkast. De har förts in i undersökningen 

eftersom de också är listade tillika begravningsplatser som talar om drunknade. Oavsett motiv 

till omsortering handlar dessa nio platser om individer begravna under stenarna i röset. 
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Skillnaden mot andra socknars beskrivningar av döingerösen är minimal och utmärker sig inte 

inom Öckerö socken de ligger alla som kartan visar kustnära och utspridda längs denna högst 

oregelbundet . 

Storleksmässigt beskrivs lämningarna inom Öckerö socken ha en diameter på 2-4 meter. 

Lämningarna Öckerö 76,77:1 och 78:1 ligger på Rörös västra sida. Stenhögarna är uppbyggda 

av mindre småsten i storleksordningen 0,05-0,3 meter. De skall vara begravningsplatser för 

drunknade sjömän alternativt ilandflutna andra döingar. Lämning Öckerö 77:1 är en massgrav 

som skall innehålla kropparna efter nio stycken engelsmän. Längre söderut på ön Hypeln finns 

lokalerna Öckerö 88:1, 87:1, 86:1 dessa är också uppbyggda av småsten och ligger spridda från 

norr till söder i ett västerläge på ön. En historia finns knytet till 87:1. Denna gravplats skall 

innehålla en kvinna och två barn. De andra två skall vara viloplatser för ilandflutna drunknade. 

Storleksmässigt är rösena på Hypeln mellan 2,5-3 meter i diameter. Nästa ö med ett röse är 

Hypelns kalv med RAÄ Öckerö 113:1. Denna lämning bär på en offertradition och är också 

beskrivet som ett döingerös. På den lilla holmen Ängholmen finns RAÄ 100:1. Detta röse är 

också en begravning, oklart om det är en drunknad. Sista rösena ligger på Öckerön och något 

längre söderut på Hönö återfinns det allra sista påträffade inom socknen. Samtliga ligger på 

Västsidan och gränsar ut mot öppet hav. Öckerö 32:1 är också landskapets sydligast belägna 

döingeröse. Kartorna visar tydligt närheten till vattnet och huvudsaklig placering i västerläge. 

 

 

Figur 6 Karta föreställer lämningar ur kategorin; kult offer och folktro underkategori offerkast.. Södra  Bohuslän hämtad ur 

FMIS 2016-12-17. 
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RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Öckerö 76:1 ja 1,2 0,25  ”Offerröse” alt döingeröse 1- 0 

Öckerö 77:1 ja 4 0,8  
”Offeröse”, s.k. ”Döingeröse” efter 

nio stycken drunknade engelsmän. 
9 0 

Öckerö 78:1 ja 3 0,6  
”Offerösen”, s.k. ”Döingerösen” 

minst 4 rösen 
4 0 

Öckerö  87:1  ja 3 0,4  
”Offerkast”, s.k. ”Döingeröse” efter 

ilandfluten fru och två barn. 
3 0 

Öckerö 88:1 ja 2,5 0,5  

”Offerröse”,sk ”Döingeröse”. Efter 

en ilandfluten person vid namn 

Snus-Nils. Sten skall läggas på 

röset så inte Snus-Nils spökar. 

1- 0 

Öckerö  86:1 Oklart ? ?  

”Döingeröse” Uppgiften 

inrapporterad men röset är inte 

besökt. 

? ? 

Öckerö 100 ja 3   
” Döingerös” En person begravd i 

röset. ovalt. 
  

Öckerö 113:1 ja 2 0,4  

”Offerröse”, ”Döingeröse” Enligt 

sommargäst skall man offra vid 

passage. Läget nära vatten tyder på 

döingerös. 

? 0 

Öckerö 32:1 ja 6 0,7  

”Offerröse” Ilandfluten drunknad 

sjöman. Offra vid passerande. 

Arkeologen kallar det ”Döingerös”. 

 0 

 

Torsby  

Röset ligger på Brunskär och är en sjömansgrav. Måttet är hela 6 meter  i diameter och består 

av mindre stenar om 0,2-0,4 meter. Graven ligger delvis i en naturlig bergsskreva och enligt 

uppgifter har den utsatts för påverkan under senare tid av lekande barn. Röset kan därför ha 

varit mindre brett tidigare men högre. Graven är  0,4 meter hög och skall enligt sägen innehålla 

kvarlevorna efter två personer. Inget sägs om de drunknat utan det benämns döingeröse och 

sjömansgrav. Uppgiftslämnare lokalbon Albert Andersson född 31 maj 1896. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Torsby 176:1 ja 6 0,4  

”Döingeröse” efter två ilandflutna 

drunknade personer. Graven ligger 

delvis i bergsskreva 

2 0 

 

Valla 

I Valla socken  finns en historia knuten till den ena lämningslokalen (Valla 120:1). Enligt sägen 

skall en färjedräng som hette Petterson  tröttnat på tillvaron och löst detta genom att kastat sig 

i sjön. Han flöt iland på ön Stora Risholmen och begravdes direkt på platsen. Händelsen skall 

ha inträffat i mitten av 1800-talet. Enligt uppgiftslämnare har namnet ”Pettersons vik” 

härstammat just från denna händelse och sjöfarare tog länge omvägar runt platsen av rädsla för 
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graven. Dock omnämns platsen som stensättning i inventeringstexten. Av någon anledning 

kallas det inte döingerös trotts att det är ett röse i en havsvik uppbyggt över en drunknad. Valla 

223:1 ligger närmast inomskärs på Saltholmarna straxt innanför öster om Tjörn. Det har 

beskrivits som ett döingerös men överstrukits utan närmare motivering. Platsen är klassad som 

grav. Själva röset är 3 meter i diameter 0,4 meter högt och består av talrika stenar 0,3-0,5 meter 

stora. Valla 154:1 är sorterat under kategorin offerkast, trots att en tjuv skall ligga begravd i 

röset och det ligger i strandkanten. Röset tycks passa lika bra in på ett offerkast som ett 

döingerös. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Valla 120:1 ja 3 ?  

”Stensättning” Troligtvis skall det vara 

ett ”Döingerös” eftersom det är en 

begravningsplats efter en färjekarl och 

självspilling vid namn Petterson som 

kastade sig i havet och drunknade under 

1800-talet. Stensättningen är 

oregelbunden och består av uppkastade 

stenar. 

1- 5 

Valla 223:1 ja 3 0,2  ” Döingerös” 1 5 

Valla 154:1 ja 3 1  

Tjuv simmat iland alternativt rymt över 

isen och blivit ihjälslagen eller drunknat. 

Skall ligga begravd i röset 

1 0 

 

Solberga 

Detta röse återfinns i en liten klyfta precis vid strandkanten på Brattöns östra sida. Terrängen 

på platsen beskrivs som mycket brant och kuperad. Att denna sorterats in under  kategorin 

offerkast är märkligt eftersom röset är beläget långt ifrån en väg  där människor enkelt färdas 

och kan offra på röset. Läget med vattnet som  närmsta granne talar istället för ett döingeröse. 

Själva röset skall också vara en begravning av en präst. Uppbyggnaden består av mindre 

skärvsten 0,05-0,2 meter i diameter. En  vit klumpsten alternativt rest sten finns i rösets 

nordvästra del vilket mäter 0,7 meter över havet. 

 

RAÄ nr: Röse Diameter Höjd på 

lämningen 

 Övrig upplysning Antal 

gravar 

M. 

öh 

Solberga 111:1 ja 2-3 ?  
”Offerkast”? Begravd präst, 

Prästerrösa 
1 0 

 

 

På nästa sida finns ett diagram över  inmätta avstånd på lämningarnas placering i förhållande 

till  strandlinjen. Mätningarna visar att alla  utom en ligger mindre än etthundra meter från 

strandlinjen.  
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Figur 7 Diagrammet  är skapat av  författaren och visar inmätta avstånd från lämningarna till strandlinjen utfört i FMIS 

2016-12. 

 

 

 4. Analys och avslutande diskussion 

De enstaka begravningsplatserna, tillika döingerösen vilka studerats i denna uppsats förefaller 

inom de presenterade socknarna vara förlagda i direkt och omedelbar anslutning till själva 

vattnet. I detta påstående menas att flertalet av rösets egenskaper  har med själva närheten till 

vattnet att göra. Begravningarna i de studerade socknarna sker nästan uteslutande i rösen eller 

röseliknande konstruktioner. Platsen och valet av placering är  nästan uteslutande inom samtliga 

socknar, med undantag av Svenneby och Klöverdal, som mest förlagda till fem meter över 

dagens havsnivå. Andra särdrag beträffande lokalisationen av begravningsplatsen är att denna 

oftast inte heller ligger särskilt långt  in på öarna och skären. Döingeröset påträffas också 

genomgående med förhållandevis stor närhet till själva strandlinjen. Det längsta uppmätta 

avstånd vilket finns beskrivet är RAÄ Tjärnö 217. Denna begravningsplats ligger 150 meter 

inåt ön. I de flesta andra socknar ligger gravplatsen under 100 meter från strandlinjen. Ser man 

till lokalisationerna ur ett större perspektiv  placeras döingerösenas på mindre och 

förhållandevis ensligt belägna öar och holmar. Dessa öar och holmar vetter nästan uteslutande,  

likt en sista utpost, ut mot havsbandet. Röset läggs genomgående på västsidan eller västra 

delarna av öarna och holmarna.  Valet av den ensliga begravningsplatsen gör man  trots att  de 

flesta av dessa öar ligger precis utanför större tätortsliknande skärgårdsöar som exempelvis 

Tjörn och Marstrand, likaså städer som Göteborg. Vissa av döingerösenas öar är helt obebodda 

men det är inget särdrag. Däremot placeras stenhögarna uteslutande i utkant av bebyggelse. 

Platserna beskrivs som otillgängliga och mycket karga utom i Öckerö socken  där rösena  ligger 

placerade så att förbipasserande enkelt  kunnat offra på dem. 
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Utbredningen och själva spridningsmönstret  av döingerösen har under utredningens gång 

ändrats. Från början påträffades nitton stycken. När utblickar inom FMIS kategoriseringar 

gjordes påträffades tio till. Därför pekar utredningen på att sökvägarna bör ändras så att även 

de inom Öckerö socken  inkluderas i kategorin; gravar, begravningsplats enstaka. Rent 

geografiskt förklarat påvisar ändringen att spridningsmönstret inom Bohuslän istället ändrats 

från att tidigare ha utgått från Marstrandsområdet utanför Tjörn (RAÄ Marstrand 23:1). Ny 

utgångspunkt blir nu istället längre söder ut och ön Hönö precis utanför Göteborg ( Öckerö 32:1  

Kosteröarna och Nordkosters nordvästra spets med lokalen Tjärnö 217 kvarstår som den 

nordligaste belägna enstaka begravningsplatsen inom landskapet (RAÄ Öckerö 32:1). 

Folkminnet som berör företeelsen att  just offra vilket också beskriver offerkast har inom 

Öckerö ägnats något mer uppmärksamhet. Därför har de stundtals lokalt fått kallas offeröse. 

Men liknande begravningsplatser med  anknytning till denna offer tradition återfinns i andra 

socknar som exempelvis Tjärnö, Rönnäng och Valla.  

Rent formmässigt verkar det inte finnas några speciellt utmärkande kännetecken på 

lämningarna. De beskrivs som högst oregelbundna i formen. Ibland runda ibland ovala. Vissa 

som i Klädesholmens socken och Klöverdal är beskrivna med resta stenar. I Valla socknen 

kallas röset för ” stensättning”  och i Klöverdal socken har de uppgetts ha både kantkedja och 

några vara mer fyrkantiga till formen. Flertalet dokumenterade aspekter som presenterats i 

undersökningen kan dock ha påverkat lämningarnas utformning. Först är de uppgifter som 

tidigare nämnts  att personer rotat runt i lämningarna. Andra orsaker är berättelserna hämtat ur 

folkminnet som rör offrandet. Jag tänker främst på Öckerö socknen men även Kalms 

nedtecknade historia om att kommande generationer kastat stenar på röset. Stenarnas funktion 

tycks vara att främst täcka och gömma den döda. Alternativt blidka den döde så man slipper 

framtida obehag. 

Men det är inte alla fall som så pass stor mängd sten brukats att det helt kan tänkas ha täckt 

kroppen. ATA 4957/57 var exempelvis enligt uppgifter bara delvis täckt och i Klädesholmen 

6:1 och Torsby 176:1 hade en naturlig bergsskreva används. De flesta måste dock anses ha den 

stora mängden av stenar som krävs för att lyckas helt begrava och övertäcka den avlidne. 

Storleksmässigt varierar byggnadsmaterialet av allt från 0,01 meter  småsten till bastanta bitar 

upp mot 0,8 meter i diameter. Rent spekulativt kan tänkas att när stenarna börjar övergå 0,5 i 

diameter måste det bli förhållandevis ansträngande att bära och ihopsamla. Då kan tänkas att  

minst ett par personer hjälpts åt för att bygga upp döingeröset. Andra orsaker som talar för det 

är höjden på röset, de är oftare mellan 0,5 till 1 meter än där under. Ytterligare en faktor talar 

för att röset uppbyggts av flera personer är att man bemödat sig att flytta kroppen från 

strandkanten; röset skulle lika gärna kunnat byggas där. 

Det gemensamma draget för ett döingerös är själva konstruktionsmetoden och tanken att med 

hjälp av stenar försöka att täcka den döde. Stenarna är hämtade i närmiljön. Själva 

övertäckandet eller att placera stenarna ovanpå liket verkar vara viktigt när kroppen begravdes 

utanför kyrkogården på detta vis. Sägner ur etnologiska källor talar om denna ritual att förhindra 

att den döde stör de levande på olika sätt. Trots goda transportmöjligheter via vattenvägar och 

faktisk närhet till kyrkoorter görs inga ansträngningar för att transportera dit kroppen. Allmogen 

sköter själv begravningen genom att täcka kroppen med sten och tång. Dateringsmässigt pekar 

undersökningen på att detta tycks fortgå från 1600-talet och ända fram till slutet av 1800- talet, 

möjligtvis även i början av 1900-talet beroende hur man tolkar förläggandet av 

krigskyrkogårdarna för de stupade i Slaget vid Skagerack 1916, vilka omtalas i kapitel 3. 

Kvinnan som begravts vid Räbbe huvud och är som yngst  från 1900-talets början och äldst från 
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1700-talets slut. Ynglingen med kritpipor funnen på Kosteröarna är från 1600-talets slut till 

1700-talets början. Dateringen är grovt uppskattad och gjord utan 14C. Oavsett är dateringen i 

mitt fall inte avgörande för tolkningen. Däremot faktumet att samtliga historiska, etnologiska 

och arkeologiska källor pekar på att denna begravningskultur existerade från 1600-talets senare 

hälft och tycks fortgå samtidigt som strängt stiftade kyrkliga lagar reglerar normativa 

begravningsmetoder. Detta förfarande med dessa onaturligt döda tycks fortgå parallellt. För 

övrigt pekar undersökningen inte heller att denna begravningsform enbart ämnade män eller 

sjömän, vilket skelettfynd ATA 4957/57 skvallrar om och fallet på Öckerö. (RAÄ 87:1) I det 

röset ligger enligt uppgift en fru och två barn. Även fallet med flickan som kittlats ihjäl av 

sjörövare bevisar detta. Osäkerheten är också förhållandevis stor rörande faktorer som om det 

är en eller flera individer begravda i samma röse. Exempel på massgravar  som påträffades som 

skall innehålla kvarlevorna efter nio engelsmän likaså personliga gravar har påträffats. (RAÄ 

Öckerö 77:1) Själva fyndomständigheten och dödssättet verkar vara centralt för valet av 

begravningsplats. 

 

Folkminnet anspelar i fallet alltid på att personen som begravts har dött för tidigt. Denne individ 

tycks stundtals uppfattas som farlig, om man lyssnar till de sägner som tagits upp i 

undersökningen. Men tydligen inte så pass vådlig att man inte vågar flytta kroppen och 

kvarstanna en länge tid på platsen för att under egna rituella former och begrava denna. Kyrkan 

verkar inte heller krävt att de döda skulle transporteras till begravningsplatserna, allmoge fick 

själva ombesörja vilan för den av olika sätt avlidne i närheten av havet. Att täcka den döde med 

stora mängder sten kan  tolkas som en utbredd tradition färgad av rädsla vilket sägner och 

folkminne berättar om. Men rösets utformning med resta stenar, kantkedjor, och annat kan lika 

gärna vara tecken på att man visar omsorg och märker ut platsen. rösenas utformning och storlek  

vittnar om en ganska omfattande arbetsinsats för att begrava en drunknad eller onaturligt 

avliden. 

 

5. Sammanfattning 

Uppsatsen har haft som mål att reda ut utomkyrkliga begravningar i kustmiljöområden inom 

landskapet Bohuslän under historisk tid.  Främsta syftet har varit att studera gravrösen och att 

klargöra och utreda spridningsmönster, uppbyggnad, datering samt att försöka tolka denna 

outforskade del inom det arkeologiska forskningsfältet. Lokalt kallas dessa begravningar för 

döingerösen och har oftast förklarats innehålla kvarlevorna efter ilandflutna drunknande. Denna 

definition visar sig inte alltid stämma eftersom undersökningen påvisar att rösena även kan vara 

begravningsplatser för stupade och mördade personer. Likaså är det inte säkert att det heller 

kan anses säkert att vara begravningar av enbart sjömän och manliga individer. Några konkreta 

fall tyder på kvinnliga personer och barn likaväl kan hamna i ett döingeröse. Syftet har också 

vara att försöka sammanföra etnologisk forskning och historisk för att belysa 

begravningsformen ur flertalet perspektiv. Detta har gjorts och pekar på att rösekulturen kan 

vara tecken på rädsla för den onaturligt döde och att högarna stundtals brukats likt offerkast för 

att blidka den döde som av olika skäl inte fick ligga begravd på själva kyrkogården. 

Undersökningen tyder på att dödssättet och fyndet av den avlidne tycks spelat roll för hur denne 

kom att behandlas och hur allmoges inställning var avgörande var begravningen skulle ske. 

Rent formmässigt är det omöjligt att kategorisera ett döingeröse. Det centrala är läget i 
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landskapet med placering på mindre avlägsnare öar och att höjdläget sällan överstiger 5 meter 

över havet. Sällan pekar utredningen på att avståndet till strandlinjen överstiger 150 meter. 

Närhet till vatten i flera bemärkelser är central likaså uppbyggnaden av flertalet stenar av 

varierande storlek. Utredningen pekar på att denna begravningskultur  har pågått från 1600 

talets slut fram till 1900-talet. Lämningen är förhållandevis svårdefinierad med sina många 

olika utformningar och karaktärsdrag av att både vara offerkast och en begravningsplats. De 

tjugonio lokalerna verkar ha haft multifunktionella betydelser och har inneburit mer för 

ortsbefolkningen än att bara vara en begravningsplats. 

 

6. Abstract 

This paper aims to investigate a relatively unexplored area in archeology. The target area is 

funerals located outside of the cementery in coastal areas and the landscape Bohuslän. The 

paper has also looked at other areas of investigation such as etnological folklore and historic 

research. Purpouse for this has been to broaden the perspective.  The timeperiod studied is 

primaly historic and by that means the studdy starts in late middle age Scandinavian time and 

finnish in early 20th century . The essay shows this burial form where a wast burial culture 

which coexisted with strictly  church controlled burial traditions. The locals named the burial 

tradition for ”döingerös”. From the begining it supposed to be burials for peopel who worked 

as sailors but this investigation shows that other people could suffer the same threatment.  

Keywords: Burial, Historic time, carins, funeral outside cementery, folklore, costal 

enviroment. 
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