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Ringrösen – symbol för härd och hem, plats och ursprung
En studie av ringrösen i Jönköpings län

Omslagsbilden visar ringröset och gravfältet i Röshult (RAÄ 53:1), Månsarps socken,
Jönköpings kommun. Flygfoto hösten 2011: Leif Gustavsson (L.G. foto).
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1

Inledning och bakgrund

Ett röse kan väl inte vara något mer än bara en hög med sten, odlingsröse och ibland en grav?
Odlingsrösen och gravar från bronsåldern är kanske det man tänker på i första hand. Jag fick
upp ögonen för att rösen kunde vara betydligt mer mångfacetterade anläggningar i samband
med att jag under c-kursen i arkeologi började studera så kallade ringrösen i framförallt
Jönköpings län. Allteftersom min bild av rösen/ringrösen har vidgats har också ny kunskap
gjort det möjligt att anlägga kompletterande frågeställningar och tankar som bland annat
handlar om dess funktion och mening. Att begreppet ringröse till stora delar anses vara
exklusivt för Småland kan ifrågasättas och kan innebära en förenkling av en fornlämningstyp
som inte är enhetlig i sitt utryck.
När jag började mina studier av ringrösen så fanns det egentligen bara en handfull
fornlämningar i Jönköpings län vilka från 1950-talets fornminnesinventeringar började
benämnas ringrösen. Mitt intryck är att dessa rösen har en gemensam nämnare men att de
också skiljer sig åt. Det verkar också finnas likheter med andra, oftast mindre rösen, som i
inventeringarna beskrivs ha ett urplockat inre eller en eller flera gropar. Intrycket är också att
det finns liknande fornlämningar i andra delar av landet men att begreppet ringröse inte
används generellt. Redan 1807 finns ett likvärdigt begrepp, ”ringsrör”, från Vrigstad socken i
Småland, se karta sidan 29. Eftersom det mest utmärkande med ett ringröse är ett mer eller
mindre tomt centrum så blir bilden av röset olika beroende på om man befinner sig ett stycke
från själva röset eller i dess mer centrala delar. Just detta inre rum gör att man kan förhålla sig
till stora delar av röset på ett helt annat sätt än om röset vore täckt och omöjligt att ta sig in i.
Konstruktionen öppnar upp för ett mångsidigt förhållningssätt och andra aktiviteter än vad ett
övertäckt röse gör.
Man kan se den ringformade stenvallen på flera sätt, som en mur, vägg eller kropp som både
avgränsar och inramar ett fysiskt och/eller mentalt landskap. Formen gör det också möjligt att
förändra och utveckla röset över tid. Den öppning som verkar finnas är upp mot himlen och
ner mot jorden. Några ringrösen har också mer eller mindre tydliga in- eller utgångar i vallen.
I åtminstone ett av rösena finns dessutom ett större jordfast stenblock.
Tyvärr har inte något ringröse blivit undersökt med moderna arkeologiska metoder, men
utifrån storlek och kontext har man bedömt dessa ha sitt ursprung i bronsåldern. En allmän
uppfattning är att dessa använts som gravar. En uppfattning som kanske inte är så självklar
och som jag här ska försöka problematisera och utveckla.

1.1

Frågeställning och metod

Jag kommer här att försöka utveckla och gå vidare utifrån mitt tidigare arbete med begreppet
”ringröse” (Hörlin, 2005). Syftet med uppsatsen är att försöka finna en förklaring eller möjlig
djupare mening med att anlägga rösen med den form eller uttryck som ett ringröse har. För att
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kunna förstå varför människor väljer just den cirkulära formen så är min uppfattning att det
inte bara är just själva ringen som är det viktiga utan att den är ett uttryck för ett sammanhang
och har en djupare mening och som över tid kan förändras. Stenen är till synes det material
som människor valt att samla och bygga ett monument av samtidigt som man omvandlar
landskapet. Det är en medveten handling som innebär att man plockar sten från landskapet
och ackumulerar denna på en plats man väljer ut. Därigenom ändras omgivningen och även
människors beteenden. De måste förhålla sig till en plats, sin omgivning, genom sina
handlingar och påverkar därmed också tankemönster.
Det jag tidigare såg var att det inte fanns någon enhetlig och klar avgränsad definition av
ringrösen utan att denna fornlämning kunde visa upp stora variationer. Nästa fråga blir då om
det är troligt att dessa är gravar från bronsåldern eller kan det finnas andra förklaringar och
tolkningar?
För att inte låsa upp eller snäva in för mycket och förbise någon tolkning väljer jag att även
titta något på liknande konstruktioner som inte har cirkeln som grundform men som har
stenen och förhållanden i landskapet som gemensam nämnare. Är det alltid gravar vi ser eller
är det något mer komplext? En fundering som tidigt kommer upp är vad som är centralt? Är
det själva den cirkulära ringen, det som finns eller har funnits centralt i eller kanske det som
funnits utanför röset? Eller en kombination av flera förhållanden och med frågan om det är
människors aktiviteter som är det centrala och som under tid förändras.
En komplicerande faktor är att inget ringröse blivit arkeologiskt undersökt i modern tid och
att det därför är svårt att belägga de slutsatser som kommer fram. Detta stämmer så till vida
att det inte finns något formellt dokumenterat från någon undersökning, men det har under
studiens gång visat sig vara en sanning med modifikation. Kan det vara så att den
undersökning som Wibling gjorde i början av förra seklet, trots att formell dokumentation
saknas, ändå kan ge svar på frågor om ringröset och dess funktion? Men denna begränsning
med tanke på brist på undersökningar i modern tid och formell dokumentation kan också
innebära att man inte behöver låsa sig i ett visst mönster och utesluta tolkningar. I vilket fall
verkar ingen tidigare gjort några mer omfattande studier av ringrösen eller liknande
fornlämningar. I Jönköpings stads historia del 1 väljer Holger Arbman att skriva om ringröset
i Röshult under kapitlet om järnåldern (Arbman, 1963).
Under studiens gång har det också visat sig vilken betydelse en fornlämning kan ha för
människor idag och vilka relationer som kan utvecklas. Tack vare den brevkorrespondens
mellan en privatperson och Jönköpings läns museum som startade på 1960-talet har det varit
möjligt att inhämta uppgifter samt rekonstruera den undersökning som gjordes 1909.
Jag kommer att använda mig av andra jämförbara arkeologiska material och studier som kan
komplettera bilden av dessa rösen. En inte oviktig kunskap är även de fältstudier jag kunnat
göra för att få en egen bild av vad det är jag studerar. Den ackumulerade kunskap som tillförs,
både teoretiskt och praktiskt, gör att det går att ställa andra frågor och få nya vinklingar på
fenomenet ringrösen.
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För att nå en förståelse idag av dessa rösen blir landskapet och det större sammanhang de
befinner sig i viktigt. Till exempel vilka relationer som finns arkeologiskt och naturbundet i
landskapet, både möjliga mentala och fysiska. Här kommer också fornminnesinventeringarna
att vara till stor hjälp och även de arkiv som finns på Jönköpings läns museum (JlmA) och det
antikvariskt topografiska arkivet i Stockholm (ATA) samt Lantmäteriets kartarkiv.
Jag har valt att i min studie fokusera på ett av de ringrösen som finns i Jönköpings län, röset i
Röshult, Månsarps socken, Jönköpings kommun (RAÄ 53:1). Anledningen till att jag valt ut
detta röse är att den i sitt sammanhang i landskapet och till sin konstruktion ger möjlighet till
en vidare tolkning. Det är dessutom det största ringröset med en diameter på omkring 35
meter. Detta röse är också det som hänvisas till när begreppet ringröse börjar uppstå på 1950talet.
Syftet med uppsatsen är alltså att med hjälp av nyare och äldre forskning om röseliknande
konstruktioner och dess sammanhang, teorier om människors förhållanden och aktiviteter
samt egna fältstudier försöka få en bild av vad ett ringröse är och om begreppet är relevant
över huvud taget.
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Figur 1 Översiktskarta över Jönköpings län med i uppsatsen omtalade platser
markerade samt större vattendrag och huvudavrinningsområden. Den markerade
kvadraten avser området runt Månsarp-Röshult i Jönköpings kommun (Kallerskog,
Jönköpings läns museum , 2013).

1.2

Teori

Det kollektiva medvetandet är enligt Émile Durkheim, 1915, ett samhälles grundläggande
solida ram som omspänner allt tänkande. Han utgår från de grundläggande kategorierna (rum,
tid, rätt-fel osv.) och de klassifikationssystem människan använder sig av och relationen
mellan det sociala livet och tänkandet. Durkheim utgår från s.k. primitiva samhällen som han
ansåg vara mindre komplexa och därför lättare att identifiera. Återkommande sociala
aktiviteter, som bland annat kollektiva riter och fester, reglerar i sin tur detta kollektiva liv där
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också rummet blir socialt förankrat. Ett exempel han har är hur vissa indiansamhällen
uppfattar rummet, som en gigantisk cirkelform vilket också blir tydligt i den cirkelform
lägerplatsen har. Durkheim menar också att ett samhälle använder symboliska
framställningar för att uttrycka mänskliga behov och sammanhållning och därigenom blir
solidariteten kärnan i det sociala livet (Månsson, 2003). Under antiken användes elden och
härden bland annat som ett sätt att markera ursprung och samhörighet. När grekerna började
kolonisera Medelhavet och grunda nya städer på 700-talet f Kr hade elden från
ursprungsstaden en tydlig roll som markör och länk mellan den nya och gamla staden
(Orrieux, 2006).
Bland samer finns också ett närmast rituellt förhållande till elden och eldstaden, árran. När
man var på flyttning efter renarna så var det viktigt att sätta upp kåtan på samma ställe som
tidigare och där det också fanns en gammal árran, en ring av stenar. Varje familj och kåta
hade sin egen árran. Man använde endast familjens egen eller en árran som tillhörde en
mycket nära släkting. Andras árran rörde man aldrig utan i så fall byggde man en egen av nya
stenar. Det fanns också regler om hur man går vid en árran och man skulle aldrig trampa i en
árran och inte heller om den var gammal och övervuxen utan gå åt sidan. Det var självklart att
inte kliva över árran även om den inte brann, den var som en helig plats. Även att tömma aska
hade också sina regler och den kastades inte hur som helst utan skulle bäras till samma
särskilda ställe och kanske också lägga en flat sten över askan (Ryd, 2005).
Under skandinavisk bronsålder kan man se en ökande betydelse av elden i och med att fler
kremerades, fler bronser stöptes och fler kokgropar grävdes och därmed också tillkomsten av
skärvstenshögar. Eldens användbarhet ökar och ny kunskap tillförs och likheter mellan dessa
processer gör de också till metaforer för varandra (Thörn, 2007). Rader av härdar
uppkommer redan under bronsålder och i Jönköpings kommun finns ett exempel på detta från
Skärstad socken där man 2008 bland annat undersökte en 60 meter lång rad med sjutton runda
härdgropar där en av härdgroparna daterades till 900-770 f Kr, bronsålderns period V. Ett
annat exempel från Jönköping är från Sandseryd socken där en rad med arton eldstäder
undersöktes 1990. Dessa låg i nord-sydlig riktning och fem av eldstäderna daterades. Den
sydligaste hade den äldsta dateringen till 40 f Kr–400 e Kr och de övriga i intervallet 252-680
e Kr (Ameziane, 2009:05).
Härdens och gravars ofta runda form är ett uttryck som man kan fundera på ursprunget till.
Även röjningsrösen är ofta runda till sin form. Björn Varenius ser i tolkandet av
röjningsröseområden och gravar en ”slags metaforisk referensbas” och menar att dessa inte
bara ska betraktas som praktisk funktionell och med strikt ekonomisk nytta. Han ser
cirkelformen som en representant eller symbol för en ”kvinnlig totalitet”. Genom att elden är
ett jämförbart element i matlagning som i begravning och att härdar har liknande form som
vissa stensättningar så blir dessa en del av samma rituella ordning (Varenius, 1994:5).
Anders Carlsson ser också en likhet i hällkistan och hushållets långhus under senneolitikum
som symboliskt hus. Runda rösen, stensättningar och högar tillsammans med andra
gravformer kan kanske kopplas till solen/hjulet (pånyttfödelse), hjältens resa/dödsresan
(inhämtandet av metallen) och långhuset (släkten). Den runda formen tror Carlsson inte har
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något med hus att göra då bronsålderns hus i huvudsak är rektangulära till skillnad mot de
dödas hus och boplatser från neolitikum (Carlsson, 2001).
Inom litteraturvetenskapen används begreppet intertextualitet som innebär att man i texter
medvetet eller omedvetet använder material från andra texter. Ringrösen blir då ett uttryck för
meningsbärande tecken och rösenas variation ett system av oppositioner eller kontraster, ett
sätt att skapa ordning och mening i tillvaron och samtidigt signalera detta utåt. Genom att på
det gemensamma planet inåt visa på enhet och utåt särskildhet, egenhet, utmärker man sig och
stärker sammanhållning och enighet. Socialantropologen Claude Lévi-Strauss ansåg att
människor överallt och i alla tider försöker ordna tillvaron och gör det på ett likartat sätt och
att det sker omedvetet (Månsson, 2003). Frågan är väl om det alltid måste vara omedvetet och
om eller när ordningen blir medveten.
Anthony Giddens struktureringsteori (1984) handlar om hur normer eller föreställningar utgör
själva strukturen i samhället och om hur människan reflekterar över och reglerar sina
handlingar i dessa sammanhang. Han skiljer på det omedvetna, det praktiskt medvetna och det
diskursivt medvetna. En stor del av det dagliga livet består av återkommande handlingar och
upprepningar som sker utan att människan tänker på hur hon handlar eller beter sig. Det är
först när dessa handlingar ifrågasätts eller störs som ett behov uppstår av att ta reda på vilka
motiv som styr handlingarna. När hon blivit medveten om sina handlingar så kan dessa ändå
ibland leda till oavsedda konsekvenser. De omedvetna motiv som också styr är mycket
svårare att hantera just eftersom de är omedvetna och inte går att reflektera över. De kan
finnas som ett kroppsligt eller känslomässigt minne som kräver en förmåga att uttrycka dessa.
Denna tysta kunskap kan i vissa lägen bli nödvändigt att reflektera över eller diskutera och det
är denna medvetenhet som Giddens kallar diskursiv (Månsson, 2003).
Det är just upprepning och människans behov av att skapa rutiner som går att studera på de
gravfält som flera rösen finns belägna i. Det blir till exempel tydligt genom den ackumulation
av nya gravar som tillkommer. Att händelser och beteenden upprepas innebär en känsla av
förutsägbarhet och trygghet.
Det gemensamma och det som utmärker ringrösen är stenvallen som också kan ses som en
vägg/mur/kropp. Flera ringrösen har tydliga in- eller utgångar och med rampliknande
påbyggnader eller stensträngar. Några har dessutom innanför stenvallen stenpackningar, större
stenar, hällar eller block, och i ett fall finns det uppgifter om en liten kista som skulle kunna
vara en grav. Ringröset blir då jämförbart med en byggnad, hus eller hydda med en central
anläggning, härden, en storskalig motsvarighet till husurnor skulle man kunna säga. Eller
varför inte likheterna med ett fågelbo-näste. Huset som symbol i gravsammanhang säger
också något om släktens och ursprungets centrala betydelse.
Ian Hodder ser också att en sakral kontext ibland föregår profana handlingar som att t ex
stenrader och stensträngar övergår till stenmurar som markerar privat egendom (Thörn, 2007).
Det förutsätter som jag ser det att man är medveten om skillnaden mellan sakralt och profant
och om det är en självklarhet att det finns någon skillnad.
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Den engelske arkeologen John Barnatt ser en skillnad i uttryck eller mening mellan cirkulära
och rektangulära strukturer. I de monument och lämningar som uppförts i Storbritannien
mellan 3000 och 1500 f Kr finns en förkärlek till cirkulära former i allt från hus till stencirklar
och gravar. Han tolkar den runda formen som en återspegling av gemenskap och jämlikhet i
motsats till den rektangulära som mer framhäver hierarkier och individuell makt. En
rektangulär anläggning med en tron eller altare och en ingång på motsatt sida fokuserar mer
på en individuell ledare och dess makt. Han kan också tänka sig att den cirkulära strukturen
symboliserar himlakroppar såsom solen eller månen. På liknande sätt är de öppna
anläggningarna som hägnader och stencirklar platser för de levande till skillnad för de slutna
gravarna. De större hägnaderna ser han som rituella platser för en hel stam och de mindre
anläggningarna såsom stencirklar som familjens eller ättens egna monument. Placeringen av
de större monumenten som hägnaderna i utkanten av bosättningarna menar han kan vara ett
sätt att avskilja en aktivitet från det vardagliga livet som kunde uppfattas som hotande
(Barnatt & Smith, 2004).

2

Rösen, specifika ringrösen och högar i allmänhet

Krönläge och monumentalitet är ett par begrepp som ofta återkommer när rösen och högar ska
dateras. Främst de större anläggningarna av minst 12 meter i diameter har ansetts tillhöra
bronsålder (Löthman & Varenius 1992). Även om diametern understiger tolv meter och är
tydligt exponerade och i krönläge så bör de dateras till bronsålder och även ensamliggande
rösen ska enligt Mats Burström dateras till den perioden (Högrell, 2000). Närheten till andra
fornlämningar som med säkerhet kan dateras till bronsålder och kontextens betydelse betonas
av Anne Carlie och Dag Widholm (Högrell, 2000). Rösen är en gravtyp som förekommer
under lång tid och har dessutom längre tillkomsttid än högar. Lotta Högrell har utifrån
Hamnedaprojektet och undersökningar i Växjötrakten delvis en annan uppfattning. Hon ger
exempel på undersökningar från 1980- och 90-talen där bronsåldersgravar daterade från
period II och III inte hade ett uttalat monumentalt eller exponerande läge. Däremot var de
belägna i utpräglade bronsåldersmiljöer (Högrell, 2000). Det samma verkar också vara
förhållandet för de gravhögar från äldre bronsålder som låg vid sankmark och sjöar i
nuvarande Jönköpings stads centrala delar (Goldhahn, 1999).
En majoritet av bevarade rösen i Jönköpings län har mittgrop eller andra gropar. I flera fall
återstår endast rösebottnar och ett urplockat inre vilket tolkats som att röset utsatts för stentäkt
till fyllning eller makadamkrossning. I länet är både rösen och högar vanliga även om rösen
dominerar. Flera undersökta rösen och högar ner till ca 10 meter har daterats till bronsålder
(Löthman 1988). Det är också tydligt att det finns en stark kontinuitet med senneolitikum på
flera av dessa platser där relationer till hällkistor är ett sådant exempel (Cassel 2005).
I fornminnesinventeringar finns också en vanlig uppfattning att rösen utsatts för plundring,
vilket också omtalas i flera skriftliga källor och i inventeringarna. Detta kan säkert förklara en
del av dessa gropar men är enligt min uppfattning inte en generell förklaring. Ingen har direkt
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påstått att ringrösen uppstått på grund av att de blivit ur- eller upplockade. Däremot kan det
vara så att vissa rösen blivit omplockade som en del av en förhistorisk process, t ex en rituell
eller sekundär funktion. Just detta att rösen består av sten gör också det lättare att förändra
formen och uttrycket. Röset blir mer organiskt och rörligt till sin natur jämfört med intrycket
av en hög. Till detta kan man också tillföra andra relationer som idag fortfarande är synliga
såsom rader av sten eller andra påbyggnader i och utanför ett röse. I Röshult är det tydligt att
man med avsikt byggt in ett stenblock som finns centralt i röset. Mycket tyder på att det är en
ursprunglig sten man valt att förhålla sig till (se flygfoto på framsidan).
Evert Baudou´s undersökning av rösen och röseliknande stensättningar i Ångermanland
visade att av dessa innehöll bara 30 % (14 rösen) ben från människa eller djur och dessutom i
mycket små mängder (Baudou, 1968). Frågan blir då vad flertalet rösen använts till? Denna
undersökning visade också att nästan alla rösen beskrivs som störda på ett eller annat sätt.
Exempel ges här också på ombyggnader och förändringar av de ursprungliga formerna av
rösen. Hans Bolin menar också att man inte bör se rösen i Norrland som ett permanent och
statiskt fenomen i tid och rum utan som en utdragen användning och ombyggnadsprocess där
graven bara är en del av ett större spektrum av aktiviteter (Bolin, 1999).
Definition av röse enligt informationssystemet för fornminnen (FMIS):
”Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av stenar utan synlig
inblandning av sand eller jord.
Kommentar: Ytan är inte övertorvad men kan ha en naturlig moss-, ris- eller örtvegetation.
När anläggningens längd utgör minst dubbla bredden och långsidorna är parallella eller
närmast parallella används egenskapsvärdet långröse. Jfr Hög.
Egenskapstyp: Form
Egenskapsvärde: Kvadratisk
Långröse
Oregelbunden
Oval
Rektangulär
Rund
Skeppsformig
Övrig”
Själva definitionen förutsätter att ett röse med dessa former enbart är en gravanläggning och
ger inte utrymme för några andra tolkningar.
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2.1

Portar, ingångar – en hussymbolik och/eller tidsmarkör

Både ringröset i Röshult och de båda i Ekeryd har tydliga ingångar i själva vallen. För att
komma in i den centrala delen så får man gå upp på vallen där försänkningen ligger. Även den
så kallade inhägnaden i Kyrkestaden som är rektangulär har ingång. I Röshult är ingången
belägen i nordost men där finns även mindre tydliga försänkningar i vallen som kan tolkas
som utgångar i sydväst/sydsydväst/väst. Av de båda ringrösena i Ekeryd så har det sydligaste
en ingång i nordost och det andra röset som ligger ett par meter norr om detta en ingång i
sydost. Dessa båda rösen ser inte ut att ha några andra in- eller utgångar eller märkbara
försänkningar i vallen. I Kyrkestaden är ingången mer av en port i en mur från västra delen av
kortsidan och andra ingångar syns inte. Man behöver alltså inte gå upp på vallen. Med tanke
på inhägnadens utformning så blir likheten med en kyrka påtaglig och därför lätt att förstå
varför den fått sitt namn.
Genom den utformning som ingångarna fått i ringrösena så blir det också svårt att se in i röset
utifrån om man inte går upp på vallen. I Röshult förstärks också rösets höjd genom att det
anlagts på en något högre nivå än omgivningen runt om. Där är också den nordostliga
ingången riktad till och från den nuvarande byn Röshult som bara ligger omkring 500 meter
norr ut. Om en förhistorisk boplats funnits där är svårt att veta men inte omöjligt med tanke på
det sydliga läget och goda förutsättningar för jordbruk. Denna ingång förstärks också av att
det vid foten av ingången/uppgången, på var sin sida, ligger ett par större stenblock som i sin
tur ingår i gravfältets största domarring. Dessa två stenblock särskiljer sig från de övriga i
domarringen.
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Figur 2 Ringröset i Röshult sett från norr och med den större stenkretsen/domarringen i
förgrunden. Foto: författaren.

I Ekeryd finns gårdarna belägna runt om ringrösena men det är idag svårt att se någon direkt
riktning från rösena till någon enskild gård eller andra fornlämningar. På liknande vis har det
södra röset samma riktning av gången som i Röshult, i nordost.
Portar, ingångar och trösklar markerar skillnader mellan olika verkligheter och gränser som
kan överträdas och användas i olika syften. Att svetsa samman invigda och särskilja de
övriga är ett fenomen som finns i många sammanhang. Anna Arnberg tar upp de gotländska
fornborgarnas samlande funktion och även den distanserande funktionen genom vallar och
palissader (Arnberg, 2007). Man kan ju också tänka sig att dessa har en mer rent symbolisk
funktion. I gravsammanhang finns exempel på symboliska portar och ingångar i de flesta
typer av gravar. I Jönköpingstrakten finns exempel på dessa från både brons- och järnålder.
Vid undersökning av ett järnåldersgravfält från omkring 150-550 e Kr vid Torsviks
industriområde söder om Jönköping framkom gravar som var försedda med portar i syd.
Dessa så kallade ”sydportar” är oftast ganska små, en halv meter eller mindre i sida, och det
förekommer också att dessa ingångar är tillslutna av en sten som hindrar in- eller utgång. En
annan variant är en tröskelliknande sten i kantkedjan som markerar en ingång (Gustafsson &
Nordström, 2010).
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Sagaholmshögen någon mil norr om Torsvik som antas vara från bronsålderns period II eller
III har i sin yttre kantkedja en liggande sten i nordost som är tröskelliknande (Goldhahn,
1999).
Ingångar och/eller utgångar kan alltså ha flera funktioner, både rent praktiskt funktionellt men
också mytiskt/rituellt. Till exempel kan människor och solens strålar träda in och ut genom en
port, var och en för sig eller tillsammans. Genom att gå över en gräns som kan vara mer eller
mindre tydlig, kanske bara mentalt, förstärks de roller man väljer att spela. Återkommande
aktiviteter som upprepas enligt en bestämd form stärker antagligen de invigda i en känsla av
gemenskap och sammanhang som i Durkheims teorier. Men det behöver antagligen inte
innebära att de invigda är medvetna, som i Giddens struktureringsteori, om varför eller hur det
kommer sig att ett visst beteende framförs. Även de som inte direkt deltar i en aktivitet utan
befinner sig utanför eller på distans och beskådar eller lyssnar kan vara delaktiga och till och
med målgrupp för aktiviteten.

2.2

Specifika ringrösen

2.3

Röshult i Månsarp, Jönköpings kommun

Det till yta och omkrets största ringröset finns i byn Röshult i Månsarps socken i Jönköpings
kommun. I Jönköpings stads historia, del 1, från 1963 skriver Holger Arbman under kapitlet
om järnåldern om ”en synnerligen egendomlig anläggning, som skulle vara värd en närmare
undersökning. Det är ett litet gravfält med ett röse, som innehåller en manslång nu plundrad
kista av stenhällar, 4 domarringar och tätt intill dessa en sorts ringvall av kallmurad sten. Den
är 35 meter i yttre diameter, murarna är 1,5-2 meter höga och 7 -10 meter tjocka. Det fria inre
rummet har en genomskärning av cirka 15 meter. Från ringvallen går en mindre, kort vall ett
stycke inåt i mittrummet. Anläggningen är helt kallmurad. Den liknar mest nedre delen av ett
torn, men kallmurningen och läget tätt intill gravarna gör, att man gärna vill sätta den i
samband med dessa. Jag känner inte någon motsvarighet till denna märkliga byggnad; endast
en utgrävning kan lämna besked om vad det är” (Arbman & Norborg 1963:102).
Arbman tycker sig se en koppling av röset till gravarna runt omkring. Dessa består av
domarringar och en plundrad kista av stenhällar som är täckt av ett röse. Läget tätt intill
gravarna gör att han vill sätta ringvallen i samband med dessa och antagligen väljer att datera
hela gravfältet till järnålder. Enbart det faktum att det finns domarringar på gravfältet är inget
bevis för att även ringröset är från järnåldern. Ett flertal exempel finns på att senare gravar har
anlagts i anslutning till eller i bronsålderns gravar. Vid undersökningen av Sagaholmsgraven i
Jönköping framkom fyra folkvandringstida gravar i direkt anslutning till gravhögen och i de
närliggande ringrösena i par i Ekeryd finns ett flertal stensättningar intill rösena (Goldhahn,
1999, RAÄ 95, Byarum sn). Ett annat exempel utanför Småland är ett bronsåldersröse i
Vallhagar på Gotland som tolkas som rest av ett röse som idag endast består av en stor
stencirkel. I denna har man lagt ett flertal gravar som antas vara uppförda under romersk
järnålder/folkvandringstid (Cassel, 1998).
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I en uppsats från 1979 har Harry Bergenblad gjort en tolkning av ringröset och tänker sig att
det är en grav som påbörjats men av någon anledning inte avslutats. Han menar att det finns
flera faser, både tids och konstruktionsmässigt, som bidrar till olika uttryck i byggandet av
rösegravar. Genom att börja bygga graven utifrån har man markerat storleken i den yttre
kantkedjan och sedan kunnat fortskrida mot centrum. Därefter har man lämnat ett område i
centrum för nedläggning av den avlidne när tiden var inne. Han tänker sig då att graven under
längre eller kortare tid kunde stå öppen. Flera av de så kallade plundrade gravar eller som
uppvisar nedsänkningar i mitten skulle kunna vara ofärdiga gravar som lämnats på grund av
någon katastrof.
Bergenblad ger sig också på en datering av ringröset utifrån rösets relation till den plundrade
hällkistan utanför och intill ringrösets NNV kant. Man kan se att ringröset enligt Bergenblads
uppmätningar fått släppa till sten till hällkistan och han drar då slutsatsen att ringröset är äldre
än hällkistan. Sannolikt har hällkistan byggts under äldre järnåldern och ringröset då ”under
alla omständigheter tillhöra bronsåldern”. Han bortser också ifrån tidigare uppfattningar att
ringrösen skulle vara fornborgar och menar att det inte är rationellt att bygga två mindre
borgar, som i till exempel Ekeryd strax söder om Röshult, i stället för en större försvarsborg.
Inte heller terrängen utanför ringrösena är så beskaffade att de skulle kunna ge särskilt bra
skydd (Bergenblad 1979:67–70).
Den senaste fornminnesinventeringen från 1984 beskriver platsen som ett gravfält, 70 x 40
meter stort (N-S), och bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 rösen (varav 1
ringformigt) och 6 domarringar. Det största röset beskrivs som ringformigt med en diameter
på 35 meter och bestående av en 5 - 7 meter bred och 1.6 -2 meter hög stenvall. Stenarna är
0.2 - 0.4 meter stora. Den inre kanten av vallen är delvis övermossad. Inre ytan i nivå med
omgivande marknivå. Inom vallen är i söder ett jordfast block, 1.5 x 1.5 m stort. Mot SÖ är en
osäker utbyggnad, 4 x 3 meter (NV-SÖ) och 0.3 meter hög. Dock möjligen utrivet material.
Det andra och mindre röset är 9 meter i diameter och 0.7 meter hög. Stenarna är 0.2 - 0.4
meter stora, delvis övermossade. I mitten en grop, 4 x 1.5 meter stort (SSÖ-NNV) och 0.2 0.6 meter djup. I NNV kanten finns en häll, 1 meter lång, 0.5 m bred och 0.25 meter tjock. På
N sidan hällen finns ett grävlingshål. En del stenar är utrivna från röset. Domarringarna är 4 10 meter i diameter, bestående av 7, 9 och 11 stenar (tre består av 9 stenar). Övervägande
antal stenar är klumpformiga, 0.2 - 1.4 x 0.3 - 0.9 meter stora och 0.1 - 0.9 meter höga. Fyra
stenar är resta, 0.5 - 1.55 meter höga, 0.8 - 1.5 meter breda och 0.2 - 0.9 meter tjocka. En är
omkullfallen, 1.15 meter lång, 1 meter bred och 0.2 meter tjock. Domarringen i söder har en
sten som är rubbad. I två domarringar har en respektive två stenar sprängts sönder. I en saknas
tre och en annan saknar en sten. Terräng: Bergsklack på relativt flack moränavsats.
Skogsmark (barrskog). Höjd över havet: 265 m.
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I den handskrivna inventeringen från
1927 har inventeraren en delvis annan
utgångspunkt och beskriver röset som
”fullständigt utgräft intill släta marken
så att ett omkr. 9 meter bredt skal
återstår.” Man tänker sig alltså att röset
är utgrävt och ser stenvallen som ett
skal eller en rest av ett röse. Vidare
skriver man att ”I nordöst hava sidorna i
skalet kastats åt sidorna så att en grund
väg bildats inåt röset”. En intressant
uppgift är att man här antecknat att röset
ligger 120 m söder från ”Hägnavännets”
nordvästra hörn och 25 meter väster om
vägen. På den handtecknade kartan som
finns i anteckningsboken kallas platsen
för ringröset ”Hägnan” och strax
sydväst om ringröset är gränsen till
Östbo härad markerad. Vid
”Hägnavännet” ligger för övrigt det
andra gravfältet i området.
Figur 3 Inventeringsboken över Röshult 1927 med båda gravfälten
inritade (ATA/JlmA).

Denna äldre inventering beskriver mer
ingående även den förmodade hällkistan
som Bergenblad tar upp. Den sägs vara ett jordblandat röse med en diameter på 9 meter och
1,5 meters höjd. ”I dess midt en 4 m lång och 2 m bred sig i norr och söder sträckande 0,9 m
djup graf. I densamma antagl(?) en hällkista. Mellersta delen af takhällen borta, i dess ställe
en snedt stående skive flishäll.
Takhällarnas norra och södra delar
kvar”. En teckning visar en
genomskärning i norr och söder med en
flishäll stående i mitten. Därunder är
antecknat ” Utgräfd af en Jödde i
Röshult och en ”Ingeniör Axel
Svensson 1922. Dynamit har antagl.
också användts. ”Jödde” dog kort derpå.
Snygga herrar!” (JlmA).
Hultin skriver i sin reseberättelse från
1856 att ” S. i hagen Hägnen ett större
rör, der ”en borgmästare från
Norrköping och en bonde funno en arm
– och en fingerring af guld”.
Borgmästaren medhade en flaska med

Figur 4 Inventeringsboken från 1927 över ringröset i Röshult
(ATA/JlmA).
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”röda droppar” åt trollen (ATA). Den här uppgiften har likheter med den ormhuvudfingerring
och guldstång som 1781 hittades i ett röse i Ekeryd, Byarums socken (Fornvännen 1954).
En iakttagelse man idag kan göra i röset är att det på ett flertal platser finns vit sten av kvarts
synliga i ytan på vallen. Det finns även några rödaktiga stenar som har en glatt yta. En av
dessa ligger till höger om ingången. På toppen av det jordfasta blocket, som är 1,5 x 1,5 meter
stort i söder inom vallen, finns en sträng av kvarts som löper ner utmed stenen. Även i det
större röset på det andra gravfältet (RAÄ 52) finns kvarts ansamlad i södra delen och vid
foten av röset i riktning sydväst mot ringröset (RAÄ 53). Detta röse är 12 meter i diameter
och 0.8 meter högt. Stenarna är 0.2 - 0.4 m stora på samma sätt som ringröset. I mitten finns
en grop 2,5 meter i diameter och 0,4 meter djup. I NV en grop, 2 meter i diameter och 0,3
meter djup. I kanterna ligger mycket utrivet stenmaterial (enligt inventeringen). Röset ligger
på flack moränavsats i sluttning mot väster. Precis nedanför röset och avsatsen mot öster
ligger ett större stenblock i kanten av en åker och i markytan ligger mindre bitar av kvarts.
Om man fortsätter österut ett hundratal meter in i skogen påträffas ytterligare ett större
stenblock av gnejs, kanske 2 x 2 meter stort. I detta block ligger decimeterstora lager av
kvarts. Från blocket löper en stensträngsliknande mur ett femtontal meter åt båda håll med
blocket i mitten. Murens konstruktion är mot väster kallmurad medan den i öster faller ut i en
kil eller ramp. Denna anläggning finns inte registrerad i fornminnesregistret.

2.3.1 Topografi, fornlämnings- och kulturmiljö

Röshult är idag en by som ligger på en moränrygg omkring 17 kilometer söder om Jönköping
och Vätterns sydspets och omgiven av sjöar, mossar och våtmarker. Några hundra meter
västerut ligger Vederydssjön och ett par kilometer österut sjön Eckern. Sjöarna sträcker sig
någon mil i nord-sydlig riktning. Ett par, tre, kilometer norr om Röshult ligger Smålands
Taberg med sin unika malmkropp som idag reser sig 140 meter över omgivande terräng och
med en höjd på 346 m ö h. Småländska höglandets högsta partier ligger här i höjd med
Vätterns sydspets och är upprinningsområde för flera vatten- och sjösystem. Under den
senaste istiden gjorde istungan i Vättern en tillfällig framstöt och rörde sig söderut och
stannade strax söder om Taberg (Hjort, 1992). Under en större del av mesolitikum förmodas
att nuvarande sjön Bolmen, ”Fornbolmen”, sträckte sig ända upp mot orten Vaggeryd, som
idag ligger en och en halv mil söder om Röshult (Persson, 1997).
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Figur 5 Detaljkarta över området runt Röshult med omtalade fornlämningar
markerade samt socken/häradsgränser och delavrinningsområden (Kallerskog,
Jönköpings läns museum , 2013).
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Från Vederydssjön rinner Tabergsån norrut med sitt utlopp i Munksjön i Jönköping och som i
sin tur rinner ut i Vättern. Sjön Eckern är belägen längst norrut i Lagans vattensystem och
rinner söderut genom Småland och Halland och ut i Kattegatt vid Laholm. Ringröset i Röshult
ligger på den gräns i naturen som är vattendelare inom sitt avrinningsområde, se karta ovan
(www.smhi.se).
Det äldsta belägget på ortsnamnet Röshult är från 1542 (Röshultt) med förleden rös ”stenröse”
och efterleden hult ”lövvegetation”. Namnet Eckern finns belagt sedan 1420 (Aeker, Äkir) och
har tolkats med betydelsen ” (sjön som är) omgiven av ek”. En liknande betydelse har
Vederyd (Wedharydh 1487) med förleden ved ”skog” och efterleden ryd ”röjning” (Agertz,
2008).
Röshult är den sista bebyggelsen i den sydvästra delen av Tveta härad som ligger mellan
sjöarna Vederydssjön och sjön Eckern. Tveta härad har samma ursprungliga territoriella
indelning som ett av de tidigmedeltida småländska folkland som anses bestå av en samling
enskilda små områden utan någon egentlig enhet varken politiskt eller rättsligt. I söder gränsar
den del av Tveta härad som Månsarp ligger i till Finnveden, det till ytan största folklandet i
Småland. Finnveden (Finnheden/Finneden) kan tolkas som ”jägarfolkets bygd” eller
”vandringsvägen” och då som en tidigt benämning av Lagastigen, förbindelseleden längs
Lagan. I väster gränsar Tveta härad till Mo och Vartofta härader i Västergötland och i norr
mot Vista härad (omkring Gränna-Visingsö) som också är ett ursprungligt tidigmedeltida
folkland. I öster och sydöst gränsar Tveta härad till Vedbo och Njudungs folkland. Den största
delen av Tveta härad ligger idag inom Jönköpings kommun och en mindre del inom Nässjö
kommun (Larsson, 1987; Agertz, 2008).
Namnet Tveta härad anses komma från tvet ”uthuggning, röjning”. Medicine kandidaten
Måns Hultin skriver i sina uppteckningar från sin resa i häradet 1856 att twet är det samma
som en träsplinta, som bortfaller mellan två yxhugg, då man hugger av ett träd. Tweta innebär
att hugga bort en twet, sätta märke. Det skulle då handla om att man erhållit löfte om att den
mark som man på en dag kunde markera med huggmärke fick man rätt att lägga under sig
(Bergenblad, Med ryggsäck, dagbok och vandringsstav genom Tveta härad år 1856.
Redigering och kommentarer till medicine kandidaten Måns Hultins uppteckningar av
fornminnen, folktro, seder och bruk., 1992).
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Figur 6 Karta från 1648 över Röshult med den ekonomiska kartan från 1954 i
botten (Kallerskog, Jönköpings läns museum , 2013).

Vanligtvis tar man sig till
ringröset i Röshult genom
att köra upp till gårdarna i
byn och därifrån ta sig
söderut på den skogsväg
som leder ner till
gravfälten. Det första
gravfältet, där också vägen
delar sig, ligger på vänster
sida omkring 400 meter
från den sista gården i byn
(RAÄ 52). Gravfältet med
ringröset ligger ytterligare
ett par hundra meter söderut
och något högre placerad på
en ändmorän/bergsklack
(RAÄ 53). På kartan ovan
finns inte de åkrar inlagda
från 1600-talskartan som
låg söder om själva byn
men som stämmer väl
överens med de som idag
ligger nära gravfälten.
Öster, söder och väster om

RAÄ 53 ligger våtmarker och områden med flera stora klippblock. 150 meter åt sydväst från
ringröset rinner en vattenkälla upp i en mosse som norrut övergår i ett dike och rinner mot
Vederydssjön. Vägen som går fram till ringröset ser på dagens karta ut att sluta vid röset och
den andra skogsvägen öster om det första gravfältet fortsätter söderut mot Snabbens och
Fallakärret och viker sedan av norrut igen mot byn och förbi Snarekärren, Vitmossehall och
Röshultsmossen. Soldattorpet Snabbens är förmodligen samma torp som finns med på kartan
från 1648 (finns inte inlagd på kartan ovan). Omkring etthundrafemtio meter väster och
sydöst om ringröset ligger två fossila åkrar i form av röjningsröseområden (RAÄ 205:1 och
207:1). Tre-fyrahundra meter söder om ringröset går sockengränsen mellan Månsarp och
Byarums socknar som också sammanfaller med kommungränsen mellan Jönköping och
Vaggeryds kommuner. En kilometer väster om ringröset ligger idag en av Vederydssjöns
smalaste passager, kallad Åladammen, där också sockengränsen går. I norr, mot Taberg, är
Vederydssjön uppdämd och i dess omedelbara närhet låg en av Tabergs bergslags masugnar.
I sockengränsen mot Vederydssjön finns vid den gamla landsvägen en gränssten och en
stensättning i form av en treudd med 22 meters sidor och rest sten i mitten (RAÄ 54). Strax
söder om sockengränsen i Byarums sn (Skjutebo) ligger ett område med en koncentration av
domarringar, treuddar, kvadratiska stensättningar och stenkretsar (4x4, 7x7 samt 10x10 meter)
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samt ett röse med 8 meter i diameter (RAÄ 302-305, 311-313). Röset och den största
kvadratiska stensättningen har en 2x1 meter stor grop i mitten i nord-sydlig riktning.
Om man fortsätter längs med sockengränsen österut bort mot sjön Eckern och Sjöhult
Södergård ligger i härads-, socken- och ägogränsen en hällristning i form av en klumpsten
med ett femtiotal skålgropar. Stenen kallas Borrehall/Böra hall/Boris sten/Pengastenen och av
tradition ligger det mynt i skålgroparna. Stenen beskrivs som älvkvarnsförekomst i
triangelformad översida med sluttning mot NÖ och NNV samt brant sluttande sida mot SV.
Stenen som är jordfast är 1,2x1 meter (NÖ-SV) och intill 0,6 meter hög. Ytan är 0,75x0,65
meter (NV-SÖ). Skålgroparna är 1-8 cm i diameter och 0,5-2,5 cm djupa. I älvkvarnarna
ligger några mynt (RAÄ 1). Avståndet till sjön Eckern är omkring 600 meter.
Nordost om byn Röshult ligger Röshultsmossen och öster därom Hultängskullen, Hultastenen
och backstugan Lilla Hultet (1825-1903) och torpet Stora Hultet från 1774 enligt FMIS och i
bruk fram till 1945 (RAÄ 154, 150). Enligt en karta från 1728 över gården Hustomten, som i
norr gränsar till Röshult, finns ett torp markerat på Röshults ägor och som bör vara det torp
som senare kommer att kallas Stora Hultet. Hultatstenen (RAÄ 149) ligger i gränsen mellan
fyra ägor på 300 m ö h och är registrerad som ett gränsmärke från nyare tid. Hultängskullen
har ingen fornminnesregistrering.
En med Börahallstenen jämförbar, men mer osäker fornlämning, ligger i norra delen av
Månsarps sn strax söder om foten av Taberg, vid byn Kåperyd och med omkring 400 meter
till Tabergsån. Stenhällen är 1954 registrerad som en häll med naturbildningar och 1984 som
en fornlämningsliknande bildning. Stenhällen är 2,3 meter hög, 3,10 meter bred och 0,35
meter tjock, lutande mot öster och ligger i brant kuperat landskap rikligt med stenar och
block, 155 m ö h. Översta delen av hällen vilar mot ett stort flyttblock, 4 x 3 meter och 2
meter högt, varigenom en mindre grotta bildas. På östra sidan (d v s insidan av grottan) av
hällen finns ett 10-tal (1984 ändrat till 5) älvkvarnslika bildningar, 1-6 cm (1984 ändrat till 5
cm) i diameter och 1-4 cm djupa. Dessutom finns ett par fotsulliknande bildningar, 30x12 och
20x10 cm och 2-3 cm djupa (denna mening är överstruken 1984). Traditionen berättar att
stenhällen har hamnat på nuvarande plats efter ett misslyckat kast av jätten i berget att träffa
Månsarps kyrka (RAÄ 30).
Strax sydöst om ringröset ligger ett område med några ängar som kallas Snabbens. Där har
det legat ett soldattorp under Röshult med en rotesoldat vid namn Snabb. Torpet Hultängen
som låg öster om byn låg tidigare under Röshult men hamnade senare under Sjöhult
(Svensson, 2011). Det har aldrig varit något laga skifte i Röshult utan en privat sämjedelning
legaliserades 1974 (Nilsson, 2011).
Axel Ramm skriver i sin redogörelse år 1883 över Tveta härad inget om Röshult men däremot
om Sjöhult Norregård. ”Som vägen hit från Taberg ligger i skogen, som gränsar intill
åkergärdena, en ”fotangel”, synnerligen vacker, men beklagligen fördärfvad af snikenheten,
som velat komma åt jättens skatter eller ”medel”. Armarne äro öfver 7 m. långa och sluta
hvardera med en 0,7 m. hög rest sten. I midten av röset har fordom stått en väldig 4 m. hög
bautasten af vacker form, den har fallit i kull vid gräfningen eller undersökningen. I en trekant
omkring denne tyckes hafva stått tre mindre resta stenar, som stigit öfver rösets nivå i öfrigt. I
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söder härifrån på ringa afstånd ligger ett rundt röse af närmre 50 m. omkrets och 1,5 höjd, och
i norr från ”fotangeln” invid vägen ligger ett mindre röse af 30 m. omkrets, hvilket i midten
fordom haft en 2 m. hög ”ätthäll”. Det förra af dessa rösen är i midten uppkastadt och det
senare nästan fördärfvadt af väganläggningen. SO från gården ligger midti ett gärde en s.k.
domarering bestående af 5 låga stenar och där man fordom säges hafva hållit ”ting”. Inga fynd
från socknen äro af mig kända” Om istiden skriver han vidare att den ”har lemnat många spår
efter sig inom häradet: rullstensåsar, såsom vid Hafrida i Barkeryds sn, refflor och flyttblock,
hvilka senare ofta uppträda och i en betydande storlek och förorsakat en kringvandrande
arkeolog många trötta steg, emedan folket, om det ej benämner dem ”jättastena” och fäster
allbekanta sägner vid dem, dock alltid omtalar dem såsom märkeliga ting” (Ramm, 1883).
Tabergsområdet, där tre av ringrösena är belägna, är rikt på lämningar efter järn- och
kolhantering. Ett stort antal kolbottnar, kolningsgropar och kojgrunder finns i det omgivande
landskapet. Områden med blästerugnar ligger på flack till småkuperad sandmo av
isälvsavlagrad sjösand, beväxt med tall- och granskog, vanligen 220–225 m ö h. I landskapet
finns rikligt med mossar, sjöar och vattendrag. I mosskanterna i anslutning till vattendragen
finns malmråvaror i form av rödjord och myrmalm. Sammanlagt finns i Sandseryds och
Månsarps socknar 53 lokaler, 33 med blästbrukslämningar och blästplatser, motsvarande ca
117 lämningar. Det förhållandevis stora antalet kolningsgropar 700 (ca 130 lokaler) i
Månsarps och Sandseryds socknar, vittnar om rik tillgång på ved. Järnet i trakten har varit en
viktig faktor i Jönköpings stadsbildningsprocess under tidig medeltid (Kallerskog, 2009).
Nordöst om Månsarp sn ligger Barnarps sn med sjön Barnarpasjön och Odensjö gård. Enligt
Agertz är det äldsta belägget från år 1343 (parochia Barnaethorp) och för Odensjö 1394
(Odhensioo). Tolkningen är att Odensjö är ett tidigare namn och att förleden Barn- kan vara
binamnet Barn eller barn i betydelsen ”som ägs av barn” (Agertz, 2008).

2.3.2 Doktor Wibling och Röshult

Arkeologen Carl Wibling ska enligt uppgifter i arkivet på Jönköpings läns museum ha gjort
en undersökning av ringröset sommaren 1909. Doktor Wibling kom från Helsingborg och
levde mellan åren 1859 och 1920. Han var släkt med stationsmästare Tore Wibling i Månsarp.
Någon rapport eller annat resultat av undersökningen går tyvärr inte att finna men genom den
brevkorrespondens som finns bevarad kan delar av undersökningen möjligen rekonstrueras.
Vid jultid 1966 läser Birger Ygge i den då nyligen utkomna Jönköpings historia om ringröset
i Röshult som professor Holger Arbman har skrivit om i boken. Ygge hade som 13-åring
sommaren 1909 varit med då röset undersöktes av hans farbrors farbror doktor Wibling och
av hans brev kan man förstå att det var en stor händelse för honom. Nu ville han veta om det
fanns några fotografier som han hade en bestämd känsla att hans far tog. Han informerar
också om att han uppfattat att Wibling ”gjorde rätt ingående undersökningar av ”ringvallen”
med dess lilla grav eller kista i mitten och en sten eller ett altare(?) därintill såväl som av den
radiella gången.” Han skriver också att hans far gjorde upp en mycket detaljerad skiss i
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blyerts över anläggningen och att den tillställdes lektor Wibling som han skulle använda sig
av i den skrift som han avsåg att författa över gravfältet.
Arbman svarar Ygge i januari 1967 att han uppfattar denna fornlämning som synnerligen
egendomlig och att han själv när han besökte ringröset funderade mycket på om ”det kunde
vara en grav eller en inhägnad, inom vilken några kulthandlingar har försigått.” Han ber att
få återkomma om han får reda på något ytterligare och har också pratat med antikvarie
Gunnar Ekelund som för en del år sedan inventerade traktens fornminnen och som ska
undersöka med topografiska arkivet hos Vitterhetsakademien om skissen och fotografier kan
finnas där.
Den 1 mars 1967 skriver antikvarien vid Riksantikvarieämbetet, Bernt Einerstam, till Ygge
efter att han läst brevet som Ygge skrev till Arbman. Einerstam berättar att det var han som
gjorde Arbman uppmärksam på ringröset och att han själv skrivit om det i boken Med
arkeologen Sverige runt 1965. Enligt hans mening är Röshult en av de märkligaste
fornplatserna i Småland och betecknar rösets funktion som oviss, trots att det ligger på ett
gravfält. Han påstår att ringröset inte finns med i kapten Bror Kugelbergs inventering tio år
efter Wiblings undersökning. I arkivet har han funnit två fotografier av ringröset som kan vara
tagna av lektor Wibling och önskar att Ygge ska kunna identifiera personerna på bilderna
samt en gravskiss. Denna skiss fann han i ett av Wiblings brev, utan kuvert och adressat, men
daterad Månsarp den 10 juli 1909. Han drar därför slutsatsen att skissen hör till någon annan
undersökning. Einerstam berättar också historien lämnad av Hultin 1856 om arm- och
fingerringen av guld som en borgmästare från Norrköping och en bonde funnit i ett större rör i
hagen Hägnan. Här hänvisar han till Kugelbergs karta och hans uppgift att hagen Hägnan är
platsen för gravfältet med ringröset.
Redan den 4 mars svarar Ygge på Einerstams brev. Han har då forskat vidare i sina handlingar
och funnit en dagbok som han anser verifierar hans uppgifter. Han skickar också med ett
utdrag från ett brev han nyligen mottagit från sin bror Torsten Ygge. Hans bror Torsten (född
1893) skriver att han också många gånger har tänkt på röset och har för sig att dr Wibling
tolkade fenomenet såsom en forntida predikoplats och att det kanske varit en källa i mitten.
Han säger också att röset måste vara mycket äldre än platsen, som fått namn av det. Birger
Ygge kan inte minnas att det fanns några fynd från undersökningen men är säker på att den
gravskiss som Einerstam funnit är en skiss av den ”kista” eller det ”altare” som fanns i rösets
centrum. Han beskriver formen som femkantig och att dimensionerna stämmer väl med
verkligheten. Kistan var inte stor och han påvisar även att ovanstående datum återfinns i hans
dagbok. Angående fotografierna är han säker på tre saker. För det första att personen till
vänster i ljus mössa och svalrock är doktor Wibling själv. Det andra att ett foto är taget inne i
röset och ett utanför. Och för det tredje att fotografiet är taget av Fru Hildur Wibling, som var
yrkesfotograf före sitt äktenskap med stinsen Wibling. Den andra personen på bilderna är han
inte säker på men tror att det skulle kunna vara ägaren till ett hemman i Röshult. Han beklagar
att hans fars skiss har kommit bort och anser den vara ytterst välgjord och detaljerad på
liknande sätt som teckningen på sidan 261 i Ymer, årgång 1904, häfte 5, där doktor Wibling
har skrivit om ”Drottninghögen i Helsingborg”. Ygge har en bestämd känsla av att doktor
Wibling hade för sig att denna hög och ringröset hade något gemensamt.
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Förmodligen är det något av denna beskrivning (se bilaga 1) som Ygge tror att doktor Wibling
avsåg med det gemensamma som Drottninghögen och ringröset hade.

Figur 7 Skissen över den s.k. kistan i Wibblings brev 1909 (ATA).
Om man studerar lite mer ingående skissen i Wibblings brev så visar den antagligen två
skisser av den så kallade kistan, innan och efter ”aftäckning”. Väderstrecken är markerade och
måttangivelser finns på kistan före ”aftäckning” och en anteckning om att den efter
”aftäckning” är ½ m djup. Efter att stenen eller hällen ovan kistan blivit borttagen
framkommer en femkantig konstruktion med fem hällar, en häll i kortsidan, en häll på vardera
långsidan och två mindre hällar som möts i en spets eller båge. Under förutsättning att skalan
är samma för båda skisserna blir då det yttre måttet omkring 70 cm på längden och 60 cm på
bredden och liggande i riktning NO-SV med den spetsigare sidan mot SV. Man kan också se
att det utifrån kistan åt öster och väster ligger ett par tre halvmeters stora stenar åt båda håll.
Om de ligger i vinkel eller är mer koncentriska är svårt att uppfatta av skissen. NO om kistan
är ett område streckmarkerat som skulle kunna vara den plats som det idag samlas vatten i och
som Torsten Ygge kallar ”en källa i mitten”. Det är svårt att se vad som står skrivet under
markeringen men jag tolkar det som ”pussamling”, i bemärkelsen vattenpuss.
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Figur 8 Spärlingehögen under utgrävning 1905. Från vänster ses bokhållare Wrede,
professor riksantikvarie Oscar Montelius och dr Carl Wibling. HM (Jennbert, 2010)

Intrycket är att Ygge mycket riktigt kan ha uppfattat Wiblings jämförelse med
Drottninghögen på ett korrekt sätt när han skriver att ”någonting var gemensamt”. Carl
Wibling har som arkeolog gott anseende och anses ha dokumenterat metodiskt föredömligt
när han 1904 undersökte en av de tidigaste arkeologiska undersökningarna av yngre
bronsålderns brandgravsplatser på Ringstorp i norra delen av Helsingborg (Jennbert, 2010).
Bilden ovan visar inte Drottninghögen utan en annan bronsåldershög, Spärlingehögen, i
Helsingborg.
I dagboken som Ygge hänvisar till berättar han om tiden från lördagen den 10 juli 1909 till
söndagen den 8 augusti 1909. Han skriver att doktor Wibling, som är lärare vid läroverket i
Helsingborg, åkte till Stockholm den 22 juli och att doktorn bett dem rita en karta över en
tings-, grav- och predikoplats från äldre tider som han antagligen skulle sätta in i tidningen.
Den 6 augusti 1968 skickar Ygge ett nytt brev till Einerstam då han inte fått något svar på
förra brevet året innan. Han undrar om hans uppgifter varit till någon nytta och om några nya
rön gjorts om dessa omtvistade fornminnen. Han verkar inte ha fått något svar på detta brev så
han skriver på nytt ett brev den 23 juli 1971 och denna gång till landsantikvarie Gunnar
Lindqvist i Jönköping. I anslutning till att han överlämnat ett par tavlor till en utställning av
naiv konst på länsmuseet i Jönköping tar han upp frågan om ”röset” och överlämnar sin
korrespondens med professor Holger Arbman och riksantikvarieämbetets representant. Han
skriver att han ”naturligtvis är ytterligt intresserad av resultat som kunnat erhållas av en
fortsatt undersökning av denna stora och märkliga fornminnesplats. Likaså vore det
naturligtvis av värde för mig att få reda på huruvida mina 60 år gamla och väl gömda – i och
för sig banala – uppgifter vara till någon nytta. Mina gamla hembygdsminnen har alltid
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intresserat mig och mina känslor är oföränderligt ”nostalgiska”.” Lindqvist beklagar sitt
sena svar den 13 september 1971. Han skriver att Einerstams uppgift om att kapten Kugelberg
inte skulle ha känt till denna fornlämning är felaktig och bifogar ett par ljuskopior från
Kugelbergs anteckningsbok. Han uppger också att det finns två fotografier av röset tagna
1929. Vidare finns i länsmuseets arkiv en uppgift från 1925 att det lilla röset intill ringröset
ska ha plundrats omkring 1919-1920 men inget om eventuella fynd. Lindqvist nämner att då
fornlämningen betraktas som mycket märklig vårdas den sedan ett par år med hjälp av ett
statligt beredskapslag. Det har befriats från träd, ris och dylikt och kommer att stå under årlig
tillsyn.
Ygge tackar den 27 september för brevet och uppgifterna. Han har också en liten reflektion
och skriver att ”det förefaller mig som om det stora röset redan på ”min” tid (omkring 1909)
var plundrat, eftersom den femkantiga ”kista”, som lektor Wibling ritat av, låg helt fri i rösets
mitt.” För sitt personliga arkiv önskar han återfå sin korrespondens med professor Arbman
och Riksantikvarieämbetet eller lika gärna ljuskopior därav. Han berättar i en bilaga om ett
besök i Röshult (troligen 1968) om att en bonde där berättat en ”legend”, som han uttryckte
det, av ungefär följande lydelse: ”Bönderna i Röshult, som var många fler förr, hade för länge
sedan grävt i röset och fann däri en kista av koppar. Då de skulle öppna den, blev det ett stort
sken på himlen, som de tolkade som att det var en stor eldsvåda i deras by. Alla rusade därför
förskräckta hemåt men fann till sin förvåning, att det ej alls var någon eldsvåda och
ljusskenet försvann. De tog det då som ett varningstecken och vågade sig aldrig mer tillbaka
till röset.”
Det som förmodligen inte Ygge kände till och som inte heller Wibling kunde veta var att
resterande del av Drottninghögen (RAÄ 54) undersöktes 1961. Under högen påträffades en
hyddbotten med en diameter på fem meter och 0.2-0,25 meter tjock. I resterna av denna
framkom senneolitisk keramik, knacksten, två slipstenar, en flintknuta, flintavslag med
retusch och flintavslag.

2.3.3 ”Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar” (Gutalagen)

Det äldsta skriftliga belägget för byanamnet Röshult är från 1542. Förleden rös betecknar
stenröse och efterleden hult lövvegetation, skog, lite skog. Bebyggelsenamn på – hult
förekommer främst i skogrika bygder i södra Sverige där man av hävd försörjt sig på
boskapsskötsel. Ordet går tillbaka på en indoeuropeisk rot med betydelsen hugga av, bryta av.
Ortnamn på hult (holt) finns även i Danmark, Norge och Island samt i Storbritannien,
Nederländerna, Belgien och Tyskland. På senare tid har forskare även framfört att hult inte
avser en skogs storlek utan snarare hur den hävdats. Bebyggelsenamnen är i allmänhet
medeltida (Agertz 2008).
I ett brev från 1925 benämns ringröset i Röshult som ”offerlunden”, en till största delen
raserad ringmur av otuktad sten. Här nämns också en öppning i muren och plundringen av en
eventuell hällkista för fyra, fem år sedan (JlmA).
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I den utkomna publikationen om undersökningarna av gravfältet i Bogla utanför Tenhult i
Jönköpings kommun argumenterar Tore Artelius för att det existerat en helig lund på platsen.
Enligt traditionen ska lunden blivit nedhuggen så sent som kring 1770-talet och enligt samma
tradition ska det där ha funnits ett gravfält som odlats bort för länge sedan. Inom området
finns gården Hult och även ett torp som kallas Lunden. Artelius ser också en parallell till
Gutalagens fjärde paragraf där just ordet hult, och inte lund, är det som används för att
definiera det förkristna offrandet i lundar. Han menar att namnet Hult är ett indirekt argument
för att tolka lunden som förhistorisk. Han ser uppgiften om att det fanns en lund i bygden som
en antydan om att den lilla bygden kring Rogberga också varit central inom en större ”religiös
geografi” under slutet av förhistorien (Artelius 2010).
Man kan via Ygges brev tolka Wiblings uppfattning, där han jämför Drottninghögen i
Helsingborg med Röshult, som att det är just platsens betydelse för offer och liknande
handlingar som skulle kunna förklara även gravens placering.
En nyligen undersökt vägsträckning på Söderslätt i Skåne har likheter med denna uppfattning.
Det anmärkningsvärda är det kultrum med helig sten eller ”altare” som har likheter med det
klippblock (1,5 m x 1,5 m) som finns centralt i ringröset i Röshult. På en sträcka av 650 meter
utmed en plats som kallas ”Döserygg” har en palissadväg med dösen och resta stenar
påträffats i samband med att en ny del av E6:an anlagts. Under myllan påträffades resterna
efter ett tjugotal dösar, en palissadkantad väg, stenpackningar och stenkretsar, depositioner i
våtmark och i gropar från yngre stenålder. Ett hårt trampat golvliknande stenparti i
palissadvägen tolkas som ett kultrum där det som varit placerat i mitten varit av särskild
betydelse. Man tror att där stått någon form av helig sten eller ”altare”. Den forntida
våtmarken i väster innehöll fynd tolkade som medvetna deponeringar eller offernedläggelser.
Även ett antal ingångar till palissadvägen framkom. Denna megalitiska grav- och
samlingsplats från den tidigaste delen av bondestenåldern är unik i Skandinavien och dess
motsvarighet kan jämföras med liknande platser på Brittiska öarna och Frankrike (Wallebom,
2010).
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2.4

Ekeryd i Vaggeryds kommun

Figur 9 Ekeryds ringrösen söderifrån. Flygfoto november 2011. Foto: Leif Gustavsson
(L. G. foto)

Endast några kilometer söder om Röshult på andra sidan kommungränsen ligger i Ekeryd,
Byarums socken, Vaggeryds kommun, ett par ringrösen (RAÄ 95) sida vid sida. 1954
beskrivs dessa med orden “Obs! Märkliga s.k. ringrösen” med hänvisning till motsvarande i
Dalstorp (Västergötland) och Månsarp. Båda är 20 meter i diameter och har stenfyllning i
storlek 0,2 till 0,4 meter och är 1,75 till 2,50 meter höga. Rösena ligger alldeles bredvid
varandra med två meters avstånd. Röset i norr har “i mitten en grop, ca 12 m diameter och 2
meter djup. Från gropen mynnar en gång mot SÖ, ca 1,5 m bred och 0,5 meter djup. I gropen
växer ett flertal lövträd.” Det andra röset, liggande söder ut, har också “i mitten en grop, ca 11
meter i diameter och 1,75 meter djup. Mot NNÖ går en gång ut, 2 meter bred och 1 meter
djup. I västra kanten går kraftledningen över röset, 7 meter från dess kant. Vegetation: Ett
flertal rönnar och 2 tallar. De båda rösena är ringformiga med ca 4 meter bred och 1,75–2,5
meter höga vallar. De är fornborgsliknande.”
Dessa beskrivs 1984 som ringformigt röse med en höjd på mellan 1 till 1,5 meter och 3 till 6
meter bred vall. Det sydliga röset har en inre yta som är “tämligen stenfri och i plan med
omgivande naturlig marknivå. Vallens inre nedre delar delvis kraftigt övermossad och lätt
övertorvad.” Det nordliga röset beskrivs i stort sett med samma ordval.
I åkerholmens södra del finns enligt inventeringen från 1954 “förmodligen några (ca 5) tätt
liggande stensättningar eller stenflak. De har mycket oklar begränsning. De är 4-7 m diameter
och intill 0,1 m h. I ytan talrikt med stenar, som i allmänhet är 0,2-0,5 m st. Möjligen är hela
detta område, som har en utsträckning av ca 20x16 m (Ö-V), att betrakta som en rösebotten.”
Senare inventering (1984) beskriver det som “stensättning/röse (rest??), 20x15 m (Ö-V) och
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0,1-0,5 m h, stenarna är 0,2-0,4 m st och lätt övertorvade och övermossade. Möjligen
ursprungligen flera anläggningar.”
När lantmätare Jonas Allvin 1852 beskriver Byarums socken och dess fornlämningar på
Ekeryds ägor nämner han först socknens största ”griftrör” som undersöktes 1781. I detta röse
ska målaren Schenberg från Skenninge ha funnit ett avlångt stycke guld samt en tumring,
även den av guld, och så bred att den fyller andra tumleden på en fullvuxen människa. Denna
ring är säkerligen den s.k. ormhuvudfingerring som finns i guldrummet på Historiska museet
(SHM 46) och daterad till romersk järnålder. Han fortsätter ”Något söder om gården och
öster om kyrkovägen äro på en grushöjd, tvenne nära hvarandra liggande kummel af vid pass
25 alnars tvärlinea hvardera. På södra sidan af södra kumlet, är en halfcirkelformig rad af tätt
intill hvarandra satta smärre flisstenar, hvilka med röret bilda en oval, hvars utsträckning från
röret i söder, är lika med rörets tvärlinea. Uti den vinkel som den åt Kullhult afvikande vägen
gör med kyrkovägen ej långt ifrån de nämnda, träffas vidare ett lika beskaffadt kummel. 15:o
Vid torpet Röret på N. Kullhults egor och vid nordvestra hörnet af Ekeryds rågång, träffas
likaledes tvenne griftrör, i allo lika beskaffade med nyssnämnda.”
Allvin skriver även om traktens tradition runt ”förfädrens helgade lundar”. Han berättar om en
händelse vid torpet Bodängen på komministerbostället Bodas ägor. En löjtnant och greve
begick 1820 laglösheten att låta nedhugga träden på denna heliga lund. Den fruktan som
allmänheten har för att hugga ner dessa träd menar Allvin är inte vilken vantro som helst utan
från ”förfädren på efterkommande inympad af dem fortplantad vördnad för ett ställe, hvarest
under lummiga trädets skugga förfädren offrade och åkallade sina Gudar, hvilken vördnad,
liksom omedveten af en okunnig allmänhet, förvandlats till ett slags vantro, eller att någon
olycka blir följden af ett träds nedhuggning i en helig lund.” (Allvin, 1852 (ny upplaga 1934))

2.5

Åtterås i Gislaveds kommun

Ringröset i Åtterås/Kvarnaryd/Villstad sn (RAÄ 73) skiljer sig åt från de övriga på så sätt att
dess ringvall är upplagd i en nästan perfekt kallmurad form där ingen sten faller ut. Det
påminner om en rund sockerkaksform i sitt förskönade och tillrättalagda uttryck och
inventerarna skriver 1983 att det delvis ger intryck av att ha restaurerats i sen tid. Röset har ett
helt tomt inre utan sten och ingen synlig gång. Ett trettiotal meter sydöst om detta ligger en
rösebottenliknande lämning med en upplagd stenvall/sträng tvärs över röset i öst-västlig
riktning och 1-2 meter brett med en höjd upp till 1,5 meter. Inom ett par hundra meter öster
om RAÄ 73 ligger ett par runda stensättningar (5-7 meter i diameter, en är något osäker) samt
ett 11 meter stort röse. I omgivningen finns röjningsrösen och fossil åkermark samt vattendrag
och mossar.
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2.6

Dalstorp i Tranemo kommun

Höga rör i Dalstorp sn i Västergötland (RAÄ 54) har till skillnad mot övriga ringrösen en
rund grop i mitten av röset med en diameter på fem meter och halv meter djup. Det kan på
samma sätt som i Ekeryd ha haft andra anläggningar i direkt anslutning då det i inventeringen
från 1960 nämns att det invid och söder om ringröset påträffats ett 15-tal stenar på ett 12x10
meter stort område i öst-västlig riktning. Vid inventeringen 1984 kan dessa stenar inte
identifieras förutom enstaka stenar. Man tillägger i stället att det i den NNÖ kanten finns ett
11x4 meter stort område med röjningssten. Förklaringen kan förmodligen vara att det byggts
en slalombacke bredvid ringröset, vilket framkom vid mitt besök på platsen 2005 då jag också
fick möjlighet att prata med den person som inventerade röset 1960 och även 1954 i Ekeryd.
Han berättade då att han uppfattade dessa stenar som tillhörande domarringar och att de blivit
borttagna utan tillstånd i samband med anläggandet av slalombacken. Vid mitt besök kunde
en oregelbundenhet i stenvallen antydas i NÖ som fortsatte utmed rösets nedre utsida med en
flera meter lång stenpackning, liknande en ramp upp till en eventuell ingång i röset (Hörlin,
2005). Röset ligger högt på en moränås med utsikt över Dalstorp och Dalstorpasjön i NV samt
ett flertal vattendrag i öster.

2.7

Vallnäs i Eksjö kommun

Stora rör i Hässleby sn (RAÄ 5) är i den senaste inventeringen från 1997 registrerad som
ringröse men skiljer ut sig på ett par områden. Innerytan är ojämn och har en övertorvad
stenbotten med tre ovala gropar. Den är kraftigt deformerad i västra delen och stenvallen
varierar därför mellan 0,3 till 1,5 meter i höjd. Enligt uppgift ska stenen ha använts till att
bygga en bro. I anslutning till groparna finns två större stenar, 1,2 meter långa, 0,6 meter
breda och 0,3-0,5 meter tjocka. På samma sätt som de övriga ligger röset på ett krönparti av
moränhöjd i riktning mot söder. Några andra gravar eller enstaka stenar i dess närhet verkar
inte finnas. Brusaån rinner ett fyrahundratal meter söderut och ett mindre vattendrag ett par
hundra meter österut. I förhållande till omgivande terräng ligger röset lågt, 175 m ö h.

2.8

Hareryd/Dämparp i Nässjö kommun

Det till ytan minsta ringröset registrerades 1986 i Flisby sn (RAÄ 106). Det ligger däremot
högt på ett bergskrön 284 m ö h i gränsen mellan två fastigheter och är 13 meter i diameter
och 0,5 meter högt med en ringvall 3-4 meter bred, ställvis något utfallen. På samma sätt som
i Vallnäs finns i centrum en (enskiktad) stenpackning av 0,2 till 0,4 meter stora stenar. Några
vattendrag eller mossar finns inte i rösets omedelbara närhet. Svartån och Anebysjön ligger på
ett avstånd av en och en halv kilometer.
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2.9

”Ringsrör” i Vrigstad, Sävsjö kommun

Figur 10 Detalj av karta från 1807 över Vrigstad socken.
Redan 1807 finns benämningen ”ringsrör” på en historisk karta över storskifte i Vrigstad sn
(RAÄ 24:1). Röset är beläget i samma område som den husgrundsliknande fornlämningen i
Biskopsbo som nämns nedan. I FMIS beskrivs det som rest av röse, ”närmast runt, 15 m diam
och 0.7 m h av stenar 0.3 -0.7 m st vanligen 0.3 - 0.4 m st, helt eller delvis övermossade. Ytan
är mycket ojämn och gropig. S om mitten är en grop, 2.5x2 m (Ö-V) och 0.8 m dj. Runt
gropen är en upplockad stenvall, 1 m br och 0.2 m h. Kanterna är mycket diffusa och
anläggningens exakta omfång är svårt att avgöra. Bevuxet med ett trettiotal granar och en
tall.”

Figur 11 Karta över Vrigstad från 1807 med "ringsrör" markerad vid punkt 19.

2.9.1 Ett par exempel på oregelbundna rösen i Ödestugu socken i Jönköpings kommun

Jag har valt ut ett par rösen i Ödestugu socken för att visa på den variation som finns i
utformningen av dessa. Socknen gränsar till Byarum sn i öster, med Lagan som en del av sin
gräns. I socknen finns 28 gravrösen och ungefär 15 av dessa har variationer i sin form
bestående av gropar eller annan oregelbundenhet. Denna variation i utformning visar på att
rösen inte har en enhetlig form även om det förekommer att man tagit sten eller plundrat dessa
rösen.
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Ett exempel på ett större röse i krönläge med en mycket djup, kraterliknande fördjupning,
finns belägen i Ödestugu sn i Jönköpings kommun (RAÄ 9). Kungsröset har en diameter på
25 meter och är 3,2 meter högt och består av 0,2 till 0,4 meter stora stenar. Det som utmärker
detta röse är den 5 meter djupa gropen centralt i röset och med en diameter på 8 meter. Tjugo
meter söder om detta röse ligger ett mindre röse, 9 meter i diameter och 0,8 meter högt,
bestående av 0,1 till 0,4 meter stora stenar, vanligen 0,2 till 0,3 meter stora. I gropens sidor
på fyra meters nivån ligger större stenar mellan 0,6 till 1,2 meter stora. Enligt en anteckning
från 1846 (Wieselgren) är även detta röse ”öppnadt af Schenberg fr. Schenninge.” Kungsröset
ligger idag i ett kuperat landskap, i en beteshage 240 meter över havet med närhet till Lagan
och gränsande till en stor mosse, Konungsömossen. Den plundring som skett av graven kan
inte ensamt förklara den djupa gropen.
Det andra exemplet på ett oregelbundet röse ligger också i Ödestugu sn (RAÄ 27:1), endast
någon kilometer söder om Kungsröset i själva byn Ödestugu med utsikt över byn i SV och
den medeltida stenkyrkan. Röset är 14 meter i diameter och 1,8 meter högt och bestående av
0,2 till 0,4 meter stora stenar. I mitten finns en oval grop, 4x2 meter, i riktning NV-SO, och 1
meter djup. ”I NV och SO har stenarna omplockats och bilda murar, löpande från gropen och
mot periferin.” Röset ligger i krönläge på en bergsknalle. En iakttagelse man idag kan göra är
att det mot norr, och i samma riktning som den skogsväg som tangerar röset leder, finns en
enradig stensträngsliknande struktur som kan följas några tiotal meter.

2.9.2 Biskopsbo i Vrigstad

Denna husgrundsliknande fornlämning ligger i Vrigstads socken i Sävsjö kommun,
Jönköpings län (RAÄ 27). Den är inte registrerad som röse och passar inte in i den gängse
bilden av gravar utan liknar snarare en husgrund. Det finns likheter med de kulthus av
stengrundstyp som Helena Victor tar upp men skiljer sig genom att innerhörnen är rundade
och inte rätvinkliga samt att det är en öppning i norra långsidan. Fornlämningen ligger högt på
en moränavsats i ett halvmonumentalt läge och strax under den högsta punkten i terrängen. I
området finns flera större gravrösen och även det s.k. ”ringsrör” som omtalas ovan. Jag har
valt att ta med denna fornlämning som ett exempel på en variant av stenvall med ett ”tomt”
inre som ger intryck av att vara en anläggning som inte använts som bostad men som
signalerar just detta på samma sätt som ringröset kan tolkas som en hydda/hyddbotten/härd.
”Husgrund, rektangulär stensättning?, 12x7 m (Ö-V), omgiven av en stenvall, 2.5 - 3 m br
och 0.3 m h av stenar, 0.2 - 0.6 m st, övermossade. Innanför vallen är ursprunglig marknivå
och ytan stenröjd. Vallen har en flackt välvd profil, ytter- och innerhörnen är rundade. I den N
långsidan något V om mitten är en öppning, ca 1 m br. Beväxt med stora och små granar samt
två björkar i V kanten. 4 m V om är en grop, ca 2x1.5.m (NNÖ-ÖSÖ)och 0.7 m dj. Omgiven
av en vall, 0.5 - 1 m br och 0.2 m h. 225 m ö h. Skriftlig källa, Publikation N. G. Gillgren 21/8
1936, nr 17, tolkar företeelsen som förhistorisk husgrund. Skiss.”
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De exempel på både ringrösen och andra mer oregelbundna rösen som omtalats ovan visar på
en stor variation i form och uttryck. För att få en vidare, och möjligen mer komplett bild av
ringröseliknande fornlämningar, kommer nästa kapitel att ta upp exempel utanför Småland,
både inom Sverige och utanför landets gränser.

3

Är ringrösen en småländsk företeelse?

På Gotland finns en särskild kategori storrösen som kallas kraterrösen, av det skäl att de är
försedda med en trattformad fördjupning i mitten (det är möjligt att det tidigare omnämnda
Kungsröset i Ödestugu sn, Jönköpings kommun, RAÄ 9, bör räknas till samma kategori).
Burenhult nämner också att dessa förekommer på fastlandet (Burenhult, 1999).
I finska Österbotten finns också en rösetyp som kallas kraterröse och som eventuellt dateras
till senare delen av stenåldern. Dessa är ca 3-5 meter i diameter och ovala eller runda till
formen. I mitten av röset finns en ringformig fördjupning. Vanliga rösetyper i Mellersta
Österbotten är också rösen som byggts endera runt en stor jordsten eller bredvid en jordfast
sten (http://museot.keski-pohjanmaa.fi/sve_kp_laisuus_4.htm).
Större kvadratiska stenhägnader i södra Sverige och kuströsen i Norrland har stora likheter
med ringrösen. Flera är placerade på samma monumentala läge utmed vatten- eller andra
farleder och i gravfält. Terrängen är liknande med stenblock och allmänt rik på sten. Även
större stenblock som är ursprungliga eller medvetet placerade i röset eller ingående i
konstruktionen säger något om stenens mening och betydelse. Kanske är den kvadratiska
formen en utveckling av den cirkulära eller en lokal variant som säger något om valet av
uttryck och form.

3.1

Kyrkestaden i Habo

Den så kallade Kyrkestaden i Habo socken i Västergötland har i inventeringssammanhang
benämnts inhägnad/hägnad/hägnadsvall (RAÄ 28). Kyrkestaden ligger bara någon halvmil
utanför Jönköpings kommungräns på vägen till Mullsjö och i häradet Vartofta som i öster
gränsar till Tveta härad. Hägnaden ligger i ett gravfält 80x15 meter stort som utgörs av runda
stensättningar, domarringar och en rest sten.
”Inhägnad, 62x27 meter stor (110-310cg), bestående av en stenvall (min ändring) 5-6 meter
bred och 0,3-0,6 meter hög av 0,1-0,5 meter stora stenar. Delvis övertorvad och övermossad. I
vallens västra sida och 7 meter från inhägnadens SV hörn är en öppning 1,5 meter bred. I
vallens södra sida och 21 meter om inhägnadens SÖ hörn är en intill 6 meter bred, 3,5 meter
lång och 0,2 meter hög kil av 0,2-0,5 meter stora stenar vänd in i hägnaden. I den östra vallens
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norra sida har sten tagits till makadamkrossning, enligt uppgift. Markytan fri från
uppskjutande stenar. Beväxt av bland annat stubbar.
Terräng: Flack, svagt S-sluttande moränbunden sandmark. Skogsmark (barrskogsplantering
och lövsly). Ca 295 m ö h. Skriftlig källa, publikation: RAÄ o SMM Dnr 4222/80 ATA Dnr
756/28. H Gabrielsson 30.7.28. ATA. Habo, inv nr 12, Jönköpings-posten 20.7.33. ATA.
Habo. Håknarp. Här skulle man bygga Habo kyrka. Det som byggdes upp på dagen revs
emellertid ner på natten, varför man gav upp försöket.”
En mindre arkeologisk undersökning företogs av Kyrkestaden 1993 som Rune Ekre utförde
tillsammans med Habo hembygdsförening. Några större fynd eller annan kontext som kunde
förklara anläggningen framkom inte. Ett trekantigt röse i den södra långsidans mitt av muren
var en detalj som var anmärkningsvärd. Det är antagligen den som inventeringen beskriver
som sex meter bred, 3,5 meter lång och 0,2 meter hög och som en kil vänd in i hägnaden.
Enligt Ekre så var det fyndtomt men man hade ändå någon hypotes om att anläggningen
kunde ha likheter med kulthusen i Agdatorp i Nättraby socken, Blekinge, som Arbman
undersökte 1937 (Ekre, 2011).
En möjlig parallell till Kyrkstaden skulle kunna vara de finska jättekyrkorna (jätinkirkot) som
förekommer i Österbotten. Ett 40-tal är kända och är 10-50 meter långa och 12-39 meter
breda och markeras oftast av kraftiga stenvallar på ungefär 3-8 meter. De ligger gärna på låga
åsryggar i NV-SO riktning. De innehåller inte mycket fynd och saknar kulturlager och dateras
oftast till slutet av stenåldern och äldsta bronsåldern. De tolkas som försvarsanläggningar,
förrådskonstruktioner, ceremoniella platser eller som naturformationer (Victor, 2002).

3.2

Laxneröset i Gnesta

I Södermanland finns en parallell till ringröset i Röshult trots sin oregelbundna form. Det
ligger strategiskt i ett nord-sydligt sjösystem i en sprickdal mellan två sjöar och ger ett mycket
monumentalt intryck redan på nära håll. En skillnad jämfört med ringröset i Röshult är höjden
över havet som inte är mer än 15 meter. Det är relationen till omgivande terräng och vatten
som är intressant och inte förhållandet till havsnivån. I och med att terrängen är kuperad och
ligger i en sprickdal upplever man att röset är mycket monumentalt även från nära håll. Den
nuvarande bilvägen går alldeles intill röset och antagligen även från sjövägen, som kan antas
vara en viktig led under förhistorisk tid, framträder dess storhet.
Röset beskrivs som ringvall/röse och ligger på krön av moränkulle mellan två sjöar i GåsingeDillnäs socken (RAÄ 8). Gravfält finns i dess närhet (exempelvis 7:1). 1957 års inventering
beskriver röset som ringvall, 45x40 meter (NNV-SSÖ), av sten, vallen är 10-20 m bred och
1,8-6 m h från utsidan och av 0,2-0,3 m stora stenar. Anläggningens inre yta är 12x7 m och
vallen 0,8-1,2 m h från insidan. Möjligen igenrasad ingång i NNV. Märklig! Bevuxen med
barr- och lövträd samt buskar.
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Tillägg 1997: ”Den inre ytan är direkt på åskullens avplanade krön och har gräsbeväxt
markyta med sentida större härd centralt. Från N-NV syns tydligt att åskrönet inklätts med
sten, varför man uppnått effekten av ett betydligt större röse än vad stenmängden medger.
Skyltat på p-platsen SÖ härom. Även vägskylt. Troligen har rösets imponerande och
monumentala ”framsida” avsetts ses från den äldre vägöverfarten över näset enligt äldre
lantmäteriet från 1600-talets senare hälft.” Det framkommer också att röset är oregelbundet
ovalt, 45-49x36-45 m och ligger 15 m ö h.

3.3

Kuströsen i Ångermanland

Utmed norrlandskusten och den finska sidan, men även på den norska atlantkusten, finns ett
stort antal kustnära rösen som till sin yttre och inre konstruktion överensstämmer med rösena
söder om Dalälven. Flera rösen har även en gravgömma med samma konstruktion som den
äldre bronsålderns stora gravhögar i sydskandinavien. I Norrlands inland saknas liknande
rösen. Utmed norrlandskusten finns minst 2 500 kända rösen med välvd profil eller
röseliknande stensättningar med lägre och flack profil. Boplatserna i inlandet under
bronsåldern ser ut att ligga på samma lägen som under stenåldern och vid undersökningar
hittar man framför allt tunna avslag av kvartsit eller kvartsitliknande material och mindre
runda hyddvallar till skillnad mot stenålderns större hyddvallar/skärvstensvallar. Även under
järnåldern anläggs kuströsen (Baudou, 1992, Carlsson, 2001).
Utmed Ångermanlands kust ligger i Vibyggerå sn i Kramfors kommun ett flertal rösen av
olika former på bergskanten med ett stup eller stark sluttning nedanför. De ligger idag ett 3040 tal meter över havet men som på grund av landhöjningen låg betydligt närmare
havsstranden när de byggdes. Flera rösen ingår i gravfält, har mittgrop och hällkistor och
delvis kallmurade. Några runda rösen är omkring 11 meter i diameter och andra mindre med
upp till 3-4 meter stora mittgropar eller enstaka större, exempelvis RAÄ 16. Några rösen har
en kallmurad kant i N-NÖ (RAÄ 27,37) eller är utrivet i NÖ (RAÄ 23). I mittgropen har flera
rösen ett större stenblock upp till två meter sida (bilaga 2, RAÄ 16).

3.4

Röshult - hällkistor från äldre bronsålder i Skåne

Med följande exempel vill jag visa att det är möjligt att den hällkista som Wibling undersökte
i ringröset i Röshult mycket väl kan vara från äldre bronsålder trots avsaknad av fynd samt sin
småskalighet. Hällkistan var placerad intill den s.k. altarstenen och var förmodligen en
brandgrav. Det går inte att dra slutsatsen att alla ringrösen har gravar då ringröset i Röshult är
det enda som undersökts men det är svårt att tänka sig att denna grav skulle vara ett undantag.
Det som blir intressant med kistan är att den i formen så tydligt avviker med sina raka sidor,
väggar och tak, mot ringrösets koncentriska form. Bilden blir då att man väljer att flytta in
eller uppföra en kista/ett hus i skydd av ringröset och så nära ”altarstenen” som möjligt. Det
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som är oklart är om och hur kistan var täckt med jord/sten vilken den förmodligen var med
tanke på de jordmassor som verkar vara upplagda innanför ringröset.
Utifrån en studie av social struktur där källmaterialet är skånska gravfynd från äldre
bronsålder kan hällkistan studeras i gravsammanhang. I studien finns inte Drottninghögen i
Helsingborg medtagen. Av de 204 gravlagda med bestämbar inre gravkonstruktion, som med
säkerhet begravdes under äldre bronsålder, var omkring 20 % hällkistor och 50 % träkistor.
Resterande gravar var kistlösa eller efterbegravningar i senneolitisk kista. En majoritet av
hällkistorna bedömdes vara anlagda under period III vilket också gällde träkistorna men med
skillnaden att de också var vanliga under period II. Brandgravar är vanligast under period III
(44,9%) medan andelen skelettgravar minskar och är som lägst under denna period (27,5%).
Storleken på hällkistorna varierar och det finns flera exempel på mindre hällkistor med sidor
ner till 0,3 meter. 305 enskilda gravar är redovisade med gravgods och 69 utan gravgods. 36
gravar kan inte med säkerhet anses tillhöra äldre bronsåldern (Håkansson, 1985).

3.5

Monument i England

Stenen är det centrala material och det som fångar ögat vid beskådande av de flesta
fornminnen och överlever lättast tidens tand. Inte bara rösen utan även andra
meningsbyggande anläggningar använder sten som uttryck för handlingar av olika slag. För
mig var det viktigt att vidga blicken och se om det finns liknande konstruktioner som
ringrösen på andra platser och inte bara lokalt eller i Sverige. Ett område med en mångfald av
motsvarande anläggningar finns på de brittiska öarna. För att få en känsla för och med egna
ögon ta in dessa valde jag att besöka Dartmoorheden i England där det bland annat finns en
större inhängnad av sten med mindre runda stenhus, hut circles, innanför den cirkulära muren.
Funktionen av dessa hus är fortfarande inte helt klar och det finns gravar i några av husen men
uppfattningen är att människor bott där och sysslat med boskapsskötsel. Däremot var deras
motsvarighet till våra ringrösen, ring cairns, lättare att förstå. Den stora skillnaden var att
dessa hade en lägre profil och att ringvallen sällan var högre än 0,6 meter. Flera av dessa var
också undersökta med moderna metoder.

3.5.1 Hut circles, Grimspound på Dartmoorheden

Den högt belägna Dartmoorheden, i grevskapet Devon, i sydvästra England uppvisar ett
omfattande fornlämningsområde med rösen, gravhögar, små hällkistor, resta stenar, stenrader,
stensträngar, stencirklar, hägnader och husgrunder. Grimspound är en av ett antal så kallade
enclosures, inhägnader/hägnader, i området The upper West Webburn Valley. Hedlandskapet
genomkorsas av upp till kilometerlånga stenrader, som i flertalet fall avslutas (eller börjar)
med en gravhög/röse eller av en större rest sten. Den senaste inventeringen uppvisar 76
stenrader och av dessa har 59 samband med rösen. Graven har vanligtvis den högsta
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placeringen i terrängen. Richard Hansford Worth studerade vid förra sekelskiftet dessa
stenrader och kunde också se en relation till vattensystemen på heden (Thörn, 2007).

Figur 12 Plan över Grimspound (www.legendarydartmoor.co.uk).

Grimspound är belägen mot väst i en dalgång på 450 meter över havet i ett öppet
hedlandskap. I norra delen, och delvis innanför muren, passerar vattendraget Grims Lake som
rinner upp omkring 350 meter österut och rinner vidare ner i dalen nedanför Grimspound. På
två separata höjder, norr och söder om anläggningen, ligger på en halv kilometers avstånd två
gravrösen på 500 m ö h. I närområdet ligger fler liknande anläggningar med varierande
utseende. Idag tolkas anläggningen som en boplats från yngre bronsålder, 700-450 f Kr, och
med boskapsskötsel som huvudnäring. Området som omgärdas av muren har en diameter på
150 meter och muren är vanligtvis tre meter tjock och 1,5 meter hög. Innanför muren finns 24
runda husgrunder (hut circles) och i muren finns idag tre in- och/eller utgångar i öster, sydöst
och i väst. I nordöst och väster finns ihåligheter i muren. Husgrunderna ser inte ut att vara
placerade i något speciellt mönster. Exempelvis är åtta byggda parvis och tre hus länkade
tillsammans och ett är kopplad till muren. Några hus har en konstruktion vid ingången med
stenhällar som tolkats som skydd för väder. De flesta ligger placerade i den södra delen och i
närheten av vattendraget saknas hus och där finns också en liten våtmark.
Grimspound undersöktes i slutet av 1800-talet och uppfattningen då var att husen eller
hyddorna ovanför eller utanför stengrunden var uppbyggda av torv i form av en kon. Mycket
få fynd framkom vid undersökningen och den tidens utgrävningsmetod och kunskapsnivå
innebar att stolphål och andra strukturer inte framkom. Man undersökte endast insidan av
sexton husgrunder och av dess hade tolv härdar och åtta även någon form av kokgrop
(cooking hollow). Ingen keramik framkom och endast mindre mängd flinta och skörbränd
sten förutom kol och aska. I flera hus framkom stenhällar liggande utmed väggarna som
tolkades som bänkar för arbete, sömn och som sittyta. Åtta hus hade stenlagda golv. Några
hus med mindre mängd stenmaterial ansågs kunna vara boskapsbås/fållor eller
förvaringsbodar. Minst nio ytterligare runda husgrunder finns även utanför muren i sydöst.
Senare tiders undersökningar av en liknande anläggning (enclosure 15, Shaugh Moor) har
visat att denna varit i bruk från omkring 1700 f Kr till 700 f Kr och att husgrunderna där var
äldre än själva muren vilket också kan förklara varför vissa av husen i Grimspound låg
utanför muren (Pattison & Fletcher, 1996, www.english-heritage.org.uk).
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Det förekommer även gravar i dessa runda husgrunder på Dartmoor och tolkas då som om
dessa omgestaltats till gravmonument. De stenrader som utmärker området föreslår Barnatt ha
som syfte att binda samman ”de levandes värld” och de högre belägna heliga platserna. En
annan uppfattning är att dessa runda hus ska ses som skengravar, kenotafer, eller att de var
konstruerade för människor som omkommit på grund av ovanliga omständigheter. Den
likartade orienteringen gör också att det går att se kopplingar mellan hus och gravmonument
(Thörn, 2007).
Ett av Dartmoors mest kända metallfynd är den så kallade ”the Hameldown dagger”, som i
slutet på 1800-talet grävdes fram i samband med att ett gravröse undersöktes. Svärdet hade en
svärdsknapp av bärnsten med inlagda guldstift och dateras till den äldre bronsåldern.
Svärdsknappen hade blivit reparerad och ansågs kunna vara äldre än själva klingan (Pattison
& Fletcher, 1996). Tyvärr försvann svärdet i samband med andra världskriget då museet i
Exeter bombades.

3.5.2 Ring cairns och causewayed/enclosures

I Storbritannien har en motsvarighet till ringrösen omtalats sedan slutet av 1800-talet då
Richard Hansford Worth studerade förhistoriska gravmonument på Dartmoor, Devon, i
sydvästra England. Först i början på 1970-talet problematiseras anläggningarna mer
genomgående och arkeologiska undersökningar kommer till stånd.
Till övervägande del varierar de brittiska ringrösena (ring cairn) från 10 m och upp till
omkring 30 m i diameter. Vallen består av mindre sten men större block förekommer ibland
också. Bredden på själva vallen varierar vanligtvis mellan 1,5 m upp till 3 meter. Höjden på
vallen är sällan högre än 0,6 meter. Exempel finns också på kantkedjor både på in – och
utsidan av vallen och vallen kan ibland uppfattas mer som kallmurad. Det finns även exempel
på resta stenar i centrum av själva ringröset.
I England förekommer nästan aldrig ingångar i ringrösen, men detta kan vara en regional
skillnad eftersom det i södra Wales är ofta förekommande. Innanför ringvallen är ytan oftast
plan och jämn och det kan där även förekomma berg i dagen eller stenblock. Härdar och
eldstäder förekommer rätt ofta i röset och även vit kvarts har noterats.
Det förmodligen vanligaste förekommande anläggningarna i själva röset är mindre runda
gropar upp till 0,6 meter i diameter och 0,4 meter djupa. Ibland är dessa täckta med en
stenhäll och kan innehålla kol och fragment av keramik eller andra föremål.
Gravar förekommer i dessa rösen men anses då vara sekundära och inte tillhöra en
ursprunglig funktion. Dessa är vanligtvis brandgravar i urnor eller gropar men exempel finns
också på skelettgravar. En variant av ovala gravhögar av jord och sten förekommer också
inom röset och är då vanligtvis upp till 4 meter i längd och sällan mer än 0,3 meter höga.
Dessa ligger oftast strax bredvid den centrala punkten av röset och kan innehålla en eller flera
gravar.
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Stolphål eller hål efter pålar har påträffats både i och utanför ringrösen i Storbritannien men få
platser har undersökts där dessa sträcker sig utanför själva ringröset för att kunna göra en
vidare tolkning. På en plats i Wales var röset omgivet av en ring av stolpar.
Den ursprungliga funktionen av dessa rösen är oklar men F Lynchs uppfattning var att de
snarare ska ses som rituella platser kopplade till eld och kol snarare än till begravningar
(Lynch 1979).
The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd i Wales beskriver på sin hemsida begreppet
”ring cairn” (Ltd).
”Ring cairns are circular or oval banks of stone, originally with a clear space in the middle,
though in some examples the centre was later filled in. Although burials have been found in
some of them, it seems that this was not their original purpose and they may have been used
more like stone circles; it could be that the reason why there are so few stone circles in
southeast Wales is because ring cairns were being constructed instead. Like platform cairns, it
is not always possible to recognize them without excavation.”
I början av 2000-talet inventerades grav-och kultplatser i Glamorgan och Gwent i Wales
(Evans & Lewis, 2003)
Totalt registrerades hela 64 ringrösen i området Glamorgan. När inventeringen var klar hade
närmare 500 grav-och kultplatser registrerats i de båda områdena och 102 nya hade
framkommit. Vanligtvis var ringrösenas diameter mellan 7,5 till 20 meter. Några rösen var
större mellan 26 till 32 meter och det största hela 50 meter i diameter. Som andra rösen är de
belägna i hög terräng och på krön som dominerar omgivningen eller i lägre terräng ovan
vattenled (exempelvis River Loughor). Tre av rösena har blivit undersökta. En av dessa hade
före konstruktionen fått marken utjämnad men den andra hade behållit sitt sluttande plan. Den
sistnämnda hade från början en ingång som senare noggrant blivit blockerad. I två fall hade
den inre kantkedjan blivit mer omsorgsfullt konstruerad. Därefter i den avslutande fasen hade
röset fyllts med sten. Det ena röset innehöll kremerade ben i en grop. Det andra en möjlig
härd men inget bevis för någon gravaktivitet. Dessa exempel av fyllda ringrösen lyfter frågan
om det kan vara så att även andra rösen också kan vara ifyllda ringrösen.
I denna inventering framkommer också hällkistor i både rösen och ringrösen.
I Storbritannien är ring cairn en undergrupp till Round barrow som skulle kunna översättas till
gravhög eller röse. I definitionen ligger också att funktionen inte endast haft en gravaktivitet
utan även annan ritual eller att en blandning av dessa kan vara möjliga.
En intressant uppgift är i vilken geografisk riktning dessa rösen är orienterade. En större del
ligger på flat mark utan någon egentlig riktning (25 st). Därefter är den vanligaste riktningen
söder och nordöst med sju i varje riktning. Huvudintrycket är att riktningen mot väst är den
man minst föredrar, två mot sydväst och en vardera mot väst och nordväst. Kanske kan man
göra en jämförelse med vilken orientering bronsålderns kulthus av stengrundstyp har i
Sverige. Helena Victor har i sin avhandling kunnat visa att dessa kulthus nästan aldrig ligger i
riktning öst-väst och ostsydost-västnordväst trots att bostadshusen gör så. Hon menar att detta
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bör vara ett medvetet val och kan ses som en negativ avbild av bostadshuset. Det går att se en
etnografisk parallell mellan hus och gravbyggnad där gravbyggnaden är en negativ avbild av
det levande huset, med samma struktur och med samma meningsinnehåll, men där de
materiella uttrycken skapas genom en baklängesprincip (Victor, 2002).
Den typ av neolitiska stenhägnader (enclosure) som förekommer på Dartmoor finns på flera
platser i England och i södra Englands lågland även en variant kallad ”causewayed
enclosure”. Dessa utmärks av koncentriska jordvallar med upp till tre diken runt en central
yta som genomkorsas av stigar/vägar. Vallarna kan i vissa fall införliva naturliga barriärer
såsom vattendrag eller sluttningar. Ytan på dessa ”causewayed enclosures” varierar stort från
0,4 och upp till 3 hektar (Oswald, 2011). Liknande anläggningar finns på kontinenten och i
Danmark och har stora likheter med Sarupanläggningarna och kan också ha trä- och
palissadkonstruktioner (Andersson & Svensson, 1999).

3.6

Jämförelse med ringrösen i Sydsverige

Framför allt är likheterna med småländska ringrösen det mest påtagliga. Formen,
konstruktionen och placeringen i terrängen och närhet till vatten eller andra
kommunikationsleder är jämförbar med ringrösen. I Storbritannien har flera rösen blivit
arkeologiskt undersökta och det är troligt att deras resultat även går att dra slutsatser av även i
Sverige. Några skillnader som går att se är att de mest tydliga ringrösena på Sydsvenska
höglandet är betydligt större både i diameter och höjd. Även vallen är bredare. Ett resultat av
undersökta ringrösen i Storbritannien är att man där inte anser att dessa primärt ska betraktas
som gravar även om de senare använts i gravsammanhang.
Genom undersökningar har man i Storbritannien kunnat se att ringrösen blivit ifyllda med sten
och därmed fått ett annat utseende. En liknande tolkning av en gravhögs olika byggnadsfaser
har Joakim Goldhahn gjort i sin studie om Sagaholmsgraven i Jönköping (Goldhahn, 1999).
På samma sätt som i Sagaholmsgraven kan man se att det finns en mycket stor variation i
konstruktionen av rösen och varje anläggning får en individuell utformning fast med en
gemensam grundform.
Likheterna med speciellt Storbritannien är slående och det är också där man verkar ha kommit
längst när det gäller arkeologiska undersökningar. Avslutningsvis kommer en genomgång av
kulthus att komplettera bilden ytterligare då även dessa skulle kunna ge information om
ringrösets funktion.
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4

Ringrösen möjliga kulthus?

Helena Victor har i sin avhandling av bronsålderns kulthus för Smålands del fokuserat på
områden längs kusten och större vattenleder. Kulthusen ligger oftast i rika bronsåldersbygder
och också nära rika gravar och platser med praktfulla depåer. Kulthusen saknar oftast väggar,
ingång och tak. De har likheter med bostadshus i form och storlek men ligger inte på boplatser
och normala boplatsfynd saknas. Husen påträffas ensamma eller i par men aldrig tillsammans
med andra huskonstruktioner. Det finns ett par typer av kulthus enligt Victor, stengrundshus
och mindre kulthus av stolp- och stengolvshustyp.
Utmärkande för kulthus av stengrundshus är att dessa har en grund bestående av vallar med
sten och jord eller bara stora stenar, har rundade gavlar och rätvinkliga innerhörn.
Väggarna/vallarna varierar i bredd från en till fyra meter och är byggda i olika slag av
skalmursteknik. Normalt har vallen en yttre begränsning av en kantkedja av mindre sten samt
en inre kantkedja av större stenblock med flat sida inåt där en rak vägglinje verkar ha
eftersträvats. Husens längd varierar mellan 10 och 45 meter, men är normalt 16-25 meter
långa och 6-12 meter breda. Husen saknar synliga ingångar och väggarnas enskilda bredd är
större än innerytans. Om det funnits tak är oklart. Det finns exempel på att husen förekommer
parvis, som vid Agdatorp i Bleking. Det finns åtminstone ett 60-tal kända stengrundshus och
ett 20-tal mindre kulthus av stolp- eller stengolvstyp i södra Sverige. Ett fåtal hus är
undersökta och knappast något med moderna utgrävningsmetoder. De uppvisar ett tunt
kulturlager, om ens något, och fyndmaterialet är magert med bara små enstaka bitar av
keramik, ben och flinta. Husen i Broby och Hågahagen vid Hågahögen (Hågakyrkan) i
Uppland och Koarum intill Kiviksgraven är några exempel på kända kulthus av
stengrundstyp.
Ett kulthus av den mindre typen med stolp- eller stengolv är känt i Småland och undersöktes
1992/93 inför E4:ans nya sträckning. Platsen, kallad Klåfvehalla, låg i sockengränsen mellan
Tofteryd och Åkers sn i Vaggeryds kommun strax söder om Skillingaryd och invid Lagan.
Fornlämningsområdet bestod av en större rund stensättning (där sockengränsen går rakt
igenom) och en mindre oregelbunden stensättning, en härd, en ”syllstenskonstruktion” samt
ett, ca 10x10 meter stort område med stolphål, nedgrävningar, rännformade mörkfärgningar,
spridda brända ben, flinta, ett fragmentariskt keramikkärl mer mera (RAÄ105). Det omkring
100 kvadratmeter stora området med spridda brända ben tolkades som platsen för en
dödshusliknande anläggning. Utifrån stolphål och rännor framkom en cirka 5-8x2 meter stor
konstruktion, möjligen någon form av hägnad, där ritualer i samband med död och begravning
ägt rum. Bland fynden fanns ett lerkärl med taggtrådsliknande dekor, omhuggen och
eggslipad flintdolk, två pilspetsar med urnupen bas och två fragment av närmast
halvmånformiga, hålförsedda, bensmycken samt skrapor och avslag av flinta samt en del
eventuellt slagen kvarts. ”Dödshuset” daterades till stridsyxetid eller senneolitikum. En
gravgömma i den mindre stensättningen daterades till mitten av bronsåldern och ett lerkärl i
brandlagret i den större runda stensättningen till senare delen av yngre bronsålder. Denna
runda stensättning hade utåtlutande kantställda hällar som påminner om Sagaholmsgravens
kantkedja. Omedelbart norr om och i kanten av den stora stensättningen ett par meter öster om
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stenfundamentet vid ”dödshuset” framkom ett kraftigt stolphål som var stenskott med flera
större stenar. I hålet påträffades kraniebitar från två olika individer och flintavslag.
Utgrävaren vågar tänka sig en totempåle av något slag, kanske med en gudabild. Stolphålet
daterades till äldre eller mellersta bronsålder. Platsen kan alltså ha brukats för begravningar
och därtill kopplade riter, vid upprepade tillfällen i kanske mer än tusen år (Nordström, 2002;
Victor, 2002).
Schönbäck har antytt att det i rösen på Gotland är möjligt att de kallmurade konstruktionerna
är ett slags kulthus (Victor, 2002). Han lyfter även idén om en möjlig ”processionsväg” inom
gravrummet genom öppningarna i stenkretsarna som in- och utgångar i Simunderöset på
Gotland som började undersökas 1957 (Schönbäck, 2012).

5

Diskussion och tolkning

Ringrösets finurliga konstruktion med ett uppfattat ”tomrum” i centrum och en relativt hög
stenvall runtom gör att det på håll uppvisar en bild av ett fullbordat röse på samma sätt som
Laxneröset i Gnesta. Eftersom röset ligger högt i terrängen så krävs det att man kommer
mycket nära för att kunna uppfatta det ”tomma” centrala rummet. På det viset blir byggandet
av röset mer ekonomiskt då det inte går åt så mycket sten som om man skulle fylla röset med
sten. Samtidigt uppvisar röset en monumentalitet utåt. Detta dubbla uttryck kan upplevas som
ett sätt att lura ögat och samtidigt ge stora möjligheter till flera aktiviteter än vad ett fyllt röse
gör. Även de in- och/eller utgångar som finns är konstruerade så att full insyn utifrån inte är
möjlig.
Placeringen av röset på en mindre höjd i gränsen till Finnveden i söder och nästa bygd, med
bland annat ringrösena i Ekeryd på kort avstånd, ger en känsla av utpost mot en grannbygd.
Denna känsla förstärks av att skogsvägen förbi röset idag viker av neråt och håller sig inom
Röshults marker och aldrig fortsätter över socken- och häradsgränsen mot Ekeryd och
Byarums socken. Förmodligen handlar det om en naturlig gräns i form av mossar och
vattensjuka områden som gör det svårt att ta sig över till Skjutebo och Ekeryd den vägen. Om
skogen inte varit alltför tät så har förmodligen röset även kunnat betraktas från farleden
Vederydssjön. Till stora delar är Röshult omflutet av vatten med undantag av området i norr
som gränsar mot gården Hustomten. Den vattendelare som ringröset i Röshult befinner sig vid
säger kanske också något om valet av plats att anlägga ett monumentalt röse. Även mot norr
där höglandet upphör och utmynnar i ett helt annat landskap mot Vättern kan en annan bygd
skönjas.
Åter till själva ringröset. Är begreppet ringröse hållbart? De rösen som fått beteckningen
uppvisar variationer men har en eller ett par gemensamma nämnare, den röseliknande
cirkulära formen och ett mer eller mindre tomt inre. Några har också gångar in eller ut från
röset. De tre ringrösen som är registrerade i Nässjö och Eksjö kommuner är inte lika
monumentala som de övriga och ligger inte lika tydligt nära vatten eller våtmarker. Dessutom
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har de stenpackning i botten vilket inte de övriga har. De har inte heller några tydliga gångar.
Om dessa skulle uteslutas blir ringrösen en mer västlig företeelse. Likheten med andra högar
och rösen i området finns på så sätt att de också kan ligga nära vatten och i stenrik terräng
men har jämfört med ringrösen mindre gropar i ytan.
Frågan är om det uppfattade tomrummet i centrum alltid har varit tomt. Wiblings skiss från
ringröset i Röshult visar att det inom röset funnits en mindre kistliknande konstruktion
(och/eller altare enligt Ygge) av hällar som Ygge uppfattade befanns i rösets centrum. Ygges
uppgifter om att Wibling jämfört röset med Drottninghögen i Helsingborg ger också en annan,
mer nyanserad bild. Ygge, och även hans äldre bror, som själv som 13-åring var med och
hjälpte till att rita en karta över platsen är säker på sin sak.
Om placeringen av kistan stämmer så visar det att den ligger i samma riktning som ingången i
NO och pekande mot SV där det också finns mindre försänkningar eller ”utgångar”. Den
större hällkistan som ligger utanför ringröset men ”påkopplad” till ringröset i norr har däremot
en N-S riktning.
Några fynd i kistan är det ingen som känner till och av någon anledning så ser det inte ut som
om Wibling alls har skrivit något om grävningen. Kanske var han besviken på att han inte
gjorde några fynd eftersom han jämförde med Drottninghögen i Helsingborg som var rik på
både skålgropar, sten- och metallföremål (Wibling, 1904).
Är denna kista i så fall att beteckna som en hällkista? Enligt Ewa Ryberg så borde den kunna
uppfylla kriterierna för en hällkista, men med sin ringa storlek utmärker den sig. Hon har i sitt
arbete studerat hällkistor i Göteryd i Kronobergs län. I sin historik nämner hon att Sune
Lindqvist anser att en typ av mindre kistor som saknar ingångsanordningar i stort sett bör
hänföras till brons- och järnåldern men att dessa små kistor delvis kan tillhöra hällkisttiden.
Han uppger inga måttangivelser men att dessa små hällkistor skall förekomma mycket talrikt i
Småland (Ryberg, 2008). Även Inger Håkanssons studie av äldre bronsålder i Skåne visar att
mindre hällkistor förekom och att en del av dessa inte heller innehöll några fynd.
Med den lilla hällkistans vägvisande absid och ingångens riktning blir bilden nästan
övertydlig. Den pekar från ett håll och mot ett annat håll, från nordost där solen går upp när
det är som ljusast vid sommarsolståndet och mot sydväst där den går ner när det är som
mörkast vid vintersolståndet. Det är inte svårt att associera till solen och dess betydelse för det
levande. Årstiderna och naturens kretslopp är något som människan är en del av och måste
förhålla sig till.
Det faktum att det i röset fanns en liten hällkista som kan tänkas vara från äldre bronsålder gör
inte automatiskt ringröset till en självklar grav. Det är antagligen relationen till det stora
jordfasta stenblock i sydväst om centrum (som Wibling enligt Ygge kallar altare) som är
skälet till placeringen. Det är inte bara järnålderns gravar som sökt sig till ringröset utan
möjligheten finns att även tidigare gravar sökte sig till det som uppfattats som värt att förhålla
sig till. I nästa steg bakåt i tiden kan man tänka sig att ringröset blivit uppfört runt stenblocket
och vattensamlingen som då representerar det ursprungliga på platsen.
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Det är slående att det så kallade ”altaret” i ringröset i Röshult verkar ha samma position i
förhållande till den sydväst-nordöstra axeln som altarstenen har i det mer kända och
utforskade Stonehenge i England. Detta 5 x 1 meter stora stenblock består av en grön
glimmerhaltig sandsten till skillnad från de andra s.k. blå- och sarsenstenarna i den
cirkelformade megalitiska stensättningen. Vid midsommar förmodas solens strålar vid
soluppgång ha träffat denna sten genom en solkorridor av stenar som ramade in solljuset. Då
jordaxeln idag har förändrats, jämfört med den fas i byggandet av Stonehenge som altarstenen
var en del av, faller inte längre solens strålar vid midsommar på den ursprungliga platsen.
Ytterligare en likhet är den nordöstra ingången som i Stonehenge fortsätter som en
processionsväg mot floden Avon, kallad ”the Avenue”, bestående av ett parallellt par av diken
och vallar. Denna fas då altarstenen och processionsvägen förmodas tillkommit är runt 2 400 f
Kr (Burl, 2007).
Min tolkning, utifrån röset i Röshult, är att ringrösen är en typ av multifunktionell anläggning
som skiljer sig från vanliga gravrösen och anläggs fortlöpande under längre tid, kanske redan
med början under neolitikum i samband med att området tas i bruk för odling. Den cirkulära
formen inbjuder till aktiviteter och rörelser på ett annat sätt än vad en kvadratisk form gör. En
tydlig början eller slut saknas. Det som var syftet med anläggningen i ett tidigt skede behöver
senare inte fylla samma syfte men har förmodligen haft ett särskilt värde eftersom gravar i
form av ytterligare ett mindre röse och stenkretsar tillkommit senare, antagligen under äldre
järnålder. Då har man ansett ringröset vara så exklusivt att man till och med anlägger de nya
förmodade gravarna så nära ringröset som det bara är möjligt och även i mindre omfattning
lånar sten från det äldre ringröset till det mindre röset med hällkista. Alternativt skulle det
också kunna vara så att ensamma rösen behåller sin unika betydelse och att nya anläggningar
fråntar det ursprungliga röset dess exklusivitet som unikt. Intrycket är dock att senare
anläggningar visar på en respekt för det ursprungliga röset och snarare utnyttjar dess status.
Det är också tänkbart att det är den så kallade altar- eller offerstenen i centrum av ringröset
tillsammans med vattenkällan och den drumlin-liknande moränavsatsen som är själva
förutsättningen för hela gravfältets utbyggnad och som ringröset byggts upp runt. Just
bevarandet av altar- eller offerstenen samt vattenkällan kan vara förklaringen till att man valt
att hålla ytan mer eller mindre öppen och inte fyllt upp det centrala rummet med sten. Inte
bara gråstenen som ringröset byggts med utan även vit kvarts som finns naturligt i området
förekommer rikligt i röset och även i det andra röset på det närliggande gravfältet. Stenen som
röset är uppbyggt av kommer antagligen från de åkrar som anläggs i närheten men kan också
vara tillverkad på plats, speciellt den vita kvartsen. Den omtalade lilla hällkista som funnits
bredvid den s.k. altar- eller offerstenen kan förmodas ha varit en brandgrav trots avsaknad av
fynd men med uppgift om kol eller sotlager och som tillkommit senare än vid ringrösets
tillblivelse. Det är mycket möjligt att det kan finnas ytterligare sekundära gravar i ringröset. I
området mellan de två gravfälten finns strukturer som skulle kunna tyda på att dessa gravfält
på något sätt varit sammankopplade med varandra eller till och med vid någon tidpunkt
utgjort ett enda gravfält.
Jag tänker mig att ringröset börjar anläggas i en tid då det finns ett särskilt behov av att både
utåt och inåt manifestera en gemensam historia och platsens ursprung. Denna medvetna
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handling speglar en pågående förändring i livsstilen men kanske ändå i första hand ett
upprätthållande eller ett försvar av det förflutna och en markering utåt. På så vis blir dessa
anläggningar inte bara gravar utan centrum i tidens mentala och fysiska landskap. Det blir ett
sätt att konservera och bevara något som fortlöpande förändras. Den ursprungliga platsen där
man bosatte sig blir till monument och gruppens gemensamma minne av något som varit värt
att i gemenskap åter minnas och vårda. Idag skulle man kunna kalla detta förhållningssätt
nostalgi eller romantik, en längtan hem eller tillbaka till en svunnen tid. Människor söker sig
till en plats som under långa tider haft ett värde att förhålla sig till. Genom att tydligt
kommunicera denna idé om sin historia lämnas också ett minne och tecken till framtiden som
i sin tur väljer att förhålla sig till detta minne på ett eller annat sätt. Det som var mening först
blir sällan samma mening senare och i ett annat sammanhang. I så fall skulle vi idag utan
svårigheter kunna förstå dessa fornminnen.

6

Sammanfattning

Jag har i denna studie försökt visa att ringröse är en fornlämningstyp som kan innehålla andra
tolkningar än enbart funktion som grav. Begreppet ringröse och rösen med en ”tom” inre yta
verkar framförallt finnas i Norra Småland och på Småländska höglandet där ringröset i
Röshult i Månsarps socken blir det typexempel som jag valt att utgå ifrån. Antalet rösen som
fått benämningen ringröse är till antalet få och har även en stor variation i sin utformning. Det
som förenar och som är påtagligt är det tomma inre och avsaknad av stenpackning i den
centrala ytan. Flera ringrösen har in- eller utgångar markerade i vallen. I Röshult har den
tydligaste gången i NO samma läge som solens uppgång vid midsommar och även en gång i
SV där solen går ner vid vintersolstånd.
Det som förenar utöver det tomma inre är att ringrösen är belägna på moränhöjder/avsatser i
monumentalt läge utmed vatten- och/eller andra kommunikationsleder samt med närhet till
mossar och vattendrag. De ligger ofta i ett gravfält och i en terräng med mycket sten och
närhet till talrika stenblock. Placeringen på moränhöjder gör också att det finns närhet till
urberget och i exemplet Röshult är det tydligt att moränlagret är tunt och att drumliner
framkommer i moränhöjdens riktning. Eftersom det inte finns några klara kriterier för ett
ringröse så blir begreppet upp till inventeraren att ta ställning till. Förutom rösets mer eller
mindre tomma inre så är det inte helt klart att det på något annat sätt skiljer sig från andra
grav/rösen och även högar (t ex Sagaholmsgraven).
Genom kategorin ringröse riskerar man att snäva in tolkningen och göra den mer unik än vad
den behöver vara. Samtidigt säger utformningen något om dess historia och varje ringröse blir
idag unikt på samma sätt som andra rösen och högar också kan uppfattas.
Jag har också visat att det finns liknande, om än annorlunda, fornlämningar på andra platser
både i och utanför Sverige som kan vara till hjälp för att förstå ringrösen.
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Hur blir då ringröset härd och hem? Jag har valt att i min teoridel utgå från hur människan
förhåller sig till sin existens och sitt ursprung. Återkommande aktiviteter och upprepningar
ger trygghet och sammanhållning och den cirkulära formen finns där både symboliskt och
faktiskt. Människor har valt att återkomma till platserna med ringrösen och anlagt nya
cirkulära gravar och därmed laddat denna plats med ny symbolik och kanske andra värden.
Cirkeln blir formen och symbolen för härden, hyddan och hemmet, det mest basala för
överlevnad på samma sätt som solen. Man skulle kunna säga att inom denna ram pågår livet
och att förhålla sig till allt vad det innebär.
Vad som exakt pågått i exempelvis ringröset i Röshult är svårt att veta men att förhållandet till
solen och himlakroppar varit en viktig del i den ursprungliga kulten och förklarandet av liv
och död känns som en inte alltför vågad uppfattning.
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Ymer 1904. Svenska sällskapet för antropologi och geografi., ss. 259-280 (utvalda delar).

Figur 13 Bild och plan över Drottninghögen i Helsingborg vid undersökning 1904.
”Sedan det öfre jordtäcket aflägsnats, visade det sig (fig. 2), att högens inre del, på ett
afstånd af 2 å 3 meter från kanten, var om- gifven af en stenkrets eller s. k. fotkedja med
undantag af den södra sidan, där densamma troligtvis förstörts vid upptändandet af de
ofvannämnda lägereldarna. Innanför fotkedjan, från hvilken mar- ken sakta höjde sig inåt,
funnos flera egendomliga såväl stensätt- ningar som hällar och samlingar af kullersten. Vid
deras aftäckande anträffades talrika flintstycken, däribland några, som tydligen blifvit slagna
af människohand, spridda krukskärfvor samt i midten af högen partiklar af ett rödt ämne.
Äfven lågo här starkt förmultnade lämningar efter djur, bland hvilka inspektören vid
Zoologiska museet i Kjöbenhavn, Herluf Winge, igenkänt ben af häst, tamoxe och får eller
get. En närmare undersökning af stensättningarna bragte därjämte i dagen flera grafvar,
hvilka samtliga innehöllo brända och »tvättade» ben och sålunda visade sig härstamma från
den yngre bronsåldern men eljest företedde stor omväxling.”
”Lika stort intresse som Drottninghögens grafvar med deras innehåll visade sig dess öfriga
stenkretsar äga. Redan fotkedjan, om än icke sällsynt i högar från denna tid, är ganska
anmärknings- värd. Den magiska innebörd, som under forntiden tillades cirkeln, har
troligtvis föranledt, att man hos flera folk ej blott åt människo- boningar utan äfven åt
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gudahus eller tempel till en början gifvit denna form. Enligt afbildningar af egyptiska tempel
från äldre tider synas dessa hafva bestått af små kretsformiga hyddor, förfärdigade af trä
eller flätverk och inhägnade af palissader. Det utbyte af idéer, hvilket helt visst redan tidigt
ägde rum mellan orienten och norden, har sannolikt föranledt, att äfven här liknande
byggnader uppförts. Detta framgår för öfrigt såväl af den husurna från bronsåldern, hvilken
1890 tillvaratogs i den af professor Oscar Montelius och mig undersökta Kungshögen vid
Foteviken i Skåne, som ock af ett par bland de hustomter, hvilka af oss några år därefter
aftäcktes vid Augerum i Blekinge. Om än icke Drottninghögen är att hänföra till sistnämnda
slag af fornlämningar — något som till följd af dess senare användning är omöjligt att med
bestämdhet afgöra — , synes mig dock på grund af senare gjorda iakttagelser ganska
antagligt, att vid anordningarna i densamma tagits till mönster grundplanen af en samtida
byggnad.”
”Ganska stort intresse äger äfven det i södra delen af högen aftäckta offeraltaret. Den norr
om detsamma och på tämligen stort djup blottade stensättningen med sina bålrester och
skärfvor efter större och mindre lerkärl (fig. 11) synes mig svårligen kunna för- klaras på
annat sätt än att detta ställe varit inredt till ett slags kök för att användas antingen af de
avlidna eller ännu sannolikare vid den här företagna offringen. Redan altarets förlängning åt
öster medelst tvenne på hvarandra lagda stenar antyder nämligen, att i mellanrummet stått en
gudabild. Denna förmodan bestyrkes ytterligare såväl genom de båda upptill förruttnade
träpålar, hvilka här voro nedstötta i marken, som ock af de röda partiklar, hvilka funnos i
närheten af altaret och möjligen utgjorde lämningar efter ett färgämne, hvarmed bilden varit
belagd. Om träpålarna äro lika gamla som de i närheten anträffade krukskärfvorna från
bronsåldern, är naturligtvis omöjligt att afgöra. Att trä under gynnsamma för- hållanden kan
bibehålla sig årtusenden igenom, är en allmänt känd sak, och att förutsättningarna härför i
Drottninghögen, som öfvervägande består af sandblandad lera, varit ganska stora, torde väl
ej heller kunna förnekas.”
”Så t.ex. berättar skalden Horatius, som lefde i början af vår tideräk- ning, att på ett
offerställe i Rom, där just en priapusbild stod upp- rest, slafvar och andra fattiga personer
plägade begrafva sina döda. Att äfven Drottninghögen ursprungligen varit ett offerställe,
som sedermera fått en sådan användning, härför har man ett sannolikt stöd särskildt i den
omständigheten, att altarnas antal är för stort och deras läge i högen alltför framträdande,
för att de skulle kunna betraktas som blott pendanger till de jämförelsevis fåtaliga och tämligen innehållslösa grafvarna. Säkert är, att Drottninghögen ej varit någon vanlig
begrafningsplats utan, om ej till en början ett offerställe, åtminstone ett slags dödstempel
eller grafkapell ” (Wibling, 1904).
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Ångermanland, Kramfors kommun, Vibyggerå sn
RAÄ 16:1 Gravfält med 6 fornlämningar (1 ovalt röse, 2 rektangulära rösen, 1 oregelbundet
röse, 1 oval stensättning och 1 skeppformig stensättning).
…”De rektangulära rösena är 10x5 respektive 14x6 m (båda VNV-ÖSÖ) och 0.6 respektive 1
m h. Stenarna är vanligen 0.1-0.4 m st. Det V röset har i V en rektangulär grop, 2x1 m (VNVÖSÖ) och 0.4 m dj (sannolikt rest av kista), och i Ö en hällkista, 2.5x1 m (VNV-ÖSÖ),
omgiven av hällar, 0.2-0.5 m st, 0.5 m tj och 0.5 m h. Takhällen är 3x2x0.5 m st. Hällkistan
utriven mot S. Det Ö röset har i mitten en grop, 10x3 m och 0.4-0.6 m dj, och i V några hällar,
0.8-1.5 m st (rest av kista?). Det V röset är något utrivet mot S. Det oregelbundna röset är
10x4-10 m (NÖ-SV) och 1-1.5 m h. Stenarna är vanligen 0.2-0.4 m st. Kallmurad kant delvis
synlig. I mitten är en grop, 3.5x2.5 m (N-S) och 0.8 m dj. I gropen är en sten, 2x0.7x0.3 m. I
NÖ är ytterligare en grop, 2.5x1.5 m (NNV-SSÖ) och 0.5 m dj. I gropen är ett block, 2x1.5x1
m. Mot S uppvisar röset en jämnt rundad form medan det mot N är oregelbundet och ger
närmast ett ej färdigbyggt intryck.… De två anläggningarna längst i V undersöktes av E.
Olsson 1911. Fynden bestod av lite kol (FMIS).”

