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Herrestad 210:1, Uddevalla kommun,  
Västra Götalands län 
Arkeologisk undersökning av stensättning från järnålder

Sammanfattning
Samgräv Recycling AB har med anledning av 
planerad bergtäkt ansökt om tillstånd att ta 
bort fornlämningen RAÄ Herrestad 210:1, en en-
samliggande stensättning. Stensättningen som 
gravtyp är i bruk från neolitikum, genom brons-
ålder och under hela järnåldern, och varierar 
stort i såväl yttre utseende, inre uppbyggnad som 
placering i landskapet. Läget för Herrestad 210:1 
antogs avvika något från det gängse i närområ-
det. Undersökningen skulle därför inriktas på 
att sätta fornlämningen i en relevant landskaps-
kontext. Undersökningen förväntades också ge 
ökad kunskap om gravritual under övergången 
mellan brons- och järnålder.

Undersökningen ägde rum i november 2018. 
Stensättningen rensades och undersöktes för 
hand. En koncentration med kol och brända ben 
från människa framkom inom en begränsad yta, 
delvis under en kantkedja. Strax söder om denna 
koncentration framkom ytterligare enstaka ben. 
Ingen keramik eller andra fynd hittades.

Resultat av undersökning och analyser vi-
sar på en enskilt placerad stensättning, med en 
bengömma som innehåller en mindre del av de 
brända benen från, troligen, en individ. Med un-
dantag för att en viss osäkerhet råder kring hu-
ruvida förberedelsen av ytan, konstruktion och 
nedläggelsen av benen skett inom en helt kort 
tidsrymd eller i en serie av händelser under ett 
par hundra år, finns inga (andra) tecken på åter-
bruk av anläggningen.

Huruvida stensättningen ska betraktas som 
en grav i första hand, eller som någon annan typ 
av rituell anläggning, är en fråga som får anstå. 
Den här typen av flacka stensättningar är väldigt 
oansenliga i sitt uttryck och svåra att se i land-
skapet. Kanske är stensättningen i sig ganska 

oväsentlig; kanske också individen. Kanske var 
det något annat man var ute efter att lyfta fram, 
må det ha varit berget, en gudom, gruppen, eller 
något annat. Mer ingående analyser – exempel-
vis av berggrund, jordmån och förutsättningar 
för odling och bete, de fornlämningar som är 
registrerade i närområdet, GIS-analyser för att 
undersöka möjligheten att finna tänkbara rörel-
sestråk i landskapet – skulle kanske ha potential 
att ge underlag till mer detaljerade diskussioner 
kring hur man valt att använda landskapet och 
varför man placerat stensättningarna på de stäl-
len man gjort.

Tills vidare konstateras att placeringen av den 
enskilda stensättningen troligtvis varit avhängig 
en mängd faktorer, som har att göra med bland 
annat tradition och omtolkning, föreställningar 
av religiös eller rituell natur, önskemål och före-
ställningar kring hur gruppen ska framstå inför 
andra, mer övergripande samhälleliga föränd-
ringar, och rent praktiska omständigheter. Pla-
ceringen av Herrestad 210:1 avviker möjligen 
från flertalet i området, men det finns ett antal 
stensättningar som ligger placerade i snarlika 
miljöer. Det är heller inte fråga om ett antingen/
eller-förhållande; stensättningarna ligger i alla 
typer av topografiska kontext, med olika utseen-
de och konstruktion, på olika avstånd från andra 
gravar.

För att undvika alltför grova generaliseringar 
och den förlust av information som det innebär 
att bortse från variationerna, bör vi inte se ri-
tualer eller traditioner, och de uttryck dessa ma-
nifesteras i, som fixa och fasta. Istället bör vi se 
ritualerna som uppbyggda av olika ”byggstenar” 
som kan fogas samman på ganska fria sätt. Såväl 
byggstenar som yttre ramar förändras över tid, 
som ett naturligt uttryck för människornas sam-
hällen.
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Illustration 1. Kartan visar läget för stensättningen Herrestad 210:1 väster om E6 och väster om Uddevalla. © Lantmäteriet.
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Del 1 Inledning
Syfte
Samgräv Recycling AB har med anledning av 
planerad bergtäkt ansökt om tillstånd att ta bort 
fornlämningen RAÄ Herrestad 210:1 (L1969:2370), 
en stensättning. Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län gav Kulturlandskapet i uppdrag att un-
dersöka och ta bort fornlämningen. Undersök-
ningens syfte var att ge kunskap med relevans 
för myndigheter, forskning och allmänhet.

Kunskapspotentialen för Herrestad 210:1 be-
dömdes av länsstyrelsen som medelhög. Under-
sökningen skulle inriktas på att sätta fornläm-
ningen i en relevant landskapskontext, samt för-
väntades ge ökad kunskap om gravritual under 
övergången mellan brons- och järnålder.

Undersökningsområdet
Herrestads socken är belägen i mellersta 
Bohuslän, väster om Uddevalla och angränsar till 
Byfjorden och Havstensfjorden i söder, illustration 
1 och 17. De nordöstra delarna av socknen utgörs 

av höglänt och glesbefolkad terräng kring 
Herrestadsfjället. De sydvästra delarna utgörs 
av typisk bohuslänsk sprickdalsterräng med 
odlingsmark, mestadels på lera, belägen mellan 
partier av urberg.

Herrestad 210:1 utgjordes av en ensamliggan-
de stensättning. Den var belägen 117 meter över 
havet på västsidan av ett berg i ett höglänt skog-
bevuxet parti i den sydvästligaste utlöparen av 
Herrestadsfjället, synbarligen på visst avstånd 
från tänkbar odlingsmark, illustration 2 och 4.

Tidigare undersökningar
År 2015 genomförde Kulturlandskapet en för-
undersökning av stensättningarna Herrestad 
173:1 och 210:1, vilken resulterade i att den 
förstnämnda fornlämningen avskrevs, medan 
den senare bedömdes som en rund stensättning.1

Vid förundersökningen torvades Herrestad 
210:1 av för hand, och delundersöktes genom 
att ett mindre ”titthål” togs upp för hand relativt 

1 Östlund 2016

Illustration 2. Utsikt mot platsen för Herrestad 210:1. Bilden är tagen från ett något högre bergskrön som ligger strax nordväst om 
Herre stad 210:1. Andreas tittar mot stensättningen som är belägen inne mellan de unga tallarna till vänster i bild. Det trasiga utseen
det på berget närmast i bild har uppkommit vid provborrningar. Foto mot sydost.
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Illustration 3. Bilden är tagen vid förundersökningen 2015, och visar den helt framrensade stensättningen. Tumstockarna markerar det 
”titthål” som togs upp centralt i anläggningen. Foto mot väster.

Illustration 4. Stensättningens placering på berget. I bakgrunden ses E6 och jordbruksmarken. Foto mot nordväst. Bilden är tagen av 
Per Pixel.
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Illustration 5. Andreas har påbörjat undersökningen av den 
nordvästra delen av anläggningen som sparades till sist. Resten 
av ytan är täckt med isoleringsmattor för att inte frysa. Foto mot 
nordost. 

centralt i anläggningen, illustration 3. Inga fynd 
eller särskilda iakttagelser gjordes. Ett kolprov 
insamlat under stenarna daterades till cirka 410-
210 f Kr (95,4% sannolikhet), eller förromersk 
järnålder. Med hänsyn tagen till möjliga kant-
stenar bedömdes stensättningen vara närmast 
rund och cirka 2,5 meter i diameter. Inga tecken 
på ytterligare lämningar efter mänskliga akti-
viteter i anslutning till stensättningen kunde 
upptäckas i samband med förundersökningen. 
Makrofossilprover innehöll endast träkol.

Frågeställningar
Stensättningen som gravtyp är i mer eller 
mindre frekvent bruk från neolitikum2, 
genom bronsålder och under hela järnåldern, 
och varierar stort i såväl yttre utseende, inre 
uppbyggnad som placering i landskapet.

Läget för Herrestad 210:1 antogs avvika något 

2 Sjögren 2015

från det gängse i närområdet, där samtida gra-
var snarare tänks rikta sig ut mot dalgångarna 
som idag är uppodlade, illustration 4 och 17. Un-
dersökningen skulle därför inriktas på att sätta 
fornlämningen i en relevant landskapskontext. 
Undersökningen förväntades också ge ökad 
kunskap om gravritual under övergången mellan 
brons- och järnålder. Särskilt fokus vid under-
sökningen låg på primärt respektive sekundärt 
bruk av anläggningen.

I Herrestads socken har tre stensättningar 
undersökts tidigare, Herrestad 19:1, Herrestad 
127:1 och Herrestad 176:1, se illustration 18. I sam-
band med de två första utfördes inga natur-
vetenskapliga anlyser,, och det bedömdes där-
med teoretiskt sett finnas stor potential till ny 
kunskap om såväl fornlämningstypen som så-
dan som om markutnyttjande under tiden för 
anläggandet och användandet.

Markkemianalys förväntades ge kunskap om 
nedbrytningsprocesser (tafonomi), kvarvarande 
nedbrutna begravningsrester och eventuellt de-
ponerade föremål. Pollenanalys förväntades ge 
information om landskapet vid tiden för anläg-
gandet.

I samband med undersökning och efterar-
bete har författaren funderat kring varför vissa 
stensättningar placerats så långt bort från jord-
bruksmark och tänkt bebyggelse, varför kon-
struktionen görs på ett sådant sätt att den inte 
är särskilt iögonfallande, samt vilken typ av me-
kanismer och beslut som leder till att enskilda 
stensättningar trots vissa likheter och gemen-
samma drag ändå uppvisar så stor variabilitet 
när det gäller placering, inre och yttre konstruk-
tion, etc. Det är kring dessa frågor jag försökt 
resonera denna rapport.

Metod
Undersökningen ägde rum under sista veckan 
i november 2018. Anläggningen undersöktes 
för hand med grävslev och gotlandshacka, 
illustration 5. För att undersöka hur den 
varit uppbyggd och hur den använts över 
tid, med exempelvis sekundärbegravningar 
eller dekonstruktioner, dokumenterades 
fornlämningen huvudsakligen i plan, genom 
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Illustration 6. Undersökningen har kommit en bit på väg. Lattan till höger i bild markerar den profil som sparades. Foto mot sydväst. 
Bilden är tagen av Per Pixel.

Illustration 7. Undersökningen fick ske styckevis, med större delen av anläggningen täckt av isoleringsmattor för att den inte skulle 
frysa. Andreas använder metralldetektorn. Foto mot väster.
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inmätning med RTK-GPS, fotografering med 
digitalkamera samt beskrivningar. En profil 
upprättades i anläggningens nordvästra del, 
illustration 6. Ytan avsöktes med metalldetektor 
löpande under arbetets gång för att fånga 
upp eventuella fynd av metall, illustration 7. 
Undersökningens alla steg fotodokumenterades, 
och översiktsfotografering med drönare utfördes 
den tredje av undersökningens fyra fältdagar. 
Undersökningen utfördes av Annika Östlund, 
Andreas Toreld och Stig Swedberg. Fotografering 
med drönare utfördes av Per Pixel.

De fynd och fyndkoncentrationer som fram-
kom mättes in in situ med GPS. Benmaterial 
togs in för osteologisk analys.

Prover insamlades för vedartsanalys, 14C-da-
tering, markkemisk och fysikalisk analys, mak-
rofossilanalys samt pollenanalys. Genom att till-
lämpa dessa analyser möjliggörs ny kunskaps-
inhämtning avseende datering, användning och 

användningsfaser, omgivande landskap, samt att 
kunna fånga upp eventuella bortkorroderade me-
tallföremål eller nu osynliga begravningsrester.

Som en del i rapportarbetet gjordes fältbesök 
vid ett urval stensättningar i Herrestads socken, 
dessa fältbesök gjordes i mars respektive decem-
ber 2019. Diskussioner fördes kring hur dessa 
ligger i landskapet och i förhållande till andra 
fornlämningar.

Förmedling
Förmedling av undersökningens resultat sker 
genom publicering på Kulturlandskapets 
hemsida. Förutom denna tekniska rapport 
kommer även en populärvetenskaplig samman-
fattning att publiceras.

I den mån ytterligare förmedling sker kom-
mer detta att framgå av den Undersökningsre-
dovisning som kommer att sammanställas när 
projektet är avslutat.
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Illustration 8. Uppdragsgivaren hade täckt över stensättningen med isoleringsmattor inför undersökningen. Andreas avvaktar foto
dokumentationen innan vi börjar ta bort mattorna. Foto mot söder.

Del 2 
Undersökningsresultat
Undersökningen ägde rum under fyra dagar 
sista veckan i november 2018, de tre första 
dagarna i minusgrader och sol, den sista dagen 
i töväder och regn. Uppdragsgivaren hade inför 
undersökningen täckt över fornlämningen med 
isoleringsmattor, vilket hade skyddat den från 
att frysa, illustration 8. Kylan gjorde dock att 
vi största delen av tiden endast kunde ha en 
mindre del av fornlämningen blottad, vilket i 
sin tur försvårade överblick och dokumentation, 
illustration 9.

Herrestad 210:1 utgjordes av en stensättning 
med något svårtolkat utseende. En mer sam-
manhängande stenpackning var 2,5 meter i dia-
meter och 0,1-0,2 meter hög. Runt större delen 
av denna fanns rester av vad som tolkades som 
en kantkedja, bestående av upp till 0,4 meter 
stora stenar. Några av dessa stenar bestod dock 
i själva verket av det underliggande berget. I 
sydost saknades kantkedjan. Sydost om denna 

mer sammanhängande del fanns glesare sten-
packningar. Om även dessa delar räknas med i 
anläggningen var storleken cirka 3,7x2,5 meter 
(nordväst-sydost). I nordost fanns ytterligare 
enstaka stenar. Om anläggningen ska bedömas 
som rund, oval eller oregelbunden, eller om den 
var skadad i egentlig mening, gick inte att slå 
fast med säkerhet.

Inledningsvis rensades stensättningen fram; 
en del påväxt hade skett sedan förundersök-
ningen, illustration 10 och 11. I ett första steg kon-
centrerades arbetet på stenpackningen inom 
kantkedjan. Uppskattningsvis tre fjärdedelar 
torvades successivt av och undersöktes ner till 
berget, illustration 12. Den nordvästra delen av 
lämningen sparades till sist för att möjliggöra 
provtagning i profil. Därefter undersöktes även 
denna del. Avslutningsvis avlägsnades även de 
lösa stenarna i kantkedjan, illustration 13. Endast 
en mindre yta utanför kantkedjan undersöktes, 
främst för att se om de enstaka stenar som låg 
utanför kunde gömma ytterligare begravningar, 
illustration 14.
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Illustration 9. Annika mäter in stenar i ena hörnet av stensättningen. Foto mot norr.

Illustration 10 (vänster). Mattorna har rullats undan och Andreas har påbörjat framrensningen av stensättningen. Foto mot söder. 
Illustration 11 (höger). Samma vy som illustration 10, efter rensning av ytan. Lattan och de fyra röda flärparna markerar det ”titthål” 
som togs upp i stensättningen vid förundersökningen. Foto mot söder.
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Illustration 12. Den sparade profilen ligger orörd vid lattan, och kantstenarna ligger kvar. Resten av stensättningen innanför kantste
narna är undersökt ner till berget. Foto mot nordväst.

Illustration 13. Samma vy som illustration 12. Minusgrader har avlösts av regn. Alla lösa stenar har tagist bort och hela stensättningen 
är undersökt. Lattan markerar den tidigare profilen. Stig mäter in svackorna. Foto mot nordväst.
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Vid undersökningen blev det tydligt att sten-
sättningen blivit anlagd över tre svackor i berget, 
svacka 1-3, illustration 15. Svackorna löper huvud-
sakligen i NNV-SSO riktning. Svacka 1 var den 
djupaste; profilen där markkemiprov 12-16 togs 
var nästan 50 cm djup.

Stensättningens fyllning bestod av mestadels 
0,1-0,4 meter stora (enstaka upp till 0,75 meter 
stora), till övervägande del flata och skarpkan-
tade stenar. Mellan och under dessa fanns en 
humös fyllning med mycket rottrådar och delvis 
nedbrutet växtmaterial. Mot botten av svackorna 
blev fyllningen gradvis grusigare och siltigare.

En koncentration med kol och brända ben 
framkom inom en begränsad yta i den nord-
västra delen av anläggningen, placerad i svacka 3 
och delvis under kantkedjan, illustration 15 och 16. 
Strax söder om denna koncentration framkom 
ytterligare enstaka ben, även dessa under kant-
stenar. Ingen keramik hittades.

Enstaka kvartsstycken hittades vid undersök-
ningen; en kvartsåder löpte strax intill och delvis 
under stensättningen. Enstaka kolbitar förekom 

över hela den undersökta ytan i den humösa fyll-
ningen mellan och under stenarna.

Fynd
Vid undersökningen hittades brända ben från 
människa, totalt 73 fragment. Samlad vikt 
uppgår till 8,6 gram. Benen har omhändertagits 
under ett fyndnummer.

Analysresultat
Prover insamlades för vedartsanalys, 
14C-datering, markkemisk och fysikalisk analys, 
makrofossilanalys samt pollenanalys, illustration 
15. De brända benen togs in och analyserades 
osteologiskt. Osteologisk analys utfördes av LJ 
Osteology, Göteborg. Vedartsanalys har utförts 
av Vedlab, Glava. 14C-analyserna utfördes av 
CEDAD, Italien. Makrofossilanalys, pollenanalys 
samt markkemisk och fysikalisk analys utfördes 
av Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), Umeå.

Samtliga analysrapporter finns för nedladd-
ning på Kulturlandskapets hemsida samt på 
Fornsök. Se tabell 1 för en sammanställning av 

Illustration 14. En mindre samling lösa stenar strax nordost om den egentliga stensättningen undersöktes för att se om det fanns ytter
ligare begravningar i någon av dessa. Det gjorde det inte. Foto mot söder.
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vedartsanalyser och 14C-dateringar. Även ana-
lysresultat från förundersökningen omfattas av 
redovisningen.

Osteologisk analys
Benens allmänna utseende och mikrostruktur 

indikerar att de är från människa. En tandrot 
är det enda fragment som kunnat identifieras 
till skelettelement, detta kommer möjligen från 
en vuxen men yngre individ. Övriga fragment 
kommer från rörben (mest diafysdelar), kotor, 
bäcken och eventuellt revben. Spongiösa delar är  

Illustration 15. Kartan visar resultaten av undersökningen. Inmätta prov och benfynd, liksom svackorna, låg naturligtvis under ste
narna. Det framgår tydligt att samtliga ben hittades i svacka 3.
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fåtaliga. Ett fragment kan komma från kranium. 
Fragmenten är samtliga helt brända och vita till 
färgen.3

Vedartsanalys
Sex prover har analyserats avseende vedart, 
tre vardera från förundersökning respektive 
undersökning. Vid förundersökningen togs 
proverna centralt i anläggningen. Alla innehöll 
tall, ett av dem dessutom oidentifierade bitar av 
bark och rötter eller ris.4

Vid undersökningen togs två prover i anslut-
ning till koncentrationen med ben och kol i den 
västra delen av anläggningen, ett tredje togs 
under en av kantstenarna i den södra änden av 
stensättningen, se illustration 15. I samtliga pro-
ver fanns kol av  tall. I ett av de två proverna från 
kol- och benkoncentrationen fanns kol även från 
björk och apel/hagtorn.5

3 Jonsson 2019
4 Danielsson 2016
5 Danielsson 2019

14Canalys
Totalt tre prover har 14C-daterats. Inom 
ramen för förundersökningen analyserades 
ett prov av tall taget centralt i anläggningen. 
Detta daterades till cirka 410-210 f Kr (95,4% 
sannolikhet), eller förromersk järnålder.6 
Inom ramen för undersökningen analyserades 
ytterligare två prover. Proverna utgörs dels av 
apel/hagtorn från kol- och benkoncentrationen, 
dels av en bit tall från under en av stenarna i 
kantkedjan, se illustration 15. Proverna dateras 
till cirka 376-117 f Kr respektive 385-185 f Kr 
(95,4% sannolikhet), vilket även detta motsvaras 
av förromersk järnålder.7 Se också tidsaxel längst 
bak i rapporten på omslagets insida.

Makrofossilanalys
Inom ramen för förundersökningen analyserades 
två makroprover, tagna centralt i anläggningen. 
De innehöll främst obränt organiskt material 

6 Calcagnile 2016
7 Calcagnile 2019

Illustration 16. Läget för de första brända benen som framkom vid undersökningen, under och mellan stenarna i anslutning till profilen. 
Foto mot nordväst.
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och ganska lite träkol.8

I samband med undersökningen analysera-
des ytterligare två prover. Ett av dessa togs i an-
slutning till kol- och benkoncentrationen i den 
västra delen av anläggningen, det andra under 
en sten i kantkedjan i den norra delen, se illustra
tion 15. Det prov som togs i anslutning till ben-
gömman bestod till hälften av träkol, till hälften 
av obrända växtdelar och rötter, bland annat ett 
förkolnat fragment av en kotte. I övrigt sakna-
des växtmaterial eller annat som kan kopplas till 
gravgåvor. Det andra provet utgjordes till större 
delen av oförkolnat växtmaterial och rotdelar. 
Mängden träkol var ytterst liten, och inget som 
kan kopplas till gravgåvor eller någon annan ak-
tivitet påträffades.9

Pollenanalys
Pollenprovet togs under bengömman mot berget, 
se illustration 15. Pollensammansättningen visar 
att trädvegetationen vid tiden för avsättningen 
bestod av tall, björk och al, samt att hasselsnår 
förekom. I pollenprovet noterades också stora 
mängder med pollen från ljung, vilket indikerar 
ljunghed. Några pollen som indikerar odling 

8 Östman m fl 2016
9 Östman m fl 2019

eller bete hittades inte i provet, och heller inga 
granpollen.10

Markkemisk  fysikalisk analys
Inom ramen för förundersökningen analyserades 
makroproverna tagna centralt i anläggningen 
även avseende markkemi. Denna analys var dock 
inte klar när förundersökningsrapporten gick till 
tryck, varför resultaten av denna inte redovisades 
i den rapporten. Den utförda analysen visar på 
låga halter oorganiska fosfater, vilket indikerar 
att något benmaterial inte hade blivit deponerat 
i denna del av anläggningen.11

I samband med undersökningen analysera-
des tio prover avseende markkemi, se illustra
tion 15. Proverna togs dels i två serier, den ena i 
anslutning till bengömman och den andra mer 
centralt i anläggningen, dels som ytterligare tre 
separata prover som insamlades i den södra res-
pektive östra delen av anläggningen.

Den organiska halten är genomgående hög i 
materialet, vilket sannolikt speglar de obrända 
växtdelar och rötter som noterades i makrofos-
silanalysen. Fosfathalterna är normala till låga 
förutom i prov 18, det undre av de två prov som 

10 Östman m fl 2019
11 Östman m fl 2016

Tabell 1. Sammanställning av vedartsanalyser och dateringar.
Prov nrHemvist CEDAD-nr Δ13C (‰) 68.2% probability 95.4% probability

FU 1 - - - - -

FU 4 Tall - - - - -

FU 7 Tall *) LTL161651A 2302 ± 35 -25.9 ± 0.6 405BC ( 68.2%) 360BC

SU 10 LTL19057A 2186 ± 40 -19.0 ±0.5

SU 20 Tall *) LTL19058A 2214 ± 40 -15.0 ±0.5 385BC (95.4%) 185BC

SU 21 Tall - - - - -

*) Daterat prov.

Trädslag 
(Vedlab)

Radio-
carbon 
Age (BP) 

Schakt 3 / centralt 
i stensättningen

Tall
Bark
Rot/Ris

Schakt 3 / centralt 
i stensättningen

Schakt 3 / centralt 
i stensättningen

410BC (72.2%) 305BC
300BC ( 23.2%) 210BC

Innanför 
kantkedjan, 
under stenar ihop 
m br ben. 

Björk
Apel / 
Hagtorn*)
Tall 

356BC (42.0%) 282BC
255BC ( 4.0%) 245BC
235BC (22.2%) 193BC

376BC (93.8%) 159BC
131BC ( 1.6%) 117BC

I kantkedjan, 
under sten.

360BC ( 7.3%) 346BC
320BC (60.9%) 205BC

Svacka 3. Botten 
under benfynd. 
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togs i anslutning till bengömman, där halten är 
drygt 1000 ppm. Magnetisk susceptibilitet (påvi-
sar om provmaterialet varit upphettat tidigare) 
uppvisar viss variation: Prov 2, taget i den östra 
delen av anläggningen, uppvisar klart avvikande 
värden jämfört med övriga, vilket MAL menar 
kan vara en effekt av en initial avbränning eller 
eldbegängelse. Den provtagna profilen i svacka 1 
(prov 12-16) uppvisar snarast en podsolerad ka-
raktär, med urlakning och anrikning mot djupet, 
något som enligt MAL ger något förhöjda fosfat-
halter.12

Vad gäller nedbrytningsprocesserna (tafo-

12 Östman m fl 2019

nomin) beskrivs jordmånen så här av MAL: Sur, 
podsolerad och ljunghedsliknande, med huvud-
sakligen tunna lösmassor och med en djupt pe-
netrerande torv/rotfilt. Denna typ av jordmån 
bryter ned det mesta, och bevaringsförhållande-
na för ben och metallföremål blir därefter.13 Inga 
spår av upplösta metallföremål kunde identifie-
ras, däremot visar fosfathalterna på tydliga spår 
av själva bengömman. Fosfathalten i det prov 
som togs i bengömman tyder på att mängden 
deponerade ben sannolikt ursprungligen varit 
större än de som påträffades vid undersökning-
en, men att de lösts upp i den sura miljön.

13 Linderholm muntligen 2020-02-12
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Del 3 Diskussioner och 
tolkningar
Läget för stensättningen Herrestad 210:1 
tänktes avvika något från det gängse i 
närområdet, där samtida gravar snarare 
antogs rikta sig ut mot dalgångarna som idag 
är uppodlade. Undersökningen skulle därför 
inriktas på att placera in fornlämningen i en 
relevant landskapskontext. Undersökningen 
förväntades också ge ökad kunskap om 
gravritual under övergången mellan brons- och 
järnålder. Särskilt fokus vid undersökningen 
låg på primärt respektive sekundärt bruk av 
anläggningen. Diskussionen kring gravritual 
tar sin utgångspunkt i gräviakttagelserna och 
analyssvaren, för att därefter jämföra med 
andra undersökta stensättningar och tidigare 
diskussioner kring gravar och gravritual. För att 
kunna föra en diskussion kring anläggningens 
placering i landskapet besöktes andra sten-
sättningar av liknande typ och utseende i 
närområdet.

Gravritual under övergången mellan brons- 
och järnålder
Gräviakttagelser och analysresultat
Iakttagelserna från undersökningen tillsammans 
med resultaten från de naturvetenskapliga 
analyserna ligger till grund för tolkningen av hur 
deponeringen av benen samt konstruktionen av 
stensättningen kan ha gått till.

Inga fynd eller andra iakttagelser gjordes vid 
undersökningen som pekar på att stensättning-
en innehöll sekundärbegravningar, eller att den 
blivit återanvänd eller påbyggd. Ett tänkbart sätt 
att komma åt primära och sekundära skeenden 
skulle kunna vara genom att närmare granska 
14C-dateringarna.

De tre 14C- dateringarna faller alla inom för-
romersk järnålder, mellan cirka 400 och 100 f Kr, 
och alla tre överlappar varandra. Dateringen från 
förundersökningen är den äldsta (cirka 410-210 f 
Kr), och dateringen från bengömman den yngsta 
(cirka 376-117 f Kr). Såväl tall som björk och apel/
hagtorn kan emellertid ha en egenålder på up-
pemot 300-400 år, vilket teoretiskt sett innebär 

att någon av dateringarna (eller alla) är missvis-
ande avseende stensättningens tillkomsttid och 
användning. Om så är fallet, och vilket eller vilka 
prov det i så fall gäller, är emellertid omöjligt 
att säga. Dateringen från bengömman är något 
yngre än de andra, vilket skulle kunna bero på att 
apel/hagtorn kan ha en något lägre egenålder än 
tall. Med hänsyn taget till detta kan dateringarna 
betraktas som i stort sett samtida.

Markkemianalysen och de spridda kolbi-
tar som fanns i fyllningen, tyder på att någon 
slags eldning skett på ytan innan stensättningen 
blev konstruerad. Att döma av resultaten av 14C-
analyserna kan denna i så fall skett i omedelbar 
anslutning till placerandet av benen. Alterna-
tivt har viss tid förflutit mellan avbränning och 
nedläggning, men sannolikt maximalt ett par 
hundra år. Den höga fosfathalten i anslutning 
till bengömman tyder på att mängden ben ur-
sprungligen varit större än de som hittades vid 
undersökningen. MAL uppger som alternativ till 
en avbränning av ytan att själva gravbålet kan ha 
varit placerat här. Brända ben hittades enbart i 
bengömman; i resten av anläggningen hittades 
inga brända ben. Detta utesluter dock inte att ett 
gravbål stått på platsen, då eventuella benrester 
som inte sopats ihop mycket väl kan utplånats i 
den sura miljön. Vid undersökningen bedömdes 
dock inte berget vara eldpåverkat. Det är också 
tänkbart att branden som avsatt spår under 
stensättningen var helt naturlig och inte en del 
av förberedelsen av platsen.

En av de kolbitar som kom från bengömman 
utgörs av kol från hagtorn/apel, vilken troligen 
inte vuxit på platsen. Detta kol utgör med största 
sannolikhet rester efter kremeringsbålet.

Pollenprovet togs i botten mot berget under 
bengömman, och visar att vegetationen vid ti-
den för avsättningen bestod av tall, björk, al, 
ljung och hassel. Inga granpollen fanns i provet, 
och heller inga pollen som indikerar odling el-
ler bete. Att inga granpollen fanns i provet tyder, 
enligt MAL, på att provet är äldre än 1500 år, då 
granen förutsetts ha vandrat in vid den tiden.14 

Vid en utredning norr om Strömstad 2019 fram-
kom dock, i en härd, granved som daterades till 

14 Östman m fl 2019:3 samt där anförd litteratur.
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äldre bronsålder (3339 BP, cirka 1739-1509 f Kr, 
95,4% sannolikhet).15 Detta kan innebära att ma-
terialet där pollenprovet insamlades är avsevärt 
äldre än stensättningen, och alltså inte berättar 
något om vegetationen under förromersk järn-
ålder utan snarare om stenålder. Avsaknaden 
av pollen som indikerar bete eller odling stöder 
eventuellt denna tolkning. Detta skulle i sin tur 
peka på att ytan för stensättningen inte rensats 
från jord etc före anläggandet, utan konstruerats 
ovanpå kvarliggande lager. Å andra sidan tende-
rar pollen från ängsväxter och sädesslag att inte 
färdas särskilt långt, och pollenanalysen påvisar 
möjligtvis endast växter som växt i stensättning-
ens omedelbara närhet. Om så är fallet går det 
inte att uttala sig om provets datering; det är i 
så fall inget som motsäger att det är från förro-
mersk järnålder.

Den exakta utbredningen av och formen på 
själva stensättningen går inte att fastslå bestämt, 
inte heller om det ursprungligen rört sig om en 
eller två separata konstruktioner. Däremot pe-
kar såväl gräviakttagelser som fosfathalter och 
markkemianalys på att endast en bengömma 
har funnits, samt att inga andra föremål place-
rats i anläggningen.

Vad är egentligen en stensättning?
En grav definieras vanligen som en plats där 
mänskliga kvarlevor fått sin avsiktliga och 
slutliga placering, och där huvudsyftet varit just 
deponering av kvarlevorna. Ett gravmonument 
kan dessutom ha kanske framför allt (avsiktliga) 
politiska syften, och så klart sociala och 
psykologiska (avsiktliga eller omedvetna) dito. 
En tolkningsglidning mot kultplats sker om 
gravmonumentet dessutom är en plats för 
offernedläggelser till exempelvis förfäder och 
förmödrar, och ställd inför helgonreliker bör vi 
kanske fundera igen på vårt (psykologiska så 
väl som yrkesmässiga) behov av väl avgränsade 
kategorier.

Stensättningen som kategori omfattar en stor 
mångfald av uttryck. Den kan vara rund, trekan-
tig, skeppsformig eller oregelbunden. Den kan 
ha eller sakna kantkedja eller klumpstenar. Den 

15 Wigert 2019:20

kan vara i det närmaste osynlig där den fyller en 
grund svacka i berget, och den kan vara tämligen 
röseliknande och väl synlig. Den kan ligga avsi-
des i berget, eller ihop med andra på ett gravfält 
på mjukmarken nära odlingsmark och bebyg-
gelse. Den kan också omges av stensträngar och 
andra svårtolkade strukturer. Den kan innehålla 
olika typer av fynd, som brända (människo-)ben, 
keramik, benkammar, pärlor eller metallföre-
mål. Den kan vara i stort sett fyndtom, så när 
som på en mindre mängd brända ben. Den kan 
också helt sakna begravningsrester, vilket har 
lett till diskussioner kring vad det vi tolkar som 
ett gravmonument egentligen representerar. 
Samma problem gäller rösen, som ofta inte inne-
håller synliga begravningsrester.16 Har många av 
dessa anläggningar aldrig innehållit en fysisk 
begravning? Vad representerar de i så fall?

Frågan har diskuterats flitigt, se exempelvis 
Munkenberg eller Lindqvist och Toreld, och däri 
anförd litteratur.17 Lindqvist och Toreld listar 
ett antal förklaringsmodeller som förekommer 
i litteraturen. De vanligaste tolkningarna när 
gravar saknar synliga begravningsrester är 1) att 
de är kenotafer, det vill säga ”gravar” där själva 
kroppen inte funnits att tillgå vid anläggandet, 
2) skelettbegravningar där alla skelettdelar för-
multnat, eller 3) barngravar där alla skelettde-
lar förmultnat.18 En annan tolkning som förts 
fram är 4) att vissa anläggningar – främst sten-
sättningar och rösen – kan utgöras av vad som 
i fornnordisk litteratur kallas harg, det vill säga 
en kult- eller offerplats snarare än ett egentligt 
gravmonument.19 Tanken är då att dessa kan 
innehålla människoben ibland, av rituella skäl, 
men att de inte är gravar i egentlig mening.

Ett närbesläktat problem är att mängden ben 
i en brandgrav sällan utgör den förväntade om 
en hel människa gravlagts. Den sammanlagda 
benmängden i stensättningen Herrestad 210:1 
uppgick exempelvis till 8,6 gram – de fullstän-
digt kremerade benresterna efter en vuxen in-

16 Östlund 2013
17 Munkenberg 2004; Lindqvist m fl 2010
18 Lindqvist m fl 2010:262 och däri anförd litteratur.
19 Munkenberg 2004 och däri anförd litteratur; Lindqvist 
m fl 2010:263 och däri anförd litteratur.
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divid bör väga runt 1500 gram. I det fall beva-
ringsförhållanden eller utgrävnings- och analys-
metodik inte kan svara för (hela) bortfallet, får 
förklaringar sökas på annat håll. Sannolikt har 
benmaterialet delats upp, för att sedan hanteras 
på olika sätt.20 Etnografiska uppteckningar från 
olika delar av världen är ett referensbibliotek 
över tänkbara alternativ: Om-kremering (varvid 
benmaterialet blir mjukare och ömtåligare) och 
ombegravning; deponering i flera olika struk-
turer inklusive bostadshus; rituell förtäring; an-
vändning av det kremerade benmaterialet i an-
dra sammanhang, exempelvis keramiktillverk-
ning – för att nämna några. Det är tänkbart att 
monumentens funktion förändras över tid, att 
de i vissa tider ses som den dödes boning för att 
under andra perioder snarare ses som en plats 
för kommunikation med gudar/förfäder/an-
dar.21 Även detta kan i så fall påverka hur mycket 
ben som finns i anläggningen.

Gravgåvor
Herrestad 210:1 innehöll inga (identifierbara) 
fynd utöver de brända människobenen, alltså 
inget av det material vi kallar gravgåvor. Vi vill 
oftast tolka gravgåvorna som att de representerar 
den gravlagdas person – biologiskt kön, social 
status, ”yrke”, roll i samhället. Men som Fahlander 
påpekar begraver vi inte oss själva.22 Vi bör 
sannolikt betrakta gravgåvorna snarare som en 
avspegling av de efterlevandes önskningar och 
föreställningar. Fahlanders studier av gravarna 
på Ajvide och Skateholm visar att det på dessa 
platser inte finns några klara korrelationer 
mellan (vissa) gravgåvor och den gravlagdas 
kön eller ålder – eller ens art; yxor, fiskekrokar 
och harpuner finns i gravar för män, kvinnor, 
barn och hundar.23 Samma iakttagelser gjordes 
vid studierna av gravfältet vid Ytter Restad, där 
Brorsson och Lönn fann korrelationerna mellan 
gravstorlek, gravtyp, gravgåvor etc mycket 
osäkra.24 Fahlander skriver:

20 Lindqvist m fl 2010:262f och däri anförd litteratur.
21 Lindqvist m fl 2010:262f och däri anförd litteratur.
22 Fahlander 2009
23 Fahlander 2009
24 Brorsson m fl 2015; Lönn muntligen 2020-02-18

Om gravinnehållet är ett uttryck för en 
närvarande grupp snarare än för den döda i sig, 
är det knappast möjligt att ens diskutera social 
stratifiering eller göra distinktioner baserade 
på den begravdes kroppslighet.25

Avsaknaden av gravgåvor är naturligtvis ock-
så något som kan tolkas. Vad säger det om grup-
pens föreställningar om sig själva och den döde?

Ritual – variationer kring ett tema
Det förutsätts för det mesta att de handlingar 
som givit upphov till en gravanläggning varit av 
rituell natur. Mindre ofta diskuteras kring att en 
del kroppar har hanterats helt oceremoniellt. Av 
olika skäl har man hanterat kroppar av praktiska 
anledningar och utan sentiment. Att de enskilda 
utförande individerna – i de fall det försiggår en 
ritual – sannolikt haft olika förhållningssätt till 
såväl de socialt föreskrivna ritualernas betydelse 
som en eventuell gudavärld diskuteras heller 
inte så mycket.26

En vanlig definition av en ritual är att den 
”måste kunna upprepas i enlighet med soci-
alt föreskrivna och vedertagna mönster eller 
sekvenser”.27 Ritualen ses som stiliserad, med en 
serie handlingar som måste upprepas på ett be-
stämt sätt och i bestämd ordning, och att detta 
är fastlåst även över tid. Med detta synsätt blir 
det dock svårt att förklara skillnaderna i de ut-
tryck som rituella handlingar efterlämnar i det 
arkeologiska materialet. En sammanställning av 
ett antal gravar från ungefär samma tidsperiod 
uppvisar ett flertal likheter, men också många 
olikheter.28 En allt för stor grad av generalisering 
riskerar att leda till att vi förbiser variationsri-
kedomen och därmed tappar många tolknings-
möjligheter ur sikte. Generaliseringar gör före-
teelser överblickbara och hanterliga, men leder 
troligen inte till någon djupare förståelse.

Ett sätt skulle kunna vara att se på ritual som 
ett antal byggstenar som kan kombineras på 
olika sätt. Vid ett ”bröllop” ska till exempel nå-
gon slags vigselförrättare finnas på plats och 

25 Fahlander 2009:51
26 Fahlander 2009
27 Clunies Ross 2002
28 Fahlander 2009; Sjögren 2015
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något slags avtal ingås – i övrigt finns utrymme 
för en mängd variationer vad gäller andra ingå-
ende rituella element, plats, klädsel, musik etc. 
Ramarna är vida, men vi uppfattar att det som 
sker är ett bröllop, om bara ett erforderligt antal 
”bröllop-byggstenar” är för handen.

Att uttrycken varierar inom samma tid och 
samma område bör sannolikt ses som helt nor-
malt. Etnografiska exempel visar hur en befolk-
ningsgrupp kan uppfatta sig som tillhörande 
samma enhet, med gemensamt språk och före-
ställningar om gemensam härkomst, samt med 
en uppsättning rituella former och symboler 
med tydliga meningar – men där riternas detal-
jer ändå uppvisar tydliga skillnader mellan olika 
lokala grupper, eller från ett tillfälle till ett an-
nat. Ett klassiskt exempel utgörs av Lienhardts 
beskrivning av dinkas sed att begrava en speci-
ell typ av rituell hövding levande när han själv 
tycker att tiden är inne för det. Det framgår klart 
av uppteckningarna att även dinkas själva behö-
ver diskutera sig fram till om den utförda hand-
lingen är en ritual, om det är ”den” ritualen, och 
om den gått rätt till. Samtliga beskrivna tillfällen 
skiljer sig nämligen från varandra på flera punk-
ter, även om de uppvisar en rad likheter vad gäl-
ler ingående symbolelement, eller byggstenar.29 
Sannolikt bör vi förvänta oss liknande förhål-
landen i alla skriftlösa samhällen. Läggs därtill 
tidsaspekten in, gäller det för alla samhällen. 
Förändring, ständiga justeringar, omtolkningar 
och omförhandlingar inom en given ram – som 
även den glider över tid – är alla mänskliga sam-
hällens naturliga tillstånd.

Det Fahlander i sin text försöker lyfta fram är:
[…] vikten av en öppen inställning till vad 

gravar kan tänkas artikulera. Många av de pos
tulat som används för gravarkeologiska analy
ser bygger på en alltför osäker grund, och för
utsätter of ta en gemensam och enhetlig syn på 
döden och den döda kroppen som vi rimligtvis 
inte kan förutsätta i alla lägen. Genom att ta ett 
steg tillbaka, fundera och undersöka de tillsynes 
självklara förutsättningarna för varje plats, får 
vi större möjligheter att närma oss en mer kom

29 Lienhardt 2004 (1961)

plex bild av en plats under en viss tid.30

Det Fahlander skriver om Skateholm och Aj-
vide – att variabiliteten sannolikt är ännu större 
än den som framgår av varje plats för sig31 – gäl-
ler sannolikt de flesta arkeologiska lokaler.

Tolkning
Med stöd av ovanstående resultat och 
diskussioner kan följande händelseförlopp 
vid tillkomsten och bruket av stensättningen 
Herrestad 210:1 vara möjligt:

Innan stensättningen konstruerades brändes 
platsen av, antingen genom en naturlig skogs-
brand eller avsiktligt som en förberedelse inför 
att stensättningen konstruerades. Det är också 
tänkbart att själva kremeringen ägt rum på plat-
sen. Därefter har stensättningen konstruerats. 
De jordlager som fanns i skrevorna tilläts ligga 
kvar. Möjligen har man vid anläggandet delvis 
använt sig av uppstickande delar av berget för 
att få till något som ser ut som en kantkedja. Hur 
som helst har de lösa stenarna placerats ut med 
omsorg; det stod helt klart vid undersökningen 
att anläggningen är medvetet konstruerad. An-
läggandet kan ha skett strax efter branden, eller 
en tid senare – kanske uppemot ett par hundra 
år senare. 

Den avlidna människan, sannolikt en vuxen 
men yngre individ, har kremerats – antingen på 
en annan plats eller på platsen för stensättning-
en. I bålet har ved från hagtorn/apel samt troli-
gen tall och björk ingått. Stensättningen kan ha 
konstruerats ovanpå platsen för gravbålet, eller 
i samband med att de brända benen placerades 
här, men det är också tänkbart att en viss tid 
förflutit mellan konstruktion och nedläggan-
det. Benen kan ha placerats i en svacka i berget 
innan stensättningen konstruerades; alternativt 
har benen i ett senare skede placerats under ett 
par av kantstenarna. Benen har inte legat i ett 
keramikkärl eller i ett hartstätat träkärl, och inga 
(identifierbara) gravgåvor har nedlagts. Möjligen 
har endast en mindre del av benresterna place-
rats i stensättningen; hur resten av benen i så fall 
hanterats är okänt. En hel del ben har dock san-

30 Fahlander 2009:52
31 Fahlander 2009:53
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nolikt lösts upp under de 2000 år som förflutit.
Hela förfarandet – brand, konstruktion och 

nedläggelsen av ben och kol – kan ha ägt rum 
inom en helt kort tidsrymd, eller i olika steg un-
der en tidsrymd av som mest ett par hundra år. 
Efter det att benen placerades i stensättningen 
har inga ytterligare ben (eller andra föremål) pla-
cerats här.

Frågan om primärt respektive sekundärt 
bruk får lämnas lite svävande. Om vi väljer att 
tolka händelseförloppet som att benen placerats 
i anläggningen i samband med konstruerandet 
finns inget som visar på sekundärt bruk av sten-
sättningen. Ett sådant kan ha ägt rum ändå, utan 
att lämna spår vi kan identifiera. Om vi istället 
väljer att tolka det som att stensättningen kon-
struerats först och benen placerats i anläggning-
en i ett senare skede bör detta i så fall definieras 
som ett sekundärt bruk av en stenpackning som 
inledningsvis saknade begravning. Inga tecken 
på sekundärt bruk under senare perioder har 
iakttagits.

Huruvida stensättningen i första hand ska 
betraktas som en grav eller som något annat – 
kanske en kultplats som ”laddas” rituellt med 
mänskliga kvarlevor – får vara osagt. I just det 
här fallet utgörs ”byggstenarna” hur som helst av 
en stenpackning placerad på berg, samt nedlägg-
ning av en mindre mängd brända människoben 
och bålrester. Eventuellt är också en avbränning 
av platsen inför anläggandet för handen, samt 
en kantkedja.

Stensättningen i en landskapskontext
Undersökningen av stensättningen Herrestad 
210:1 skulle, förutom att ge ökad kunskap 
om gravritual, också inriktas på att sätta in 
fornlämningen i en relevant landskapskontext. 
Den ursprungliga frågan handlade om varför 
lämningen var placerad som den var, när flertalet 
stensättningar från denna period i Herrestad 
bedömdes vara placerade lägre i terrängen 
och närmare jordbruksmarken, illustration 17. 
Diskussioner kring detta skulle kunna röra 
rituellt bruk av landskapet, utnyttjande av 
naturresurser, territoriellt tänkande, förekomst 
av olika samhällsgrupper, eller något annat.

Som en startpunkt användes Munkenbergs 
gravkronologi från 2004. I del 3 av rapporte-
ringen av undersökningarna för väg E6 sträckan 
Gläborg – Rabbalshede ställer Munkenberg upp 
ett förslag på gravkronologi för Bohuslän.32 Det 
framgår klart av redovisningen att exemplen är 
spretiga, och Munkenberg gör inga försök till 
grova generaliseringar. Snarare försöker hon 
identifiera tendenser. Generellt menar Munken-
berg att gravanläggningens höjdläge i terrängen 
kan indikera anläggningstid (inte användnings-
tid), där de högst belägna gravarna anlagts under 
bronsålder och äldre järnålder, de lägst belägna 
under yngre järnålder samt de däremellan under 
romersk järnålder och folkvandringstid – det vill 
säga, ju längre ner i terrängen desto yngre grav. 
Vidare hänför hon ensamliggande stensätt-
ningar som ligger högt i terrängen till perioden 
bronsålder - äldre romersk järnålder. Under för-
romersk och tidig romersk järnålder är stensätt-
ningarna relativt enkla, för att bli större och mer 
komplexa under yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid. Samtidigt tenderar gravgöm-
morna att bli allt mer diffusa. Funktionen grav 
verkar förlora i betydelse, och benen verkar ha 
spritts i anläggningarna som något slags reliker. 
Här knyter hon an till och utvecklar de diskus-
sioner som förts kring stensättningen som nå-
gon form av kultplats.33

Fältbesök
Med denna kronologi som bas, se bilaga 1, 
studerades stensättningarna i Herrestad 
socken utifrån geografisk/topografisk 
placering i landskapet samt beskrivning i 
kulturmiljöregistret. Vid en sökning i FMIS våren 
2019 fanns totalt 89 registrerade stensättningar i 
Herrestads socken.34 Av dessa var 76 registrerade 
som fornlämningar, sju som bevakningsobjekt, 
två som förstörda, och fyra som undersökta och 
borttagna. Ytterligare 13 stensättningar ingår 

32 Munkenberg 2004
33 Munkenberg 2004
34 Sökningen gjordes i den då nyss nedlagda FMIS, efter-
som den typen av datauttag inte var möjlig att göra i det 
nya Fornsök.
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i gravfält.35 Av de som anges som undersökta 
och borttagna finner vi förutom Herrestad 210:1 
och Herrestad 173:1 (trots att denna avskrevs 
efter förundersökning) även Herrestad 19:1 och 
35 FMIS

Herrestad 127:1. Däremot inte Herrestad 127:2 
vilken bedömdes som sentida röjningssten efter 
undersökning.

Utifrån Munkenbergs förslag till gravkro-
nologi valdes tio stensättningar ut för besök, 

Illustration 17. Kartan visar hela Herrestads socken, läget för Herrestad 210:1, samtliga i socknen registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar, samt – markerade särskilt – alla stensättningar. Notera den ensamma stensättningen vid Östra Kroke
vattnet i nordost. © Lantmäteriet.
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illustration 18, bilaga 2. Tanken var att jämföra 
placeringarna och anläggningarna med varan-
dra för att se om det var möjligt att på detta sätt 
bättre förstå valet av plats. Utöver dessa besök-
tes ytterligare sex stensättningar som så att säga 
låg på vägen. De som valdes ut för besök låg på 

liknande sätt som Herrestad 210:1, det vill säga 
som solitärer, relativt sett högre i terrängen och 
på visst avstånd från nuvarande jordbruksmark 
och andra fornlämningar. Dessa stensättningar 
skulle enligt Munkenbergs kronologi kunna tän-
kas vara konstruerade under äldre järnålder eller 

Illustration 18. Denna karta visar den södra delen av Herrestads socken. Undersökta respektive besökta stensättningar är markerade 
på kartan. © Lantmäteriet
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bronsålder, det vill säga potentiellt vara ungefär 
samtida med Herrestad 210:1.

Av de tio stensättningar som valdes ut kunde 
endast två identifieras med säkerhet. Dessa var 
dels Herrestad 42:1, en anläggning vilken sanno-
likt konstruerats för att likna ett röse (en berg-
knalle har troligen täckts in med sten; denna 
tolkning framgår även av Fornsök), dels Her-
restad 121:1, en i sammanhanget reslig anlägg-
ning som var 0,6 meter hög, 7 meter i diameter 
och hade en meterstor grop i mitten. Ingen av 
dessa två hade några yttre likheter med Her-
restad 210:1. Avseende fyra av besöksobjekten 
(Herrestad 97:1, 170:1, 182:1 och 291:1) var läget i 
terrängen svårt att identifiera utifrån beskriv-
ningarna, med följd att dessa stensättningar inte 
alls kunde lokaliseras.

De sista fyra slutligen (Herrestad 95:1, 96:1, 
115:1 och 130:1) kunde inte hittas, men den unge-
färliga platsen och läget i terrängen var lätt att 
identifiera. Dessa anläggningar liknade varan-
dra (att döma av beskrivningarna i Fornsök) och 
utgjordes av flacka stensättningar mellan 0,15 
och 0,3 meter höga. De var även belägna på lik-
artat sätt, det vill säga på avsatser eller platåer i 
bergig terräng. Både utseende och placering lik-
nar stensättningen Herrestad 210:1.

De sex stensättningar som besöktes ”på vä-
gen” låg i två gravgrupper. I det ena fallet rörde 
det sig om tre små stensättningar som ligger re-
lativt väl synliga invid kanten av ett litet klipp-
utsprång. I det andra fallet rör det sig om en 
gravgrupp som förutom tre stensättningar av 
lite resligare proportioner även omfattar ett röse 
och en hög. Hur dessa gravgrupper bör dateras 
utifrån Munkenbergs kronologi är mer osäkert, 
även om en datering till bronsålder eller äldre 
järnålder inte verkar kunna uteslutas.

Tanken var som sagt att genom fältbesök se 
om det var möjligt att bättre förstå valet av plats 
för de enskilda stensättningarna. Försöket var 
naturligtvis behäftat med en mängd problem. 
Vilka andra fornlämningar är relevanta att ta 
hänsyn till när det ska göras en bedömning av 
huruvida stensättningen ligger nära andra forn-
lämningar eller inte? Var går skiljelinjen mellan 
högt i terrängen och på mellannivåer i terräng-

en? Hur har människorna rört sig i landskapet? 
Och, med tanke på att ytterligare stensättningar 
ofta dyker upp i anslutning till den ensamlig-
gande som undersöks, vilka stensättningar är 
faktiskt ensamliggande?

Besöken och iakttagelserna understryker yt-
terligare att stensättningen inte är en homogen 
kategori. De utvalda stensättningarna ligger alla 
till synes relativt perifert i förhållande till dagens 
jordbruksmark. Jordbruksmarken sammanfal-
ler med de lerslätter som utgör huvudparten av 
mjukmarken i den södra delen av Herrestads 
socken. Huruvida stensättningarna legat pe-
rifert även i förhållande till andra aspekter av 
landskapet går inte att säga med en så pass be-
gränsad analys. Man behöver också veta hur 
man har rört sig i landskapet, och vilka områden 
som använts för bete eller andra typer av resurs-
utnyttjande.

Tidigare undersökningar av stensättningar
Förutom Herrestad 210:1 (och Herrestad 173:1) 
har ytterligare tre (eller fyra) stensättningar i 
Herrestad socken undersökts, Herrestad 19:1, 
127:1 och 2, samt 176:1, se illustration 18. Av bilaga 3  
framgår de fyra som bedömdes som stensätt-
ningar efter undersökning.

Undersökningen av Herrestad 19:1 utfördes 
1982. Lämningen var belägen i krönläge på en 
bergrygg, 70-75 meter över havet. På samma 
bergrygg är ytterligare två eller tre stensättning-
ar belägna. Undersökningen nämns kort i Arkeo
logi i Sverige 1982198336, utöver detta finns ingen 
publicerad rapport. Däremot finns en enkel opu-
blicerad rapport på ATA.37 Av denna framgår att 
det rör sig om en undersökning av en oregelbun-
den stensättning, 9 x 6 meter stor, placerad i en 
grund bergsskreva. Under stenpackningen fanns 
ett sotlager med bränd sand och brända småste-
nar, i övrigt var fyllningen fyndtom. Det framgår 
också att det underliggande berget var kraftigt 
eldpåverkat. På en planritning över anläggning-
en, även denna från ATA, är två separata, knappt 
meterstora, ytor markerade med ”lager med 

36 Riksantikvarieämbetet 1985
37 Johansson 1983a
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sot”.38 Det verkar alltså som om sotlagret kanske 
inte täckte hela ytan. Alternativt ska ritningen 
tolkas som att lagret var mer koncentrerat inom 
dessa ytor. Stensättningen bör sannolikt dateras 
till bronsålder eller äldre järnålder. De rituella 
”byggstenarna” utgörs av en oregelbunden sten-
packning placerad i en bergsskreva. En kraftig 
brand har ägt rum på platsen, denna kan repre-
sentera ett kremeringsbål. Inga brända ben hit-
tades dock vid undersökningen.

Undersökningen av Herrestad 127:1 och 2 ut-
fördes 1996. De två lämningarna var belägna på 
en låg bergrygg, närmare 30 meter över havet, 
i nära anslutning till jordbruksmark. Resulta-
ten från undersökningen visade att endast Her-
restad 127:1 utgjordes av en stensättning, den 
andra anläggningen bedömdes bestå av sentida 
röjningssten. Herrestad 127:1 var cirka 9 meter i 
diameter och 0,3 meter hög. De synliga stenarna 
var 0,1-0,3 meter stora. Vad som tolkades som 
en gravgömma påträffades under en större sten 
i lämningens östra del, med keramik, brända 
ben och fragment av en benkam. Av rapporten 
framgår inte om någon osteologisk analys ut-
förts; huruvida det rör sig om ben från människa 
får därmed vara osagt. Även i övriga delar av an-
läggningen gjordes fynd av keramik med olika 
ytbehandling och dekor. Övriga fynd bestod av 
kvarts, flinta, två glättstenar, samt en slipsten. 
Inga prover för naturvetenskapliga analyser in-
samlades vid undersökningen. Keramiken be-
dömdes vara av yngre bronsålders- och äldre 
järnålderskaraktär, och benkammen ansågs 
härröra från romersk järnålder.39 Om jag läser 
Munkenbergs kronologi rätt kan denna stensätt-
ning vara anlagd under yngre romersk järnålder. 
”Byggstenarna” utgörs av en rund stenpackning 
placerad på berg, en nedläggning av en liten 
mängd brända ben under en sten, samt place-
ringen av ett antal keramikskärvor, flintstycken 
med flera fynd i anläggningen. Om de typo-
logiska dateringarna av keramiken respektive 
benkammen stämmer, skulle det kunna tyda på 
att anläggningen återanvänts. I vilket skede de 
brända benen i så fall placerats i anläggningen 

38 Johansson 1983b
39 Bark 2009

går inte att svara på.
Undersökningen av Herrestad 176:1 ägde rum 

2015. Fornlämningen är angiven som hög i Kul-
turmiljöregistret, trots att den bedömdes som 
en stensättning efter undersökningen. Anlägg-
ningen var belägen vid en övertorvad och svagt 
välvd bergknalle, cirka 50 meter över havet, och 
formen var något oklar, delvis beroende på i sen 
tid påförda massor. Efter avtorvning framkom 
en stenpackning som låg som ett bräm längs 
bergknallens norra sida. Under denna hittades 
keramik och brända ben, placerade under en 
stor rund sten. Den runda stenen tolkas som ett 
gravklot, vilket är ovanligt i Bohuslän. Benen har 
på grund av fragmenteringsgraden inte kunnat 
artbestämmas. Keramiken kommer från minst 
två kärl, i övrigt hittades bränd lera och några 
flintor. Ett av de brända benen har 14C-daterats 
till förromersk järnålder. Ett makroprov taget 
under gravklotet innehöll två sädeskorn varav 
ett speltvete, samt mineralsmältor av en typ som 
bildas vid hög temperatur. I anslutning till sten-
sättningen framkom också några härdar, både 
äldre och yngre än själva stensättningen. Sten-
sättningen Herrestad 176:1 är belägen i ome-
delbar anslutning till en boplats, Herrestad 441. 
Det är troligt att en del anläggningar och fynd 
snarare hör till denna, exempelvis den brända 
leran. Den ovanliga utformningen av stensätt-
ningen gör att författaren drar paralleller till de 
stenklädda berg som tidigare undersökts på Hi-
singen och i Svarteborg.40 I denna stensättning 
utgörs ”byggstenarna” av en stenpackning lagd 
i anslutning till en bergknalle, samt en koncen-
tration av fynd under en rund sten. De brända 
benen har inte gått att artbestämma, så det är 
inte möjligt att säga säkert att de kommer från 
människa. Det är möjligt att de brända benen 
varit placerade i ett keramikkärl. Ovanpå har 
man placerat en stor rund sten. En del övriga 
fynd kan höra samman med stensättningen, till 
exempel ytterligare tre runda stenar samt några 
kvartsstycken. Den brända leran däremot, samt 
flintan och härdarna, hör sannolikt snarare ihop 
med boplatslämningarna.

Dessa tre stensättningar skiljer sig påtagligt 

40 Hernek 2019
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från varandra, liksom de skiljer sig påtagligt från 
Herrestad 210:1.

Som ett komplement till Munkenbergs kro-
nologi fogas ytterligare en undersökt och välda-
terad stensättning, trots att den ligger långt från 
Herrestad; Tanum 1796:1 i Tanums kommun. 
Denna undersöktes 2012 och finns således inte 
med i Munkenbergs sammanställning.

Tanum 1796:1 var registrerad som en ensam-
liggande stensättning, belägen i en svag morän-
sluttning vilken vette mot väst-sydväst och de 
östra delarna av Tanumsslätten, i nära anslut-
ning till nuvarande jordbruksmark. Efter avslu-
tad undersökning kunde konstateras att minst 
ytterligare en stensättning fanns i omedelbar 
anslutning, men också att de båda omgavs av en 
konstruerad stenpackning. Inom denna sten-
packning fanns ytterligare strukturer. Den ur-
sprungliga stensättningen var i det närmaste 
rund, 10 meter i diameter, med en kantkedja 
bestående av 25 block med en storlek av 0,5-2,5 
meter. Centralt placerad i anläggningen fanns 
ett keramikkärl med brända ben från en vuxen 
individ i övre medelålder, möjligen man. Den 
lilla stensättningen var placerad 3,5 meter söder 
om den stora stensättningen. Anläggningen var 
närmast rund med en diameter av 4,5 meter, och 
hade kantkedja. Nära stensättningens centrum 
hittades ett keramikkärl med brända ben från en 
yngre vuxen eller äldre individ. I nära anslutning 
till kärlet framkom också ett flintavslag samt tre 
fragment av järnföremål.41 I detta fall utgörs de 
rituella ”byggstenarna” – i ett sannolikt krono-
logisk förlopp – av ett keramikkärl med brända 
människoben placerad i en grop, samt en rund 
stenpackning med kantkedja konstruerad ovan-
på. En tid därefter, placerat strax intill, ytterli-
gare ett keramikkärl med brända ben placerat i 
en grop, gravgåvor i form av föremål av flinta och 
järn, samt en rund stensättning med kantkedja 
ovanpå. Därefter har stenpackningen byggts på 
för att slutligen täcka en större oregelbunden 
yta. Gravkonstruktionerna föregicks av andra 
aktiviteter som gav upphov till gropar och här-
dar, men om dessa är relaterade funktionellt el-
ler rituellt till stenpackningarna är okänt.

41 Östlund m fl 2014

Båda stensättningarna vid Tanum 1796:1 da-
terades med 14C-analys till förromersk järnålder, 
samtida med Herrestad 210:1. Detta visar hur 
stor variationen kan vara i placering, storlek och 
visuellt uttryck inom en ganska snäv tidsperiod. 
Även Tanum 1796:1 kan passa in i Munkenbergs 
kronologi, vilken ger utrymme för ”ensamlig-
gande” stensättningar av stora proportioner 
och kantkedjor av klumpstenar även under för-
romersk järnålder, eventuellt som en ”kvarleva” 
från bronsålder.42

Valet av plats
Munkenberg diskuterar också varför vissa 
platser väljs ut för rituella eller ceremoniella 
handlingar. Resonemanget går ut på att vissa 
landskapselement väcker känslor av hänförelse, 
respekt etc, och att detta är universellt, det 
vill säga att samma landskapselement väcker 
samma slags känslor hos alla människor. Låt oss 
förutsätta att detta är fallet. Taçon föreslår att 
dessa landskapselement utgörs av:

• Resultaten av stora naturliga händelser 
(bergsmassiv, vulkaner, raviner).
• Geologiska, hydrologiska eller vege  ta  -
tionsmässiga knut- eller förändrings-
punkter (plötsliga nivåskillnader, vatten-
fall, platser där en typ av växtlighet övergår 
i annan).
• Ovanliga landskapsformationer (fram-
träd ande bergstoppar, grottor, hål i 
marken).
• Panoramautsikter.43

Tanken är att människor knyter föreställ-
ningar om hur vår värld möter ”den andra” till 
den här typen av platser. Taçons exempel är från 
Australien och tar upp bland annat viktiga land-
skapselement knutna till drömtiden, samt grav-
platser.44 Från mer närliggande håll kan näm-
nas exempelvis heliga källor. Att även berg och 
bergstoppar varit lätta att knyta berättelser och 
myter kring är lätt att förstå.

Varför placeras en stensättning långt från be-
byggelsen, på en bergstopp? Varför konstrueras 

42 Munkenberg 2004
43 Taçon 1999
44 Taçon 1999:36ff
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stensättningen dessutom på ett sätt som inne-
bär att den inte alls är synlig från håll? Med ovan 
beskrivna synsätt på topografiska element skulle 
man kunna föreslå en tolkning som går ut på att 
bergstoppen i sig är en speciell och viktig plats 
väl lämpad för anläggandet av stensättningen, 
och att det är betydelselöst att stensättningen 
inte syns eftersom berget syns mer än väl.

I svensk arkeologi tolkar man gärna gravar-
nas och gravfältens placeringar i landskapet som 
att de är placerade längs färdvägar, för att synas 
av de som passerar. Detta är sannolikt ofta fallet, 
men det finns också exempel på hur placeringen 
av gravanläggningar tolkats helt annorlunda ur 
ett rumsligt perspektiv. I ett exempel från British 
Columbia beskriver Mathews en gravform som i 
såväl utseende som placering i landskapet upp-
visar stora likheter med våra stensättningar.45 

Mathews kallar strukturerna funerary petroforms 
och beskriver dem som ”consisting of patterned 
arrangements of stone and soil built over the 
dead”. Av bilderna framgår tydligt likheten med 
stensättningar. Coast Salish-folket begravde ti-
digare sina döda i små gravar nära bosättning-
arna, men övergick för cirka 1500 år sedan till att 
begrava i dessa petroforms på visst avstånd från 
bosättningarna och högre upp i landskapet. Med 
hjälp av olika typer av GIS-analyser kommer 
Mathews bland annat fram till att gravarna – 
trots att de är relativt sett synliga konstruktioner 
– är placerade på ett sådant sätt i landskapet att 
de inte varit synliga från de färdvägar som an-
vändes. Här har alltså det visuella intrycket varit 
sekundärt trots en placering högt i terrängen.

Samhälle
Ragnesten föreslår i en genomgång av runda 
kontra oregelbundna stensättningar i Göte-
borgsområdet att skillnaden i utseende och 
placering kan ha att göra med social status, där 
mer betydelsefulla individer begravts i de runda 
stensättningarna med finare gravgåvor och tyd-
ligare konstruktionsdetaljer46, medan – får man 
anta – mindre betydelsefulla individer gravlagts 
i de oregelbundna stensättningarna.

45 Mathews 2014
46 Ragnesten 2005

Munkenberg diskuterar vad förändringarna 
i gravskick (storlek, gravgåvor) kan betyda i ter-
mer av samhällelig stabilitet kontra kraftig för-
ändring.47 Under övergången mellan bronsålder 
och järnålder sker stora samhällsförändringar 
som man gärna vill förknippa med införandet av 
järnet. Det nya materialet har minskat behovet 
av brons, vilket sannolikt har rubbat de kontakt-
nät man använt sig av under lång tid. Munken-
berg vill under förromersk järnålder se ett för-
hållandevis anonymt och jämlikt gravskick (flat-
marksgravfält), men att bruket att använda sten-
sättningar ändå fortgått. Kanske har samhället 
vänt sig mer inåt, blivit mindre hierarkiskt, när 
metallen på ett annat sätt än förut blivit mer all-
mänt tillgänglig. Kanske avspeglas detta också i 
de mer anonyma flacka stensättningarna.

Undersökta boplatser
Ett antal boplatser och boplatsområden har 
undersökts i Herrestads socken, nästan samtliga 
i anslutning till nya E6 och köpcentret vid 
Torp. Tyvärr har många av dessa stannat vid 
en förundersökning, efter att man konstaterat 
att de anläggningar och fynd som framkommit 
representerat många olika faser av nyttjande. 
Hade en del av dessa platser undersökts utifrån 
sina förutsättningar – lokaler lämpliga för 
kortare uppehåll under många skilda perioder – 
hade vi troligen haft djupare kunskaper om hur 
bosättning och resursutnyttjande gestaltat sig i 
detta område under förhistorien.

En del dateringar finns trots allt från områ-
det, också från förromersk järnålder, illustration 
19. En sammanställning av dessa framgår av bi
laga 4. På grund av rapporternas olika beskaffen-
het anges dateringarna nedan i okalibrerade BP-
värden, där BP betyder before present, och present 
motsvaras av 1950 e Kr. Se tidsaxel längst bak i 
rapporten på omslagets insida.

Riksantikvarieämbetet utförde 2013 under-
sökningar av fornlämningarna Herrestad 416, 
417 och 418.48 Från Herrestad 417, ett boplats-
område i en bitvis bergig sydsluttning, finns två 
dateringar som är i stort sett samtidiga, en grop 

47 Munkenberg 2004:50f samt däri anförd litteratur.
48 Munkenberg 2017
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daterad till 2170 ±30 BP och en kokgrop daterad 
till 2189 ±34 BP. Båda dessa anläggningar ges en 
rituell tolkning, kanske från någon typ av måltid 
i samband med en rituell handling av något slag. 
Förutom dessa två finns dateringar från yngre 

bronsålder. Från Herrestad 418, ett grav- och bo-
platsområde i ett sadelläge, finns också två da-
teringar från förromersk järnålder; en kokgrop 
daterad till 2225 ±41 BP, och en härd daterad till 
2317±32 BP. Kokgropen har fått en profan tolk-

Illustration 19. Karta visar ett utsnitt kring Torp köpcentrum och de boplatser, boplatsområden samt grav och boplatsområden som 
undersökts och daterats här. Fågelvägen är det runt 2 kilometer härifrån till stensättningen Herrestad 210:1. Jordbruksmark och poten
tiella boplatslägen finns dock på närmare håll åt såväl öster som norr. © Lantmäteriet.
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ning (matlagning), medan härden fått en rituell 
tolkning. Sannolikt representerar dessa anlägg-
ningar enstaka och kortvariga besök på platsen. 
Från denna fornlämning finns ytterligare tolv 
dateringar vilka ligger väl samlade mellan 1783 
BP och 1561 BP, det vill säga romersk järnålder/
folkvandringstid. Från Herrestad 416, en boplats 
belägen i en långsträckt sluttning, finns en date-
ring från förundersökningen till 2380 ±30 BP, det 
vill säga romersk järnålder. Ytterligare två date-
ringar är från äldre bronsålder.

Ytterligare tre undersökningar har utförts 
i samma område. Under 1996 utförde Riksan-
tikvarieämbetet en undersökning av Herrestad 
353:1, en boplats belägen i svagt nordsluttande 
åkermarker nedanför berg.49 Härifrån finns en 
datering av ett årderspår till 2220 ±75 BP. Andra 
dateringar från samma boplats ligger mellan 
2805 och 1550 BP, det vill säga äldre bronsålder 
till folkvandringstid. Tolkningen av platsen är 
att här funnits svedjeodlingar såväl som egent-
liga boplatslämningar, och att de senare framför 
allt hör till äldre järnålder. Den andra undersök-
ningen utfördes av Bohusläns museum och ägde 
rum 1998.50 Herrestad 358:1 utgjordes av en bo-
plats belägen i moränbunden hällmark. En grop 
daterades till 2005 ±80 BP. Ytterligare en anlägg-
ning daterades 1815 BP, eller romersk järnålder. 
Någon tolkning av platsen görs inte, men det är 
att döma av läget i terrängen sannolikt inte fråga 
om någon stadigvarande boplats. Den tredje un-
dersökningen utfördes även den av Bohusläns 
museum, under 2015.51 Herrestad 441 utgörs av 
en boplats i omedelbar anslutning till stensätt-
ningen Herrestad 176:1. Förutom ett kulturlager 
undersöktes bland annat gropar, rännor, härdar 
och stolphål. Ett tydligt hus identifierades, det-
ta daterades till 2188 ±29 BP. Rikligt med bränd 
lera antyder att huset brunnit. Andra dateringar 
från platsen ligger mellan 4616 och 114 BP, det vill 
säga mellan neolitikum och nutid. Flertalet lig-
ger dock dels i förromersk järnålder, dels i yngre 
järnålder/tidig medeltid, vilket kan tolkas som 
två bosättningsfaser.

49 Lindman 1997
50 Gustafsson 1999
51 Hernek 2019

Utöver detta finns dateringar också från två 
förundersökningar utförda av Bohusläns mu-
seum.52 Herrestad 402, ett boplatsområde i syd-
sluttande åkermark, förundersöktes 2010. En 
härd daterades till 2200 ±25 BP, men boplatsen 
bedömdes vara huvudsakligen mesolitisk. Her-
restad 161:1, en boplats belägen i mynningen av en 
liten dalgång, förundersöktes 2012.53 En härd da-
terades till 2180 ±30 BP, men det bedömdes som 
tveksamt om någon egentlig boplats funnits inom 
ytan. Platsen gick inte vidare till undersökning.

Det föreslås inte att de människor som konstru-
erade stensättningen Herrestad 210:1 har levt på 
någon av dessa boplatser. Underlaget är litet, men 
kan trots allt ge en antydan om vilka platser i när-
området som brukats vid denna tid, och vilka typer 
av aktiviteter som kan ha ägt rum i landskapet.

Tolkning
Såväl Herrestad 210:1 som de stensättningar som 
valdes ut för besök var svåra att finna; den här 
typen av anläggningar är väldigt oansenliga i sitt 
uttryck. Kanske är stensättningen i sig ganska 
oväsentlig; kanske också individen. Kanske var 
det något annat man var ute efter att lyfta fram, 
må det ha varit berget, en gudom, gruppen, eller 
något annat.

Mer ingående analyser – exempelvis nog-
granna analyser av berggrund och jordmån och 
förutsättningar för odling och bete, närstudier 
av de fornlämningar som är registrerade i när-
området, GIS-analyser för att undersöka möjlig-
heten att finna tänkbara rörelsestråk i landska-
pet – skulle kanske ha potential att ge underlag 
till mer detaljerade diskussioner kring hur man 
valt att använda landskapet och varför man pla-
cerat stensättningarna på de ställen man gjort.

Tills vidare konstateras att placeringen av den 
enskilda stensättningen troligtvis varit avhängig 
en mängd faktorer, som har att göra med bland 
annat tradition och omtolkning, föreställningar 
av religiös eller rituell natur, önskemål och fö-
reställningar kring hur gruppen ska framställas 
inför andra, mer övergripande samhälleliga för-
ändringar, och rent praktiska omständigheter.

52 Hernek 2012
53 Hernek m fl 2013
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Re-summering
Läget för stensättningen Herrestad 210:1 antogs 
avvika något från det gängse i närområdet, där 
samtida gravar snarare tänks rikta sig ut mot 
dalgångarna. Undersökningen skulle därför in-
riktas på att placera in fornlämningen i en re-
levant landskapskontext. Undersökningen för-
väntades också ge kunskap om gravritual under 
övergången mellan brons- och järnålder. Särskilt 
fokus vid undersökningen låg på primärt res-
pektive sekundärt bruk av anläggningen.

Undersökningen av Herrestad 210:1 visar på 
en enskilt placerad stensättning, med en ben-
gömma som innehåller en mindre del av de 
brända benen från, troligen, en individ. Med un-
dantag för att en viss osäkerhet råder kring hu-
ruvida en eventuell förberedelse av platsen, ned-
läggelsen av benen och konstruktionen av själva 
stensättningen skett inom en helt kort tidsrymd 
eller i en serie av händelser under ett par hundra 
år, finns inga (andra) tecken på återbruk av an-
läggningen. Huruvida stensättningen ska be-
traktas som en grav i första hand, eller som nå-
gon annan typ av rituell anläggning, är också det 
en fråga som får anstå.

Placeringen av Herrestad 210:1 avviker möj-
ligen från flertalet i området, men det finns ett 
antal stensättningar som ligger placerade i snar-
lika terrängpartier. Det är heller inte fråga om 
ett antingen/eller-förhållande; stensättningarna 
ligger i alla typer av topografiska kontext, med 
olika utseende och konstruktion, på olika av-
stånd från andra gravar.

För att undvika alltför grova generaliseringar 
och den förlust av information som det innebär 
att bortse från variationerna, bör vi inte se ritua-
ler eller traditioner – och de uttryck dessa mani-
festeras i – som fixa och fasta. Istället bör vi se 
ritualerna som uppbyggda av olika ”byggstenar” 
som kan fogas samman på ganska fria sätt. Såväl 
byggstenar som yttre ramar förändras över tid, 
som ett naturligt uttryck för människornas sam-
hällen.

Fahlander menar att en alltför hög generalise-
ringsgrad sällan blir fruktbar, oavsett frågeställ-
ning, och vidare:

Det mikroarkeologiska perspektivet möjliggör 
ett friare synsätt genom att analysera varje 
lokal individuellt, så långt det är möjligt. 

Illustration 20. Herrestad 210:1 med Byfjorden och Uddevallabron i bakgrunden. Foto mot sydost. Bilden är tagen av Per Pixel.
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Därmed tillåts specifik information i högre grad 
att förändra den generella bilden (fiktionen) av 
en region och ett tidsavsnitt.54

Längre fram skriver han:
Frågan om generaliseringsgrad är central 
för att tolka gravtraditioner, oavsett om 
syf tet är att diskutera sociala sammanhang 
eller eskatologiska aspekter. Vi måste alltid 
generalisera i viss mån, men en avgörande fråga 
är hur långt vi kan (bör) gå innan vi blandar 
äpplen med päron och smetar ut intressanta 
skillnader genom att jämföra gravar och uttryck 
som inte är jämförbara.55

Fahlanders mikroarkeologi kan ses som en 
typ av fallstudiemetodik. Arkeologin arbetar 
ofta implicit med en sådan metodik även om 
detta sällan uttrycks i klartext. Fallstudiemeto-
dik handlar om att låta fallet vara unikt, att hitta 

54 Fahlander 2009:40
55 Fahlander 2009:51

specifika kunskaper – men lika viktigt är att se 
att vissa kunskaper som erhålls är applicerbara 
på andra fall. Det är av vikt att utföra och rappor-
tera fallstudien så explicit att studien kan jämfö-
ras med andra fallstudier. Detta ställer höga krav 
på verifierbarhet, till exempel genom triangule-
ring, där en hypotes ska stödjas av tre oberoende 
punkter. För arkeologin skulle några av följande 
kunna användas: 1) Beskrivning (av fysiska före-
mål/strukturer). 2) Naturvetenskapliga analyser. 
3) Fyndspridning, fynd. 4) Långtidsprocesser, 
tradition. 5) Etnografiska paralleller.56

Fallstudiemetodiken kan bidra till att under-
lätta besvarandet av frågeställningar och gör un-
dersökningar jämförbara med varandra, om den 
genomförs på rätt sätt. Detta underlättar inte 
bara det interna arbetet, utan gör även rapporter 
och texter mer tillgängliga och användbara i ett 
större forskningssammanhang.57

56 Kulturlandskapet 2016:14
57 Kulturlandskapet 2016:14
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Del 4 Utvärdering och 
vidare åtgärder
Utvärdering av undersökningsplanen
Fältarbetet planerades utföras under fem 
fältdagar, men kunde avslutas redan efter 
fyra trots bistert väder och korta dagar. 
Undersökningen genomfördes i stort sett enligt 
plan, med undantag för att arbetet förenklades 
av att få strukturer och fynd framkom. Inga 
avvikelser rapporterades i samband med 
fältarbetet.

När det gäller resultatet av pollenanalysen är 
det oklart vad detta representerar; vegetationen 
vid tiden för anläggandet av stensättningen eller 

någon tidigare period. Vi behöver eventuellt ut-
värdera vår provtagningsstrategi avseende pol-
lenanalys.

Manus för godkännande av basrapport skulle 
enligt förfrågningsunderlaget vara länsstyrelsen 
tillhanda senast sex månader efter avslutat fält-
arbete, det vill säga slutet av maj 2019. I samråd 
med länsstyrelsen flyttades slutdatum först fram 
sex månader till november 2019, därefter ytterli-
gare tre månader till sista februari 2020.

Förslag på vidare åtgärder
Kulturlandskapet bedömer stensättningen RAÄ 
Herrestad 210:1 som undersökt och borttagen. 
Inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs.
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Bilaga 1 - Gravkronologi avseende stensättningar
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Bilaga 2. Utvalda och besökta stensättningar.
MöhTerräng Beskrivning Fornsök Kommentar

30 Krön av bergshöjd.

95

95 Krön av bergsrygg.

95

40

65

110

110

60

70 Krön av berg.

RAÄ-
nummer

Herrestad 
42:1

Stens eller röse? Rund. 14M diam, 0,3m h. Urspr 
välvd över en uppstickande häll. Kantkedja 0,2 
m h, av 0,3-0,8 m st stenar. Ev ytterligare en 
stensättning intill. Delvis övertorvad fyllning av 
0,2-0,4 m st stenar. 
Gbg inv nr 29, Ekhoff nr 48. 

Besökt som solitär trots uppgift om ev ytt 
stensättning intill.
Troligen har ett ”röse” skapats genom att sten 
lagts för att täcka en uppstickande välvd 
bergknalle. Krönläge.
Hittad.

Herrestad 
95:1

Krön av mindre 
bergsrygg på 
bergshöjd.

Närmast rund, 3-3,5m st, 0,2m h. Övermossad 
lätt humusblandad fyllning av 0,1-0,3 m st 
stenar samt stenskärv.

Flack, ej synlig. Belägen på bergsplatå men ej 
högsta punkten. Nära boplats. Ytterligare en 
möjlig stensättning på samma platå (96:1).
Ej hittad, men läget identifierat.

Herrestad 
96:1

Rest av. Nu oregelbunden, 6x3m st, 0,1-0,3m h. 
Humusblandade 0,1-0,3 m st stenar.

Flack, ej synlig. Samma läge som flera andra, 
dvs belägen på bergsplatå men ej högsta 
punkten. Nära boplats. Ytterligare en 
stensättning på samma platå (95:1).
Ej hittad, men läget identifierat.

Herrestad 
97:1

Bergsavsats invid 
krön av bergshöjd.

Rest av, 3,5x4,5m st, 0,25m h. Omplockad. Lätt 
humusblandad fyllning av ställvis övertorvade 
0,1-0,4 m st stenar, en del skärviga.

Solitär. Belägen i hyggesmark. Troligen belägen 
på mindre avsats mellan ngt högre partier. 
Nära boplats. 
Ej hittad. Läget ej identifierat.

Herrestad 
115:1

Krönplatå av 
bergshöjd, 
skogsmark.

Närmast rund, 4x5m st, 0,15m h.. Ställvis kal 
bergyta. Övermossad humusblandad fyllning 
av 0,1-0,25 (0,4) m st stenar, både skarpa och 
rundade.

Solitär. Flack, ej synlig. Belägen på bergplatå.
Ej hittad, men läget identifierat.

Herrestad 
121:1

Krönplatå på 
bergshöjd, 
skogsmark.

Närmast rund, 7m diam, 0,6m h. I mitten en 
grop, 1,5x1 m o 0,2 m dj. 0,1-0,4 m st stenar, 
kraftigt övermossade.

Jämfört med de flesta andra besökta 
stensättningar är detta förhållandevis högt, och 
väl synligt i terrängen. Nästan som ett litet röse. 
Eller ett röjnigsröse?
25-50 m SV-SO ska finnas 10-12 röjningsrösen. 
Dessa påträffades inte vid besök, men 
eftersöktes inte heller.
Hittad.

Herrestad 
130:1

Krön av bergshöjd, 
skogsmark.

Närmast rund, 5-6m st, 0,3m h. Delvis sticker 
berget fram. Delvis övermossad och 
humusblandad fyllning av 0,1-0,5 m st stenar. 
Delvis omplockad, kalt berg.

Solitär. Belägen till synes långt bort i skogen, 
nära sockengräns. Flack, ej synlig, men bra läge.
Ej hittad, men läget identifierat.

Herrestad 
170:1

Svag förhöjning i 
plan bergig 
moränplatå. 

Rund, 5-6m st, 0,2m h.Övermossad m i ytan 
talrika stenar, 0,2-0,3 m st, en del 
skarpkantade.

Solitär. 
Ej hittad. Läget ej identifierat.

Herrestad 
182:1

Krönplatå på 
bergsparti.

Rest av, 6m diam, 0,1-0,2m h. Övermossad, 0,1-
0,2 m st stenar, humus o stenskärv. I mitten 
några större stenar.

Solitär. Jättefint högt berg omgivet av 
mjukmark. 
Ej hittad. Läget ej identifierat.

Herrestad 
291:1

Rest av, 3m stor, 0,1m h. Oklar form o 
begränsning. I en svag sänka i berget. Enst 0,1-
0,3 m st stenar synliga i ytan.

Solitär.  Möjligen ett lite konstigt läge, så som 
det är beskrivet.
Ej hittad. Läget ej identifierat.

Bilaga 2 - Utvalda och besökta stensättningar
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Bilaga 3 - Undersökta stensättningar

Bilaga 3. Undersökta stensättningar.
Terräng Beskrivning Fynd Kommentar

70 Krön av bergrygg.

30 Solitär.

115 Solitär.

50 Solitär.

RAÄ-
nummer

Möh

Herrestad 
19:1

Oregelbunden. Ytskadad. 7x5 m st, 
0,2m h. Övermossad fyllning av 
0,3-0,4 m st stenar. (Vid 
undersökning upp till m-stora.) 

Inga fynd påträffades. 
Däremot framkom ett sotlager 
med kol och bränd sten, och 
det konstaterades att man 
eldat på berget innan stenarna 
lades på.

Ytterligare 
stensättningar på 
samma rygg.

Herrestad 
127:1

Krön av låg 
bergrygg samt litet 
hällkrön i lerslätt. 
Hagmark.

Närmast rund, 8-9m st, 0,3m h. I 
ytan 4 block 0,2-1,7 m st. 
Smågropig yta. Övertorvad med i 
ytan enstaka stenar 0,1-0,3 m st.

Fynd av keramik, benkam 
(fragm), avslag av flinta, br 
ben, kvarts.

Herrestad 
210:1

Krön av utskjutande 
mindre bergrygg  på 
bergsplatå.

Oregelbunden / skadad. En mer 
sammanhängande stenpackning 
2,5 m i diam och 0,1-0,2 m h, med 
rester av en kantkedja bestående 
av upp till 0,4 m stora stenar. 
Humusblandad fyllning av 
mestadels 0,1-0,4 m stora 
(enstaka upp till 0,75 m stora) till 
övervägande del flata och 
skarpkantade stenar.

Fynd av br ben från människa.

Herrestad 
176:1

Plan moränmark 
intill bergknalle

Oregelbunden stensättning med 
oklar form, bestående av en 
stenpackning, ca9 m l och 1,5-2 m 
br, intill en bergknalle. 
Gravgömma markerad med 
gravklot.

Fynd av br ben, keramik (minst 
2 kärl), kvarts. Fynd av flinta och 
bränd lera hör möjligen snarare 
till boplatsen Herrestad 441.
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Bilaga 4 - Undersökta och daterade boplatser

Uppdragstyp Typ Rapport

Förundersökning Boplats 2180 ±30 BP (härd) -

Undersökning Stensättning 2302 ±35 BP (Denna rapport) -

Undersökning Stensättning 2214 ±40 BP (Denna rapport) -

Undersökning Stensättning 2186 ±40 BP (Denna rapport) -

Undersökning Boplats Lindman 1997

Undersökning Boplats 2005 ±80 BP (grop)Gustafsson 1999 1815 ±60 BP

Förundersökning Boplatsområde 2200 ±25 BP (härd)Hernek 2012 -

Undersökning Boplats 2380 ±30 BP (FU) Munkenberg 2017 2982 BP, 3042 BP

Undersökning Boplatsområde Munkenberg 2017 2870 BP, 2522 BP, 127 BP

Undersökning Boplatsområde 2170 ±30 BP (grop)Munkenberg 2017 2870 BP, 2522 BP, 127 BP

Undersökning 2317±32 BP (härd) Munkenberg 2017

Undersökning Munkenberg 2017

Undersökning Boplats Hernek 2019

Bilaga 4. Undersökta och daterade boplatser.
På grund av de olika rapporternas beskaffenhet, anges dateringarna i okalibrerade BP-värden. 
BP = before present, present = 1950. Se längst bak i rapporten för tidsaxel.
Lämning 
RAÄ-nr

Datering till för-
romersk järnålder – 
BP (okalibrerat)

Övriga dateringar från 
samma fornlämning 

Herrestad 
161:1

Hernek & Ortman 
2013

Herrestad 
210:1

Herrestad 
210:1

Herrestad 
210:1

Herrestad 
353:1

2220 ±75 BP 
(årderspår)

1650 ±60 BP (bränd rot), 
1550 ±70 BP (ugnsgrop), 
2695 ±70 BP (grophus), 
2805 ±70 BP (härd), 2580 
±60 BP (härd)

Herrestad 
358:1

Herrestad 
402

Herrestad 
416 

Herrestad 
417 

2189 ±34 BP 
(kokgrop?)

Herrestad 
417 

Herrestad 
418 

Grav-och 
boplatsområde

Totalt 12 dateringar från 
1783 BP till 1561 BP

Herrestad 
418 

Grav-och 
boplatsområde

2225 ±41 BP 
(kokgrop)

Totalt 12 dateringar från 
1783 BP till 1561 BP

Herrestad 
441 

2188 ±29 BP 
(husränna)

Totalt 15 dateringar från 
4616 BP till 114 BP.
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Herrestad 210:1, Uddevalla kommun, Västra Götalands län
Arkeologisk undersökning av stensättning från järnålder

Stensättningen som gravtyp är i bruk från neolitikum, genom 
bronsålder och under hela järnåldern, med stora variationer 
i såväl användningsfrekvens, yttre utseende, inre uppbygg-
nad som placering i landskapet. Undersökningen inriktades 
på att sätta fornlämningen i en relevant landskapskontext, 
och förväntades också ge ökad kunskap om gravritual under 
övergången mellan brons- och järnålder. Särskilt fokus vid 
undersökningen låg på primärt respektive sekundärt bruk av 
anläggningen.

Undersökningen ägde rum i november 2018. Brända ben 
från människa framkom inom en begränsad yta i anläggning-
en, tillsammans med kolrester från gravbålet. Ingen keramik 
eller andra fynd fanns i stensättningen. Med undantag för 
en viss osäkerhet kring huruvida förberedelserna av platsen, 
konstruktionen och placerandet av benen skett inom en helt 
kort tidsrymd eller i en serie av händelser under ett par hund-
ra år, finns inga (andra) tecken på återbruk av anläggningen.

Terrängläget för Herrestad 210:1 avviker möjligen från fler-
talet i området, men det finns ett antal stensättningar i Her-
restads socken som ligger placerade i snarlika miljöer. Det är 
heller inte fråga om ett antingen/eller-förhållande; stensätt-
ningarna ligger i alla typer av topografiska kontext, med olika 
utseende och konstruktion, på olika avstånd från andra gravar.

Valen av placering och konstruktionsdetaljer har troligtvis 
varit avhängig en mängd faktorer, som har att göra med bland 
annat tradition och omtolkning, föreställningar av religiös el-
ler rituell natur, önskemål och föreställningar kring hur grup-
pen ska framstå inför andra, mer övergripande samhälleliga 
förändringar, och rent praktiska omständigheter.
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