
Kiviksgraven – Sveriges 
största bronsåldersgrav

Vackert beläget på Österlen, strax utanför Kivik, ligger 
en lika mäktig som gåtfull lämning från bronsåldern. 
Kivikgraven är omkring 3 000 år gammal, men det är 
inte bara anläggningens ålder som fascinerar utan 
också gravens storlek. Diametern är 75 meter och där-
med är detta den största runda graven i Sverige som 
vi känner till. Men likt monumentala byggnadsverk 
kända från andra kulturer döljer också denna grav ett 
gåtfullt inre. I gravkammaren fi nns tio stenhällar som 
ristats med symboler från en bildvärld som kittlar fan-
tasin hos den nutida besökaren. Fram ur stenarna trä-
der bilder av människor, djur, skepp och vapen. Kanske 
avsåg man att avbilda en procession eller
begravningsceremoni.
   Vi vet inte vem, eller vilka, som har hedrats med 
denna begravning. Tidigare forskning har förutsatt att 
den döde var en medelålders man, kanske en hövding. 
Nya analyser av människoben funna i kammaren kan 
tyda på att graven använts under en längre period och 
att de gravlagda personerna varit tonåringar.

Gravplundring
Huruvida graven har ruvat på dyrbarheter och skatter 
vet vi inte. Men sägner berättar om två bönder som en 
sommardag 1748 bröt sten i det gamla röset. Plöts-
ligt hittade de en stenkista. Ivrigt började de att söka 
igenom röset – kanske kunde en skatt fi nnas där! Hela 
natten letade de igenom graven efter skatten. Än idag 
är det obekant vad bröderna fann, men rykten gick se-
nare i bygden om att något stort hade påträffats. 

Kiviksgraven – Sweden’s largest bronze-age burial mound
Kiviksgraven (the King’s grave) is a remnant from the bronze 
age that is as majestic as it is mysterious. The grave is about 
3 000 years old, but even more impressive is the size of it: 75 
metres in diameter – the largest circular burial mound in the 
whole of Sweden. In the burial chamber there are ten stone 
slabs inscribed with symbols from a world of images that 
really fi res the imagination of present day visitors. The stones 
carry pictures of people, animals, ships and weapons. They 
were possibly intended to portray a procession or funeral 
ceremony.

How to get there, opening hours
Kiviksgraven lies just outside Kivik in Skåne. There are signs 
along the national road 9. 
   The burial mound itself may be visited all year round, but 
the burial chamber and the nearby Café Sågmöllan are open 
daily 15 May–31 August. Group bookings may be arranged 
throughout the whole  year however.
   For more information about times, prices and arrangements, 
please visit the Swedish National Heritage Board website at: 
www.raa.se/sites  or call 0414-703 37.

Arkeologisk undersökning
På 1930-talet utfördes arkeologiska undersökningar av gra-
ven. Det var en kraftigt raserad och plundrad grav som arkeo-
logerna grävde fram. Det visade sig att det stora röset inte 
bara innehöll en utan två gravar! Strax intill den stora stenkis-
tan fann man resta hällar som formade en liten gravkammare, 
som kom att kallas Prinskammaren på grund av sin ringa 
storlek. 
   I samband med undersökningarna rekonstruerade arkeolo-
gerna röset och lät öppna en passage, så att besökaren kunde 
träda in i den en gång dolda gravkammaren för att beskåda de 
kryptiska stenhällarna.

Landskap med många fornlämningar
I området kring Kiviksgraven fi nns många lämningar från 
bronsåldern. Några hundra meter bort ligger gravfältet Äng-
akåsen. Från gravfältet går en förhistorisk väg ner mot havet. 

Café Sågmöllan
Intill Kiviksgraven ligger Sågmöllan, som byggdes på 1870-
talet. Sågmöllan fungerar idag som kafé där man kan  köpa 
presentartiklar, vykort och böcker från Riksantikvarieämbetet. 

Kivikgraven var både raserad och plundrad när arkeologerna på 1930-talet 

grävde ut och rekonstruerade graven. I folkmun har den kommit att kallas 

”Kungagraven”.

Passagen in till gravkammaren.

Gravröset användes som stenbrott i århundraden. I mitten av 1700-talet återupptäck-

tes graven och dess ristade hällar. Spekulationerna om vad graven hade varit blev fö-

remål för fl era olika teorier och avhandlingar.
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Ängakåsen rymmer över 100 olika gravar.
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I samarbete med Svenskt Kulturarv

KIVIKSGRAVEN – Schwedens größtes Grab der Bronzezeit
Das Kiviksgrab ist eine gleichermaßen mächtige wie auch 
geheimnisvolle Stätte aus der Bronzezeit. Das Grab ist ca. 3 000 
Jahre alt. Es ist nicht nur das Alter der Anlage, die uns fasziniert, 
sondern auch die Größe des Grabes. Der Durchmesser beträgt
75 Meter und ist damit das größte runde Grab in Schweden. In 
der Grabkammer befi nden sich 10 aufrecht stehende Steinplat-
ten mit eingeritzten Symbolen aus einer Bilderwelt, die unsere 
Fantasie kitzelt. Aus dem Stein treten Bilder von Menschen, 
Tieren, Schiffen und Waffen hervor. Vielleicht wollte man eine 
Prozession oder eine Begräbnis-zeremonie abbilden. 

Wegbeschreibung und Öffnungszeiten
Das Grab liegt nahe der Ortschaft Kivik in Skåne. Die Hin-
weisschilder längst der Fernverkehrsstrasse 9 leiten Sie dorthin.

Das Grab kann das ganze Jahr über besucht werden, aber 
die Grabkammer und das Café „Sågmöllan“ sind täglich vom 15. 
Mai bis 31. August geöffnet. 

Für weitere Informationen um Öffnungszeiten, Preise und Events
besuchen Sie bitte die Webseite des Schwedischen „Riksantikva-
rieämbetet“: www.raa.se/sites oder rufen Sie 0410-703 37 an.

Information: Kiviksgraven och det närliggande gravfältet 
Ängakåsen går att besöka året runt, men själva gravkam-
maren är öppen dagligen 15 maj - 31 augusti. Bokade 
grupper tas emot under hela året. För mer information 
om tider, priser och arrangemang besök Riksantikvarie-
ämbetets hemsida: www.raa.se/kiviksgraven

Information och bokning: tel 0414-703 37

Foton: Bengt A Lundberg RAÄ, samt ATA.

Café Sågmöllan bjuder på en stillsam och fi n utsikt.

Vägbeskrivning: Kiviksgraven ligger strax utanför 
Kivik i Skåne. Ängakåsen är belägen några hundra 
meter från Kiviksgraven. 
   Skyltar fi nns längs riksväg 9. I anslutning till 
besöksmålet fi nns en större parkeringsplats.
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Riksantikvarieämbetet vårdar och utvecklar kultur-
miljöer. Genom visningar och skolverksamhet på 
Glimmingehus på Österlen, Gamla Uppsala Museum 
vid Uppsala samt  Mälsåkers slott  och Birka vid och i 
Mälaren gör vi kulturarvet levande.

Ring oss gärna för mer information om aktiviteter 
och program eller se vår hemsida! 
Tel 08-519 180 00. www.raa.se


