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Platsen för den arkeologiska undersökningen där gravklotet hittades är markerad med en röd prick.



För mellan 1  000 och 2  000 
år sedan bodde man i lång
hus på avsatser i den grusiga 
backen. Strax intill bonings

husen fanns gravar där vissa av gårdens 
folk fick sin sista vila. Gravarna byggdes 
upp av sten som lades i cirklar. Ibland 
förstärkte man uppstickande bergknal
lar med sten och fick på så sätt en mer 
imponerande konstruktion till mindre 
arbetsinsats. Under den här tiden var 
traditionen sådan att de döda brändes 
innan de begravdes. I graven lades se
dan en handfull brända ben, kanske i en 
kera mikkruka eller en näverask som tä
tats med harts. Ibland ströddes små fli

sor av kvarts och flinta över bengömman 
innan den helt täcktes av jord och sten.

Efter att gravarna vilat stilla i 1 500 år 
fick en av dem genomgå en omvänd pro
cess då den undersöktes av arkeologerna. 
För att ta reda på så mycket information 
som möjligt monterades stenkonstruk
tionen ned, lager för lager. Här var det 
just en sådan grav som lagts omkring 
en bergknalle som undersöktes. En bit 
ned i graven var det en av stenarna som 
stack ut från de övriga. Den var helt 
klotrund till skillnad från de övrigas 
mer naturliga ovala former. Under den 
runda stenen låg det keramikskärvor 
och brända ben.

Så kallade gravklot är ovanliga i Bo
huslän men desto vanligare i Mälarda
len, i Närke, på Gotland och även i väs
tra Norge. Gravklotet i Grytingegraven 
hade valts ut med omsorg och kanske 
bearbetats innan den placerades ovanpå 
krukan med de brända benen. I många 
fall ligger kvinnor begravda i gravar med 
gravklot men tyvärr var de brända benen 
i Grytingegraven inte i tillräckligt gott 
skick för att kunna avgöra den dödes 
kön. Gravar med gravklot brukar vara 
från vikingatid men seden finns även ti
digare under järnåldern. Graven i Gry
tingebacken var från romersk järnålder.

Gravklotet  
vid Grytinge
Blickandes ut över köpcentret låg graven. På den grusi-
ga åsen, precis ovanför Ikea där man nu köper inredning 
för att kunna bygga bo, fanns för inte så länge sedan 
en by med anor långt tillbaka i tiden. I anslutning till 
den forntida bebyggelsen fanns gravar som än idag är 
synliga med sina stenkonstruktioner. Eftersom nya verk-
samheter och bostäder skulle byggas i området kring 
Grytinge by fick arkeologer från Bohusläns museum i 
uppdrag att undersöka vissa gravar och boplatsspår.
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