
De flata stenhällarna som sticker upp ur 
marken här intill är delar av en hällkista. 
Hällkistan är den äldsta fornlämningen i 
området och visar att det funnits bofasta 
människor här sedan slutet av stenåldern. 

Hällkistan är byggd av stora, tunna stenplattor 
– hällar – som bildar väggar och tak till en cirka 
4 x 1,5 meter stor gravkammare. Hur många 
som blivit begravda här är inte känt, men från 
utgrävningar på andra platser vet man att 
hällkistorna ofta användes för flera personer, 
ibland under flera generationer. Förutom 
skelettdelar har man hittat gravgåvor som 
keramik, stenyxor, bärnstenspärlor, dolkar 
och pilspetsar i hällkistorna.

The flat stone slabs sticking out of the ground 
close to where you are standing are parts of a 
stone cist. The cist is the oldest ancient remain in 
the reserve and indicates that there have been 
permanent human settlers in the area since the late 
Stone Age. The cist consists of large, thin stone slabs, 

which form the walls and lid of a grave chamber 
measuring approximately 4x1.5 metres. It is not 
known how many people were buried here, but 
excavations of similar cists have shown that stone 
cists were used for one or more people, sometimes 
over several generations. 

Älgå socken | Fornlämning 17

Plocka inte sten från gravrösen och stensättningar, 
de är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Do not remove stones from grave cairns and stone 
settings; the prehistoric graves are part of Sweden’s 
cultural heritage and protected by law.

Liksom bronsåldersmänniskorna levde sanno
likt de som byggde graven av framför allt 
boskapsskötsel och ett primitivt jordbruk, med 
jakt och fiske som viktiga komplement. 
Kanske var de förfäder till dem som 
senare begravde sina nära 
och kära i rösen på klätten?

I Värmland finns ett 150tal 
kända hällkistor. De förekommer 
från Värmlandsnäs och Dalslands
gränsen upp mot Arvika längs båda 
sidor om Glafsfjorden. De värmländska 
hällkistorna är vanligen 36 meter långa och 
huvudsakligen enrummiga.

Hällkistan – en föregångare till röset
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Stenålder

Hällkistorna 
omges vanligtvis av en 

stensättning som med tiden blev 
övertorvad och gräsbevuxen.
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