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Abstract
This article deals with a site and its significance in a landscape during the late Bronze Age and early
Iron Age. The discussion is based on an archaeological excavation of a stone setting and a ritual
house on the Berg farm in Värmlandsnäs, Sweden. The interpretation of this site and its meaning
is derived from the results of the excavation. The site must also be understood from its location in
the landscape and its geographical relation to other ancient monuments.

Fornlämningar och landskap
På gården fanns ett litet uppstickande berg. Där bland träden låg flera stenhögar som kunde komma väl till pass som
bidrag till vägförbättringen. Med hjälp av en ditfraktad
stenkross blev stenarna ett bra material som sedan kunde
fraktas bort till vägbygget nedanför backen. Man plockade
stenen som låg högst upp i en av stenhögarna och bar den
bort till krossen. Så väljer jag att börja historien om den
stora graven och gården Berg på Värmlandsnäs i Säffle
kommun i Värmland.
En viktig del i förståelsen av våra fornlämningar är det
landskap de ligger i. Ett landskap innehåller inte bara berg,
skogar, vatten, åkrar, utan även andra beståndsdelar. De
intryck vi som människor får av ett landskap beror mycket
på vilken bakgrundsförståelse vi har och därför kan vi som
individer också uppfatta landskap olika.
Ett landskap innehåller inte bara synintryck, utan det
kan också ses som en del av människornas minnen. Det
är när vi knyter samman marktopografi med namn och
minnen som platser får sin mening. Genom sin utformning
kan platser tjäna som minnesmärken, orienteringspunkter
eller identifikationspunkter (Heimann 2005:163 ff).
Landskap kan således till stora delar ses som ett resultat
av mänskligt arbete, en social konstruktion som både uttrycker vardaglig praktik liksom ideologi. Byggnadsverk
såsom hus och gärdesgårdar, liksom monument av olika

slag, är enligt Michael Olausson medvetna skapelser,
handlingar som uttrycker förändring och som i sin tur
förändrar människans rums- och tidsuppfattningar
(Olausson 1999:367 f).
Att det landskap vi lever i är i ständig förändring är
något man ofta lägger märke till. Det kan gälla hus som
byggs eller rivs, det kan gälla åkrar som planteras igen med
skog eller någon annan förändring. Vissa förändringar är
drastiska medan andra är så små att vi knappt lägger märke
till dem. Den undersökning som denna artikel kommer att
handla om var en del i omskapandet av landskapet. Några
markörer i landskapet i form av fornlämningar undersöktes
och togs bort medan nya markörer i form av silos byggdes
på platsen och nu syns lång väg.
Genom ideologi och symbolspråk tycks vissa aspekter
framhävas i bronsålderslandskapen. Rösen och högar,
liksom andra monument under äldre och mellersta bronsåldern speglar detta. Men ideologiska och politiska, liksom
symboliska, aspekter tar sig eller ges olika uttryck, och kan
även av olika skäl tonas ned – vilket tycks ske under yngre
bronsåldern och äldre järnålder. (Olausson 1999:367 f).
Under yngre bronsåldern finns flera tecken på att
det egna hushållet allt mer kommit i fokus. Detta kan ses
i boplatsmaterial men också på hur gravarna i flera fall
allt mer kommit att förläggas nära boplatserna. En spännande fyndkategori är kulthusen av stolptyp, som liksom
gravarna, blir mindre framträdande i landskapet under
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yngre bronsålder. Kulthusen har nu en mer diskret framtoning och kortare användningstid än tidigare och framstår
därför som mer samtidsorienterade. De ligger också nära
gravplatserna som finns nära eller intill boplatserna. Denna
koppling mellan gravplats och boplats brukar ofta tolkas
som tecken på förfaderskult (Victor 2002:187).
Dag Widholm har i ett arbete visat att man under
loppet av bronsåldern överlåtit det praktiska och rituella
ansvaret för gravbyggandet från bygd till hushåll. Man
kan enligt honom bland annat se detta genom att man
övergår från att anlägga stora rösen till att anlägga mindre
stensättningar. Det speglar också en förändring i synen
på graven och gravmonumentet, från att ha varit en både
praktisk och rituell angelägenhet för en större släkt till att
vara en lokal företeelse inom ramen för ett individuellt
hushåll (Widholm 1999:258).
Genom förekomsten av olika slags fornlämningar
menar många arkeologer att man kan spåra platser som
varit speciella för bronsåldersmänniskorna. Widholm har
studerat förekomsten av rektangulära och skeppsformiga
stensättningar i östra Småland. Dessa gravtyper finns i
några begränsade områden. Enligt Widholm har bronsålderns gravritualer innefattat minst två aspekter, dels
konventionell förfadersdyrkan, dels en ritual som bara
utförts i vissa områden. De senare har skett på platser med
rektangulära och skeppsformiga stensättningar. De senare
har alltså markerat särskilda platser, centrala platser. Där
har man samlats för en kult som inte bara var lokal och
släktanknuten (Widholm 1999:252 f).
De skeppssättningar Widholm talar om är stora
skeppssättningar, fullt synliga. Tore Artelius talar för sin
del också om betydligt mindre skeppssättningar, sådana
som påträffats under högar eller stensättningar. Artelius
beskriver de miljöer i vilka skeppssättningarna från bronsålderns period III och framåt finns. Det är i landskap med
en hög kvantitet gravar inom ett begränsat område som
sådana skeppssättningar påträffas. Skeppssättningarna
ligger på höjdlägen och skeppskonstruktionerna är små
(Artelius 1996:104). Det är tydligt att Artelius menar att
det är människor i samhällets toppskikt som anlägger och
brukar dessa platser (Artelius 1996:91).

Nya kommunikationer i landskapet
På 1920-talet uppmärksammades de dåliga vägarna på
Värmlandsnäs allt mer (Schyman 1954:226) och när nya
vägar skulle byggas påträffades en massa sten som passade
till vägmaterial på gården Berg i Millersvik socken. Det
var när man plockade stenarna där som man upptäckte
gravarna som byggts på platsen för över 2 000 år sedan.
Sönderplockandet av stenröset kom sedan att få följder
när fornminnesinventeringen 1963 registrerade platsen
som två sönderplockade och överväxta stensättningar
och en tredje oskadd, en bit bort. Denna bild fick dock
revideras 2007 då Värmlands Museums arkeologer kom
till platsen och undersökte stensättningarna.
Namnet på gården Berg antyder att gårdens namn är
mycket ålderdomligt och skiljer sig från andra gårdar i närheten med namn som Torp, Götterstad, Noltorp med flera
Gården ligger också på en höjd i ett annars ganska flackt
landskap. I historiska dokument kan man följa gården
redan från början av 1440-talet (Nilsson 1997:111).

Fornlämningarna
på södra Värmlandsnäs
Värmlandsnäs är ett 2,5 mil långt och 1 mil brett näs i
Vänerns norra del. De östra delarna saknar skärgård och
stränderna är påfallande branta. Vikarna är få och terrängen består till stor del av skogsmark med stora inslag
av myr- och mossmarker. Kontrasten till näsets västra sida
är därför mycket påfallande. Denna sida är väl försedd
med skärgård, Millesviks och Eskilsäters skärgårdar och
här finns också många vikar.
Dessa naturliga förutsättningar avspeglas tydligt i förekomsten av fornlämningar. Medan fornlämningarna på
den östra sidan är relativt få och spridda, är förekomsten
på den västra sidan mycket rik. Fornlämningarna består i
hög grad av rösen och stenfyllda stensättningar. Gravarna
kan, med den kunskap vi har idag, huvudsakligen dateras
till bronsålder och fram till övergången till yngre järnålder
(Olsson 2000).
Vid Berg finns ett flertal intressanta fornlämningar.
På den högsta punkten på gården ligger de tidigare om-
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Figur 1. Landskapet väster om utgrävningsplatsen vid Berg. Strax till höger utanför bilden, bortom den flacka åkermarken, ligger
Vänern. I förgrunden skymtar den stensättning som kom att undersökas och ovanför den, missionshuset. Foto: Hans Olsson.

nämnda stensättningarna varav två finns kvar idag. Till
dessa kommer den nu undersökta stensättningen som låg
kant i kant med en av de förstnämnda stensättningarna.
Strax öster om den undersökta stensättningen påträffades
och undersöktes ett kulthus av stolptyp.
Nedanför berget med stensättningarna finns en
mindre skålgropssten med sex skålgropar. Enligt upphittaren låg stenen i ett litet röse i nuvarande åker. Vid
besiktning av fyndplatsen kunde författaren konstatera
att åkermarken på platsen är full av skörbränd sten. Jag
gissar därför att skålgropsstenen kan ha legat i eller intill
en skärvstenshög som plöjts bort. Lite längre ner från
höjden finns en boplats, omkring 200 meter från gravarna.
Delar av boplatsen undersöktes 2006 och de undersökta

anläggningarna kunde dateras till slutet av förromersk
järnålder (Olsson 2007).
I åkermarken närmare Vänern finns också uppgifter
om härdar från tre platser. Härdarna skall ha påträffats på
1960-talet i samband med dikning av åkermarken. Även
om det inte finns några dateringar av härdarna kan de ändå
vara intressanta i sammanhanget då de kan höra ihop med
lämningarna på Berg.
Trots alla kända förhistoriska gravar i omlandet är
undersökningen av stensättningen i Berg den första i
sitt slag. Innan hade det aldrig skett en undersökning av
gravar av brons- och äldre järnålderstyp i denna del av
Värmlandsnäs.
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Undersökningen av
stensättningen på Värmlandsnäs
Det som från början skulle bli en kort förundersökning och dokumentation av en till synes helt urplockad
stensättning, blev någonting helt annat. Undersökningen
av stensättningen blev på grund av alla inre konstruktioner
(se nedan) betydligt mer komplicerad än vad som initialt
antagits. Dessutom påträffades anläggningar intill stensättningen, anläggningar som visade sig utgöra ett kulthus.
Den stensättning som kom att undersökas visade sig
vara 24 x 18 meter stor och upp till 0,6 meter hög. Även
om stensättningen var stor, var den så flack att den på detta
sätt knappast kan beskrivas som monumental. Däremot
låg stensättningen på en plats med vid utsikt över dagens
åkrar och Vänern.
Stensättningen var mycket kraftigt övertorvad och
försedd med ett 3–4 meter brett brätte. I mitten fanns ett
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högre parti, ett centralröse, som var omkring 14 meter i
diameter. Det var främst detta parti av stensättningen som
skadats vid ovan nämnda stentäkt. De människor som
anlagt stensättningen har utnyttjat terrängen maximalt på
så sätt att det högre liggande centralröset låg placerat på
den högsta bergsklacken. Brättet däremot hade man byggt
i de naturliga svackor som omgärdade denna bergsklack.
På så sätt har man fått största möjliga effekt med minsta
möjliga arbetsinsats.
När stensättningens packning plockats bort visade det
sig att det under denna fanns flera inre gravkonstruktioner.
Sex, eller möjligen sju, av dessa bestod av skeppssättningar.
Konstruktionerna var således inte synliga innan stenpackningen avlägsnats. Skeppssättningarnas storlek varierade
mellan 3 och knappt 4 meter i längd och mellan 1,5 till
2 meter i bredd.
I stensättningens ena kant fanns dessutom ytterligare
två konstruktioner. En av dem, en närmast rektangulär

Figur 2. Stensättningen A1 under framrensning. Till vänster i bild ses de stenblock som utgjorde stensättningens begränsning mot öst.
Foto: Hans Olsson.
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och ofylld konstruktion, innehöll inga fynd förutom några
spridda fragment av rödockra. Vad denna konstruktion haft
för innebörd har inte kunnat uttolkas. Den andra konstruktionen utgjordes av en närmast kvadratisk stensättning. I
dess ena kant hittades en sten med tre skålgropar.
I och intill skeppssättningarna påträffades brända ben,
flintavslag, ugnsrester, ett degelfragment, flera fragment
av vad som sannolikt har varit blästermunstycken, bränd
lera och keramik. Några av bendepositionerna låg samlade
medan andra låg betydligt mer spridda. De spridda benen
bestod ibland av ett eller ett fåtal ben med något grams
vikt medan de största samlingarna av ben väger mellan
30 och 170 gram.
Ben hittades således inte bara i skeppssättningarna
utan även utanför desamma och i några fall mellan stenar
i stensättningens packning. Benen är till stora delar starkt
fragmentiserade och särskilt gäller detta de ben som påträffades i stensättningens södra delar. Bland benen återfinns
inte heller bara människoben utan också en del djurben.
Det är påtagligt att de senare var vanligast förekommande
i den södra delen.
Benens starka fragmentisering, tillsammans med
avsaknaden av tydligt avgränsbara bendeponeringar, gör
det svårt att avgöra hur många begravningar som funnits i
stensättningen. Fragmentiseringen har också försvårat den
osteologiska analysen av benmaterialet. Endast ett fåtal
fragment har med någorlunda säkerhet kunnat identifieras
till ålder och kön. I dessa fall verkar det röra sig om äldre
och vuxna män (Jonsson 2008).
Utifrån gravkonstruktionerna, 14C-dateringarna och
benens placering i stensättningen, görs bedömningen att
det funnits mellan nio och elva gravsättningar i stensättningen. Det kan dock röra sig om betydligt fler, samtidigt
som det heller inte går att bevisa att det inte rör sig om färre.
Ben från bottnen av skeppssättningarna skulle teoretiskt
sett kunna tillhöra samma individ vars ben vi fann mellan
stenpackningen ovanpå skeppssättningen. Å andra sidan
vet vi att gravar från den här tiden kan innehålla mycket få
ben. Detta gör att enstaka benfynd utanför skeppssättningarna skulle kunna tillhöra separata gravdepositioner.
Beträffande övriga fynd är bilden att fynden låg mycket
spridda. Påtagligt är att fynden av flinta och keramik do-
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minerade i den norra delen av stensättningen. Flintfynden
består av en kärnrest, avslag och splitter. Flintan är inte
bränd. Keramiken var starkt fragmentiserad. Bland de
större bitarna finns ett handtag till vad som tolkats ha
varit en mindre kopp. Fynden av bränd- och sintrad lera
däremot påträffades främst i de centrala och södra delarna
av stensättningen. Bland dessa fynd finns såväl kraftigt sintrade delar, sannolikt ugnsrester, som bitar som påminner
om lätt bränd lerklining.
Den brända leran har tillsammans med degelfragmentet och blästermunstyckena tolkats som att det förekommit
bronsgjutning på platsen innan gravarna anlades. Att det
inte rört sig om järnframställning stärks av den totala avsaknaden av järnslagg och av att hålen i blästermunstyckena
är mycket små (Hjärthner-Holdar 2008).
Samtliga anläggningar låg på ett konstruerat lager
av sand och grus direkt under stenpackningen i stensättningen. I samma lager påträffades de fynd som inte låg i
stenpackningen. Under sand- och gruslagret var berg. Undantaget fanns under skeppssättningarna A1:2, A1:4 och
A1:8 där det mellan skeppssättningarna och berget fanns
ett lager av lera. Leran var placerad över en djup spricka i
berget. När leran avlägsnats blev det tydligt att man eldat
på berget innan leran lagts dit och skeppssättningarna
byggdes. Att man eldat på berget innan gravarna byggdes
var synligt på många platser under stensättningen.
Utöver gravkonstruktionerna påträffades även två
härdar. Den ena av dessa hittades under brättet och har
sannolikt varit en del av de ritualer som innebar att man
eldade på berget innan denna del av anläggningen byggdes.
Den andra härden påträffades omedelbart intill fören på en
av skeppssättningarna. I och kring härden hittades en hel
del ben men också keramik. Härden kan sannolikt kopplas
till måltider eller matoffer i samband med begravningar.
Den stensättning som undersöktes kan ses som en
slutprodukt av en plats som brukats under lång tid. De
olika gravkonstruktionerna, 14C-dateringarna och fyndens
spridning tyder alla på en lång användningstid, från yngre
bronsåldern till övergången till yngre järnåldern. I ett sista
skede har människorna täckt över alltsammans med en
stenpackning.

100 – Berg – en kommunikativ plats på Värmlandsnäs

Kulthuset
Det undersökta kulthuset var beläget omkring 7 meter
öster om den undersökta stensättningen. Huset tolkas
ha varit ett kulthus av den typ som Helena Victor i sin
avhandling kallar C- eller D-typ (Victor 2002:67). Det
är framför allt husets utseende, dess placering intill gravarna, och de annorlunda fynd som gjordes i det som lett
fram till tolkningen. Huset har varit 9 x 9 meter stort och
sannolikt har det varit försett med tre väggar. Mot väster
och gravarna tolkas ingången ha funnits. Kulthuset hade
tretton kraftiga och stenskodda stolphål. Alla, utom ett,
var placerade dels i rännor och dels i gropar, längs med
det som tolkas som väggarna. Undantaget utgjordes av
det kraftigaste stolphålet som fanns vid ingången i väster.
Detta stolphåls dimensioner och placering tyder på att
denna stolpe burit upp en takkonstruktion. Strax norr om
mitten av kulthuset fanns en stor kokgrop. Kokgropen,
som var försedd med en stenkrets som kan liknas vid en
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kantkedja, låg på en av grus och sten uppbyggd förhöjning
inne i kulthuset. Genom 14C-analys har vi kunnat konstatera att kokgropen är av ett senare datum än själva huset.
Kokgropen har daterats till mellan 260 och 510 e. Kr.
medan själva kulthuset kan dateras till yngre bronsåldern
genom 14C-analys av makrofosslier från stolphålen och
fynd av deglar för bronsgjutning.
Beträffande fynd hittades inga sådana inne i själva
kulthuset utan alla fynd hittades i stolphålen, i rännorna
eller groparna eller vid husets ingång. På samma ställen
fanns också kol och skörbränd sten.
Bland fynden märks fragment av keramik, fragment
efter minst två deglar, malstenslöpare, flintavslag och
brända ben från människa och djur. Degelfragmenten är
intressanta då det är första gången som degelfragment av
den här typen påträffats i Värmland. Vid ingången påträffades också fyra flintskrapor tillsammans. Flintskraporna
var de enda föremål som var hela.

Figur 3. Det undersökta kulthuset från ovan. Käppar har placerats i stolphålen för att markera dessa. I mitten syns den undersökta kokgropen. Under stenhögen till höger om densamma påträffades ett takbärande stolphål efter det att bilden togs. Foto: Hans Olsson.
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Berg i ett större sammanhang
Vid en mer övergripande tolkning av vad lämningarna vid Berg representerar är platsens belägenhet i
landskapet viktig. Det gäller inte bara det faktum att
lämningarna låg på en höjd med bra utsikt, utan också
i vilken fornlämningsmiljö de låg placerade. Berg ligger
nära Vänern med allt vad detta kunnat innebära när det
gäller kontakter med omvärlden. Platsen som i sig kan
upplevas som monumental, en tydlig höjd i ett annars
flackt landskap, ligger också mycket centralt placerat i en
bygd som innehåller ett stort antal gravar från brons- och
äldre järnåldern. Det stora antalet synliga gravar visar att
detta område hade en förhållandevis stor befolkning och
goda kontakter med omvärlden. Det har sannolikt under
yngre bronsåldern och äldre järnåldern funnits ett socialt
tryck att markera sin tillhörighet och sin status genom att
bygga dessa gravar.
Att fornlämningsbilden på södra Värmlandsnäs ser ut
som den gör hänger sannolikt samman med förändringar
under loppet av yngre bronsåldern söder om Vänern.
Denna förändring innebar bland annat att gamla transitoområden bebyggdes allt mer, det vill säga områden nära den
södra Vänerkusten. Det påskyndade också upplösningen
av gamla kontaktnät och familjestrukturer och skapade
förutsättningar för andra tänkesätt och värderingar (Weiler
1994:147 ff).
Tore Artelius har bland annat beskrivit att brott
i begravningstraditioner har sociala orsaker (Artelius
1996:84). Förändringar i hur religiös symbolik uttrycks
i gravar är enligt honom i många fall också direkt relaterbara till strukturförändringar av social profan karaktär i
samhället (Artelius 1996:93). Det stora antalet gravar av
röse- och stensättningstyp i delar av södra Värmlandsnäs
kan ses som en avspegling av detta. Tolkningen styrks om
man ser till hur fornlämningsbilden för senneolitikum ser
ut i samma område. I Millesviks socken, där ett stort antal
av alla dessa rösen och stensättningar är belägna, finns
endast en enda känd hällkista. I grannsocknen Eskilsäter
är antalet något större, men bilden blir ändå att området
har få synliga gravmonument från senneolitikum eller
äldre bronsålder.
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Artelius menar också att det är människor i samhällets
toppskikt som anlagt och brukat platser som innehåller
skeppssättningar som de vid Berg (Artelius 1996:91).
Forskningen säger också att de begravda i särskilda gravtyper såsom skeppssättningar har varit sådana som haft
en framträdande ställning i samhällets kult och ritual
(Widholm 1999:254). Skepp har också tolkats som viktiga
symboler av flera arkeologer, där skeppet varit en rituell
symbol för allianser och kontakter och att skeppen varit
symbol för de människor som styrt samhället (Larsson
1995:11).
Som vi också kunnat se har Helena Victor tolkat kulthus av stolptyp som mer tillfälliga än de i sten. Dessa hus
är enligt henne inte, som de byggda i sten, monumentala
till sitt utseende utan har en närmare anknytning till den
egna gården och dess gravplats. Kulthusen under yngre
bronsåldern verkar också ha blivit mer en öppen tillgänglig
plats med spår efter varierande aktiviteter. Tidigare har de
varit avskilda och exklusiva. På så sätt menar Victor att gravarna och kulthusen från yngre bronsåldern och framåt inte
längre används som maktmedel (Victor 2002:186 f).
Trots Victors tolkning av kulthusen av stolptyp menar
jag att mycket talar för att människorna som bott och haft
sin kult- och begravningsplats på Berg tillhört samhällets
övre skikt. Fynd och dateringar visar att platsen använts
under lång tid, ett tecken på en stabil bosättning, en grund
för en god ekonomi. Spåren efter bronsgjutning skulle
också kunna tala för att de som bott på platsen tillhört ett
övre skikt i samhället Tillgången till brons och kunskapen
om tillverkningen måste ha inneburit att man haft goda
kontakter med omvärlden. Dessa kontakter syns också i
förekomsten av skeppssättningarna och kulthuset. Människorna på Berg har känt till, och anammat, mycket av
den tidens uttrycksmedel och symbolik.
Att sedan gravarna och kulthuset i sig själva inte var
monumentala i sin konstruktion behöver inte motsäga
att de varit del av viktiga markörer i det dåtida samhället,
markörer för individer eller en släkt i samhällets toppskikt.
Som vi har kunnat se kan platser tjäna som minnesmärken,
orienteringspunkter eller identifikationspunkter. Platsen
som sådan kan därför ha markerats på andra sätt. Ett
sådant sätt har varit val av plats. Man förlade gravar och
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Figur 4. Två av skeppssättningarna under utgrävning. Framför
den dieselpump som syns i bakgrunden låg det undersökta kulthuset. Foto: Hans Olsson.

kulthus på toppen av bergshöjden, en plats som sannolikt
var lätt att identifiera därför att människorna i området
kände till vad platser som denna betydde. De omfattande
spåren efter eld på platsen visar också på att man genom
eldning kan ha markerat platsens betydelse. Andra markörer kan ha varit de härdar som påträffats ute i nuvarande
åkermark, eller den förmodade skärvstenshög som legat
nedanför berget.
Med den kännedom vi idag har om Berg och liknande
platser, kan lämningarna vid Berg därför tolkas som en
stormannagårds grav- och kultplats från yngre bronsåldern
till och med romersk järnålder. Denna gård har sannolikt
varit en central plats i en bygd med goda kommunikationer, främst med Västergötland. Visserligen vet vi idag inte
hur vanliga lämningarna som undersöktes där är. Vi kan
inte heller säga hur ovanliga de är, vi kan bara säga att de
hittills är unika i ett värmländskt perspektiv och ännu så
långe inte särskilt vanliga i ett svenskt perspektiv.
Fyndmaterial och dateringar av kulthuset pekar mot
att platsen etablerats under yngre bronsåldern. Vid denna
tid verkar bronsgjutning ha ägt rum på platsen och fynd
av deglar i kulthuset antyder att detta hus varit samtida
med bronshantverket. Om begravningar skedde på platsen
redan från början är än så länge oklart men mycket tyder
på det även om de daterade gravarna i den undersökta
stensättningen ligger inom förromersk järnålder.
Under romersk järnålder var kanske gårdens storhetstid över. Den anläggning som har den yngsta dateringen

på platsen, kokgropen, är från denna tid. Sannolikt är det
också under denna period som man täcker över skeppssättningarna med en stenpackning. Övertäckningen kan
vara resultatet av en önskan att på ett tydligt sätt avsluta
handlingarna som ägt rum på platsen. Detta har sannolikt
inte betytt att behovet av ceremonier och ritualer upphört.
Snarare rörde det sig om en förflyttning, inte bara rumsligt
utan kanske även till innehåll och betydelser en ideologisk
förskjutning och markering (Olausson 1999:377).
Det verkar ske en rad förändringar i samhället vid
denna tid. Ett nytt gravskick, gravhögen införs. Flera av de
boplatser som undersökts i länet har kontinuitet från yngre
bronsålder och fram till övergången till yngre järnålder.
Sedan sker ett brott. Samma bild har det fåtal kultplatser
som undersökts i länet uppvisat (Olsson 2005 b).
Kanske medförde förändringarna att en förskjutning
skedde även när det gällde vilken plats som varit bygdens
centrala plats. Bygdens stora gravfält med högar finns
vid Millesviks kyrka, den naturliga samlingsplatsen från
medeltiden och framåt. Kanske skedde förflyttningen av
bygdens naturliga samlingsplats till Millesvik redan vid
övergången mellan äldre och yngre järnåldern.

Slutord
Resultaten från Berg visar inte bara på en plats med lång
tradition. Kulthuset och gravplatsen har bevisligen använts
under många hundra år. De ger oss också exempel på att
lämningar kan finnas kvar på gårdar som bebotts länge
och där man kan förledas att tro att markanvändningen
har raderat ut spåren efter äldre bebyggelse.
Undersökningen av Berg visar också att det ibland
räcker med en enda undersökning för att ge en annan bild
av förhistorien än den som varit rådande tidigare. Som exempel på detta kan tas de skeppssättningar som påträffades
under stensättningens packning. Skeppssättningar har i
princip varit ett okänt fenomen i Värmland tidigare
Som vi kunnat se är Berg är en mycket intressant plats
när man vill studera kommunikativa landskap. Den är ett
gott exempel på att vissa ställen är och har varit mycket
kommunikativa men att detta har kunnat uttryckas på
olika sätt genom historien. På Berg förstärks denna bild
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ytterligare genom fynden av skeppssättningarna då skepp ofta betraktas som en symbol för
kommunikation på många plan. Skeppssättningarna, liksom fynden av kulthuset och spåren av
bronshantverk visar på omfattande kommunikation i södra Värmland under förhistorien.
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