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VAD ÄR LUGNAROHÖGEN?
Lugnarohögen är en gravhög från yngre bronsåldern, cirka 2 800 år 
gammal. När högen grävdes ut och restaurerades 1926–1927 upptäcktes 
en skeppssättning inuti, vilket gjorde graven unik i sitt slag. I processen 
att tillgängliggöra upptäckten för allmänheten byggdes en underjordisk 
gång, som gör att vi än i dag kan beskåda graven inifrån.

UTGRÄVNINGEN PÅBÖRJAS
Lugnarohögen är belägen i Hasslöv i södra delen av Laholms kommun, 
precis vid foten av Hallandsås nordsluttning. Här har den varit en del 
av landskapet under nästan 3 000 år. En vårdag år 1926 körde Victor 
Ewald, kyrkoherde i Östra Karup och även Riksantikvarieämbetets 
representant i Höks härad (motsvarande dagens Laholms kommun och 
Östra Karups socken), förbi Lugnarohögen. Han blev mycket upprörd 

Bild från utgrävningen 1926. Fr v: Ludvig Nobel, Victor Ewald, Folke Hansen samt en 
lokal medhjälpare.



över hur förfallen den var och hur skräpigt och stökigt det var runtom-
kring. Delar av gravhögen hade dessutom grävts bort för att göra plats åt 
ett utedass. Ewald tog genast kontakt med riksantikvarie Sigurd Curman 
i Stockholm. Det bestämdes att gravhögen skulle grävas ut och under-
sökas, och därefter restaureras. Detta gjordes med hjälp av arkeologen 

Skeppssättningen, när den 
grävdes fram 1926.



Folke Hansen från Lund. I stugan som ligger precis bredvid Lugnarohö-
gen bodde fru Johanna Bengtsson och hennes dotter Clara Johansson.
 Riksantikvarieämbetet, via Kungliga Vitterhetsakademien, var intres-
serade av att köpa stugan och tomten i samband med renoveringen. Mor 
Johanna, som fru Bengtsson kallades, nappade så småningom på erbju-
dandet att sälja sitt lilla torp för 1 000 kronor, vilket motsvarar ungefär 
30 000 kr i dag. Hon fick dessutom i uppdrag att se efter gravhögen, och 
blev lovad att få bo kvar i stugan så länge hon levde. Än i dag händer det 
att stugan går under benämningen ”Mor Johannas stuga”.
 Utgrävningen av Lugnarohögen påbörjades den 5 oktober 1926, med 
hjälp av ett par arbetare från bygden. Det tog inte många dagar innan 
lagren av jord och sten hade grävts bort. I botten av högen fanns en 8 
meter lång och drygt 2 meter bred skeppssättning – det vill säga ett antal 
större stenar utlagda så att de formar den ovala konturen av ett skepp. 
Detta var ett sensationellt fynd, eftersom att en skeppssättning aldrig 
tidigare hittats inuti en gravhög. Dessutom visade de påträffade brons-
föremålen att graven anlagts under mitten av yngre bronsålder (cirka 
900–800 f.Kr.), en tid när Hallands stora ”högbyggartradition” egentli-
gen hade avklingat sedan något eller några århundraden tillbaka. 

FYNDEN I GRAVEN
Vid skeppssättningens södra reling fanns en liten kista gjord av platta 
stenar. Detta var den huvudsakliga gravsättningen, som kallas central-
graven. I högens övre jordlager hittades även två mindre gravsättningar 
som troligen hade tillkommit senare. Dessa kallas för sekundärgravar. 
På marken inuti själva skeppssättningen hittades ett lager av kol och små 
bitar av brända ben.
  Inuti centralgravens stenkista stod en keramikurna som var full av 
brända benbitar. Allra överst låg tre små bronsföremål: en dolk, en 
pincett och en syl. Pincetten bar spår efter dekorering med trianglar och 
streck. Det är inte omöjligt att de andra två föremålen också har varit 
dekorerade. Troligen hade bronsföremålen varit täckta av ett ylletyg, ef-
tersom att det hittades tunna textilrester av ylle ovanpå dem. Även själva 
urnan hade varit insvept i ett tyg.
 Utanför urnan hittades också rester av brända ben. Under utgrävning-
en gjordes en enklare undersökning av dessa fynd. Då antogs det att 
benen i urnan, som var nätta och spröda, hade tillhört en ung kvinna. 



I centralgravens urna hittades tre små bronsföremål: en dolk, en 
pincett och en syl.



Benresterna utanför urnan antogs ha tillhört en ung, kraftigt byggd man.
Först 1952 gjordes en osteologisk analys av benen i urnan (en osteolog 
är en expert på ben från alla ryggradsdjur), och vid denna undersökning 
bekräftades att benen tillhört en ung kvinna, troligen 20–25 år gammal. 
Några av benbitarna visade sig dessutom komma från ett får. 
 De två sekundärgravarna som hittades i Lugnarohögens övre jordlager 
innehöll också urnor med rester av brända ben. I den ena fanns det så 
lite benrester att det inte gick att göra någon analys av dem. Den andra 
sekundärgraven innehöll en urna med ben som vid analysen år 1952 
visade sig komma från en äldre person, antingen en man eller en kvinna. 
Även här hittades tre små bronsföremål: en kniv, en syl och en knapp. 
Sekundärgravarna har tillkommit efter att gravhögen var färdigbyggd, 
men vi vet inte exakt när. Datering av bronsföremålen tyder på att åt-
minstone den ena gravsättningen har gjorts ganska snart efter att högen 
stod färdig.

ETT UNIKT BESÖKSMÅL SKAPAS
Något som gör Lugnarohögen extra speciell är, förutom de ovanliga fyn-
den, att den renoverades med syfte att bli ett besöksmål för allmänheten. 
Det var långt innan turismfrågor och destinationsutveckling diskuterades 
så som i dag. 
 Det bestämdes att gravhögen skulle restaureras för att bevaras och 
göras tillgänglig för folket. Ett förslag om att bygga en betongkupol över 
skeppssättningen kom från två Båstad-profiler, nämligen Rudolf Abelin, 
som grundade Norrvikens trädgårdar, och Ludvig Nobel, byggherre för 
såväl bostäder som tennisbanor och dessutom brorson till Alfred Nobel.
 Förslaget föll riksantikvarie Sigurd Curman i smaken och han god-
kände bygget. Förutom kupolen skapades även den underjordiska 
gången som leder mellan stugan och graven. Gjutningen av betongvalvet 
påbörjades i november 1926 och hela återuppbyggnaden av gravhögen 
stod klar i februari 1927. 
 Projektet som helhet blev ganska kostsamt och slutsumman landande 
på drygt 10 000 kr, vilket motsvarar cirka 300 000 kr i dagens penning-
värde. Mycket av pengarna kom från privata donationer från dem som 
var involverade i renoveringen.
 Den färdigrenoverade Lugnarohögen fick en storslagen invigning den 
11 juni 1927. Kronprins Gustav Adolf medverkade och det hölls tal av 



både riksantikvarie Sigurd Curman och Ludvig Nobel, som varit en av 
projektets främsta finansiärer. 
 Redan från början blev Lugnarohögen ett mycket uppskattat be-
söksmål, med en strid ström av besökare från hela världen. Bara under 
det första året kom besökare från såväl Tyskland och Storbritannien som 
USA, Kina och Australien. Än i dag kvarstår ett stort intresse för graven. 

LUGNAROHÖGEN I ETT STÖRRE SAMMANHANG
Gravar i form av skeppssättningar är något som har använts sedan sten-
åldern, även om det inte var den allra vanligaste begravningsformen. Att 
skeppssättningen finns inuti en gravhög är desto ovanligare. De flesta 
skeppssättningar i både Europa och Sverige står nämligen fritt, ovan 
mark.
 Längs västkusten i södra Halland och i norra Skåne finns det en större 
andel gravhögar med skeppssättningar än i resten av Sverige och norra 
Europa. Därför verkar det som att detta var ett fenomen som var extra 
vanligt i just det här området.
 Skeppet som symbol har också förekommit under lång tid, framför 
allt under bronsåldern. Skeppet kan ses som en symbol för färden till 
livet efter detta. Under bronsåldern var skeppet dessutom en extra viktig 
symbol eftersom det var en del av den tidens religion: solkulten. Både 
solen och månen antogs färdas i skepp över himlen. Under natten färda-
des solen under jorden, för att sedan komma upp igen på morgonen.
 Skeppet var naturligtvis också viktigt som transportmedel. Under 

Lugnarohögen invigs sommaren 1927. Riksantikvarie Sigurd Curman håller tal.



bronsåldern var handeln med andra delar av världen mycket utbredd. 
Det ledde till ett utbyte av trender och influenser som handelsmännen 
sedan tog med sig hem. Ett exempel på detta är den lilla bronsdolken 
som hittades i centralgravens urna. Den liknar så kallade antennsvärd 
som var vanliga i södra Europa, där skaftet avslutas av två platta spiraler. 
Även själva gravskicket i Lugnarohögen bär spår av europeiska influen-
ser.

VEM VAR HON?
Vem var då kvinnan i centralgravens urna? Kan vi ens vara riktigt säkra 
på att det var en kvinna?
 Exakt vilken roll personen i graven har haft kan vi aldrig få reda på. 
Men mycket tyder på att graven har gjorts för någon som har haft en be-
tydande funktion i samhället. Lugnarohögen verkar vara en kombination 
av tidigare generationers traditionsrika gravhögar, och skeppssättningar 
som var en samtida företeelse ute i Europa. De europeiska skeppssätt-
ningarna användes just för personer i någon form av ledande position. 
Även det faktum att centralgravens urna verkar ha varit insvept i ett tyg 
är något som var vanligt ute i Europa vid begravningar av personer med 
hög status.
 Är det då säkert att den begravda personen var en kvinna? Detta kan 
vi inte heller veta helt säkert. Vid utgrävningen 1926 gjordes en enkel 
analys av hur benen såg ut. De tunna, sköra benen i urnan antogs då 
tillhöra en ung kvinna. De kraftigare benen utanför själva urnan ansågs 
i stället tillhöra en man. En mer omfattande osteologisk analys gjordes 
inte förrän 1952. Benen efter den påstått kraftige mannen var inte med i 
denna analys, och har därefter försvunnit. Kanske bevarades de inte från 
utgrävningen? 
 Benbitarna från lagret med kol inuti skeppssättningen finns inte heller 
bevarade, och därför finns det ingen möjlighet att ta reda på vem de till-
hört. Kanske kom de från samma person som begravdes i urnan?
Benen i urnan antogs även vid undersökningen på 1950-talet tillhöra 
en ung kvinna, men numera saknas de benbitar som gör det möjligt att 
könsbestämma den unga personen. 
 I dag är det därför inte längre möjligt att avgöra om slutsatserna från 
de tidigare undersökningarna verkligen stämmer.



BRONSÅLDERN  
Bronsåldern kallas den period i vår förhistoria som varade mellan cirka 
år 1 800 f.Kr. och 500 f.Kr. Det var en period som kännetecknades av 
mycket kontakter och handel mellan stora delar av dagens Europa och 
Asien. Bland annat blev föremål av brons en viktig handelsvara. Brons 
består av en blandning av koppar och tenn, vilket bröts i gruvor i södra 
Europa. Fynden av bronsföremål i Sverige och Norden tyder därför på 
utbredda handelskontakter. 
 I Norden var klimatet under bronsåldern mildare än i dag, och männ-
iskorna levde av både boskapsskötsel och att odla och bruka marken i 
mindre byar. Även jakt kan ha förekommit, men fynd av ben från såväl 
fisk som vilda djur är väldigt ovanligt i Halland.  

SAMHÄLLET UNDER BRONSÅLDERN
I varje samhälle fanns både en politisk och en religiös ledarfunktion. 
Ofta kunde en och samma person inneha båda funktionerna, men de 
kunde också tillhöra personer inom samma familj. Mycket tyder på 
att ett klassamhälle växte fram under bronsåldern, där en liten grupp 
människor hade privilegier, såsom tillgång till dyrbara bronsföremål och 
möjlighet till storslagna begravningar. 
 Många av de stora gravhögar som går att se runtom i vårt landskap 
tillkom framför allt under den äldre delen av bronsåldern, cirka 1 800 
f.Kr–1 100 f.Kr. Under denna tid begravdes den döde i kista, men 
omkring år 1 300 f.Kr. blev det i stället allt vanligare med brandgravar 
där benen efter kremering lades i en urna. I många av gravarna har det 

Efter en omfattande renovering nyinvigdes Lugnarohögen sommaren 2020.



hittats föremål av brons som den döde fick med sig, kanske till livet efter 
detta.
 Under bronsåldern skapades också ett stort antal hällristningar, där 
bilder och figurer knackades in i berghällar, framför allt i kustområde-
na. Vanliga motiv är skepp, solhjul och fotsulor, men även skålgropar. 
I Osbecks bokskogar uppe på Hallandsås, bara några kilometer från 
Lugnarohögen, finns Lassahusstenen. Det är ett stenblock fullt av häll-
ristningar, främst skålgropar men även skepp och fotsulor. 
 Senare delen av bronsåldern verkar ha varit en tid av ekonomisk och 
social instabilitet även ute i Europa, vilket skulle kunna bero på både 
minskade handelskontakter och förändringar i klimatet. Tillgången på 
bronsföremål minskade, och i stället blev föremål av lokalproducerat 
järn mer vanligt. Nästa period i vår förhistoria kallas därför för järnål-
dern.

NY RENOVERING
Lugnarohögen stängdes för besökare 2009 eftersom att graven bedöm-
des vara i dåligt skick. År 2016 köpte Laholms kommun gravhögen från 
Statens fastighetsverk, och sedan påbörjades planerna för renovering. 
Hösten 2019 kunde äntligen arbetet med restaurering av graven och 
stugan inledas. Sommaren 2020 blev det dags för Lugnarohögen att åter 
välkomna besökare på en tidsresa nästan 3 000 år tillbaka i tiden. 



WHAT IS THE LUGNARO BARROW?
The Lugnaro barrow is a burial site from the late Bronze Age, approxi-
mately 2 800 years old. It is situated in Hasslöv, in the southernmost part 
of Laholm municipality and at the foot of the scenic Hallandsås ridge. 
In 1926–1927 it was excavated and restored at the initiative of Victor 
Ewald, vicar of the nearby Östra Karup parish, who had discovered that 
it was in bad condition. He contacted the Swedish National Heritage 
Board and it was quickly decided that the barrow would be excavated 
and renovated. 

THE EXCAVATION 
The excavation started on the 5th of October 1926, with the help of 
archaeologist Folke Hansen and a couple of local workers. During the 
excavation, a ship setting was unearthed. A ship setting is a formation of 
stones arranged to form the outline of a ship. This became sensational 
news as a ship setting inside a barrow was previously unheard of in this 
part of Europe. Today we know about a few more barrows along the 
west coast of Sweden that have similar stone settings inside.

Left: The ship setting. Right: Ludvig Nobel, Victor Ewald, Folke Hansen and a local 
worker. Photos taken in 1926. 



THE GRAVE GOODS
During the excavation in 1926 a stone chest was found beside the ship 
setting. The chest had a clay vessel inside, containing small pieces of 
cremated human bones. These remains were examined and attributed to 
a young woman, although we can not be entirely sure. There were also 
some human remains outside of the vessel, which were attributed to a 
heavily built man. 
 Along with the bones, three small bronze objects were found in the 
vessel: a dagger, a pair of tweezers, and an awl. During the Bronze Age, 
such objects were desirable and could only be afforded by the leading 
strands of society. This suggests that the person who was buried here 
was an important part of the community.
 Remnants of two other burials were found further up in the mound, 
in the top layers of soil. One of these contained the cremated remains of 
an elderly person, as well as three small bronze objects: a dagger, an awl 
and a button. These burials have probably been made not too long after 
the barrow was built.

CREATING A UNIQUE HISTORICAL SITE
What makes the Lugnaro barrow even more special is that it is, apart 
from the King’s grave in Kivik, the only Bronze Age burial site in 

Three small bronze objects were found in a vessel: 
a dagger, a pair of tweezers, and an awl.



Sweden that you can enter. In 1926 it was decided that the barrow would 
be preserved and made accessible to the public. A concrete vault was 
constructed over the stone ship and an underground passage was built 
from the adjacent cottage. This allows you to view the ship setting from 
inside the barrow.
 The reconstruction of the barrow was finished in 1927, which was 
celebrated with a grand opening ceremony on the 11th of June, attend-
ed by the Crown Prince of Sweden. The barrow immediately became a 
tourist attraction of international standards, with visitors from all over 
the world. The Lugnaro barrow is still a unique historical site today. 

THE LUGNARO BARROW IN A WIDER CONTEXT
The practice of using the shape of a ship in burial ceremonies goes all 
the way back to the Stone Age. What makes the Lugnaro barrow so spe-
cial is that the ship setting was placed at the bottom of a mound. Even 
though there are not many graves like this that we know of, they seem to 
be concentrated to the Swedish west coast. 
 The ship itself was a very significant symbol during the Bronze Age, 
as people believed that the sun travelled across the sky in a ship. It was 
also an important means of transportation, and the key to maintaining 
the widespread cross-border trading connections that defined this era.

WHO WAS SHE?
Previous analyses show that the bones found during the excavation 
belonged to a young woman. Although we can not be entirely sure of 

After a thorough renovation, the Lugnaro barrow re-opened in June 2020.



this – the grave may still contain clues as to who the person buried here 
was. Only someone with high status would be granted such a splendid 
grave. Ship settings similar to the one in the Lugnaro barrow were used 
for burying leaders of society on the European continent at the time. The 
use of burials mounds, on the other hand, used to be a common practice 
in Scandinavia during the early Bronze Age. Therefore, it seems that the 
Lugnaro barrow was a combination of previous and contemporary burial 
customs.

THE BRONZE AGE
The Nordic Bronze Age lasted from about 1800 to 500 B.C. During this 
era, frequent cross-border contacts evolved throughout today’s Europe 
and Asia and extensive trading networks were established. This result-
ed in cultural as well as material exchange. Objects made from bronze 
were particularly desirable. Bronze is an alloy made from copper and 
tin, which was mined in southern Europe. The many findings of bronze 
objects in southern Scandinavia show that travels were extensive and 
widespread.
 In a climate milder than today, the Bronze Age people lived in small 
agricultural villages where growing crops and keeping livestock were 
the primary means of support. Both worldly and spiritual leadership 
were needed in the community. One person would often serve as the 
political as well as the religious leader. Society was hierarchical with a 
clear stratification, which means there was a notable difference between 
people with high and low status. Those with high status had privileges 
such as access to precious bronze objects and grand burials. Many of the 
great burial mounds that are visible in the surrounding landscape today 
were built during the Bronze Age. 

THE 2020 RENOVATION
The Lugnaro barrow was closed in 2009 due to its bad condition. In the 
fall of 2019, a thorough renovation was begun, which was completed 
in 2020. The Lugnaro barrow is from June of 2020 once again open to 
visitors.
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