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I Mölndals kommun finns i dag 
rester av 10 hällkistor bevarade. 
De är mer än 3500 år gamla. Den 
mest berömda av dem är Dvärga-
huset. Hällkistan är byggd av stora 
stenhällar. I en av gavelhällarna 
finns ett runt s.k. gavelhål, vilket är 
vanligt för hällkistor i Västsverige. 
Liknande finns även i norra Frank-
rike och Belgien.

Många sägner finns om Dvärga
huset då man förr trodde att dvärgar 
hade byggt det åt sig som bostads-
hus. Gavelhålet skulle ha varit 
 ingångsdörren. Byn Dvärred har 
fått sitt namn efter Dvärgahuset, 
och bynamnet betyder ”röjningen 
vid Dvärgahuset”.

Hällkistan var en grav för en större 
gemenskap. Vid begravning föste 
man undan de gamla benresterna 
och satte ned liket i kistan. Intill 
den döde placerades lerkrukor fyll-
da med mat och dryck och föremål 
som man ansåg kunde behövas i 
livet efter detta. Vanliga grav gåvor 
var flintdolkar, skäror, skiffer

hängen, pilspetsar och bärnstens-
pärlor. Dvärgahuset restaurerades 
första gången år 1889 i  samband 
med en undersökning utförd av 
 Oscar Montelius och därefter vid 
en vägomläggning. Några fynd 
känner man inte från graven.  
Dessa har sannolikt försvunnit vid 
rovgrävningar. 

Hällkistor av denna typ brukar 
dateras till yngre stenålderns 
 slutskede (18001500 f. Kr.) De 
har vanligen använts vid upprepade 
begravningar av obrända döda.

THE DWARF HOUSE cist is 
 constructed of large stone slabs; 
one of the slabs has a so-called 
 gable hole, which is typical of 
western Sweden. The cist has been 
restored twice. The name is derived 
from an ancient belief that the cist 
was a dwelling place of dwarfs.

Cists of this type are usually  dated 
to the late Stone Age (1800-1500 B.C.). 
They were inhumation  graves for 
several burials.

Skylt 117 (ihopslagen med skylt 118)  Mölndals museum

Skyltens placering:
Norra Hällesåkersvägen

KULTURMINNE SKYDDAT ENLIGT LAG.


