
BERÄTTELSER  
FRÅN DET  
SÖDRA HEMMET 
 
Arkeologi i Söndrums socken

U TSK R IF T 16 är ett temanummer som helt 
och hållet fokuserar på Kulturmiljö Hallands 
arkeologiska undersökningar i Söndrums socken 
under de senaste dryga femton åren. I grunden 
utgör boken de vetenskapliga fördjupningarna av 
våra två stora boplatsundersökningar i Albinsro/
Trottaberg (RAÄ 108) år 2011 och Söndrums 
kyrkby (RAÄ 98:1) år 2013. 
 
Istället för att behandla dessa båda lokaler som 
enskilda objekt valde vi att belysa dem i ett 
större, jämförande sammanhang. Detta innebär 
naturligt att en återkoppling till ett antal andra 
undersökningar i socknen blev av stor vikt, i syfte 
att lyfta diskussionen ytterligare.  
 
Skeendena inom respektive lokal sätts in i ett 
lokalt såväl som i ett regionalt och överregionalt 
händelseförlopp. Av naturliga skäl upptar 
perioden yngre järnålder – tidig medeltid bokens 
lejonpart, men även mycket annat, såväl äldre som 
yngre, avhandlas. Läsaren hälsas välkommen till 
Söndrum – det södra hemmet!
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Per Wranning:

Där hednisk och kristen 
gravritual möts i tid och rum 
– Gårdarna mittemellan två 
världsbilder
Hösten 2013 undersökte Kulturmiljö Halland en boplats (RAÄ 98:1) 
omedelbart väster om Söndrums kyrka med anledning av att kyrkogår-
den behövde utvidgas. Boplatsen hade varit i kontinuerligt bruk under hela 
yngre järnåldern och en bit in i tidig medeltid, motsvarande cirka 400–
1250 e.Kr. Sammanlagt sjutton hus – långhus och grophus – identifierades 
från denna bosättningsfas, men även ett tvåskeppigt långhus från senneo-
litikum. Det mest iögonfallande på undersökningsytan var dock två senvi-
kingatida trelleborgshus och deras samtida brunn. De båda trelleborgshu-
sen är endast typologiskt daterade, men en dendrokronologisk datering av 
bottenträkonstruktionen i gårdens/gårdarnas brunn visar att denna anlagts 
någon gång mellan år 978 och år 1000 (Tegnhed 2016, 2017).

I syfte att i slutänden diskutera boplatsens rumsliga och kronologiska 
kontext, samt trelleborgshusens närvaro väljer jag att i föreliggande artikel 
rikta blicken kring lokalens direkta närområde och då företrädesvis till dess 
samtida gravar. Direkt öster om finner vi som ovan nämnt Söndrums kyr-
ka, vars äldsta partier härrör från tidig- eller möjligen högmedeltid (Nilsson 
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2009:377). I detta sammanhang bör tilläggas att kyrkans långhus byggdes 
ut västerut under senmedeltiden och kyrkogården har under 1913–1914 
utvidgats ett fyrtiotal meter västerut utan föregående arkeologisk under-
sökning (Andersson 1988), så det finns en cirka 65 meter bred, arkeolo-
giskt okänd, zon mellan stenkyrkans ursprungliga långhusgavel och den nu 
undersökta boplatsen. Ett drygt hundratal meter västsydväst om RAÄ 98:1 
undersöktes år 2005 den delvis samtida boplatsen RAÄ 98:2 (Wranning 
2007, 2011), vilken med andra ord sannolikt kan tolkas som ”granngår-
den”. Mer eller mindre mittemellan dessa två vikingatida–tidigmedeltida 
gårdslägen återfinns gravfältet Stegelhögen, vilket efter ett antal arkeologis-
ka insatser under senare år är väl värt en ingående presentation.

Figur 1: Kartutsnitt med boplatserna RAÄ 98:1, 98:2 med hus, gravfältet RAÄ 5 samt Söndrums 
kyrka. Grön=Rest sten, Gul=Undersökta partier, Röd=Undersökta gravar. Skala. 1:4000

RAÄ Söndrum 98:1

Söndrums kyrka

RAÄ Söndrum 5

RAÄ Söndrum 98:2

0                                                       200 m

Undersökt 2010

Undersökt 2005

Undersökt 2013
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Stegelhögen
De enda synliga delarna av det registrerade gravfältet RAÄ 5 Söndrum soc-
ken har under modern tid utgjorts av den stora gravhögen Stegelhögen och 
två resta stenar omedelbart norr om Gamla Tylösandsvägen. Gravhögen 
återfinns inne i ett slyigt och snårigt skogsparti och den ena resta stenen står 
precis i högens kant, medan den andra återfinns några tiotal meter österut i 
öppen hagmark. Via äldre beskrivningar vet vi dock att gravfältets visuella 
framtoning ännu för knappa tvåhundra år sen var betydligt mera påtaglig. 
Prosten S. P. Bexell skriver i sin Hallands historia och beskrifning år 1818: 

”På Stegelhögen belägen väster ut nära kyrkan äro tretton stenar uppresta, 
vilka innevånarna häromkring utvisa med påstående, att dessa hava utgjort 
en idavallur eller domkrets. Stenarna hava bautastensform, äro 1 ½ aln höga 
och 1/3 aln breda och fornlämningen i det hela är så mycket rubbad, att han 
är flertydig. Vid Stegelhögen äro tvenne ättekullar” (Bexell 1925 (1818):160). 

Bexells formulering kring stenarnas placering känns något oklar, men 
man tycker sig ana att han fick intrycket att vissa av dem flyttats från sina 
ursprungliga lägen och att det tidigare funnits ändå fler stenar. Likaså är 
frasen ”Vid Stegelhögen äro tvenne ättekullar” tvetydig, då man lätt kan tro 
att det rör sig om totalt tre gravhögar. En möjlig förklaring är att det här 
råder en viss begreppsförvirring kring plats- och objektnamn. På 1816 års 
storskifteskarta är inte några gravar alls markerade, men namnet Stelehögs- 
äng återfinns omedelbart väster därom. Vidare benämns den åsrygg där 
gravfältet ligger för Steglabacken i en artikel om socknens fornlämnings-
bestånd (Lundborg 1982:44). Kan det vara så att det visuella landmärket 
Stegelhögen (gravhögen) har fått ge namn åt hela området (gravfältet)? 
Eller är det omvänt den lokala traditionen om gravfältets funktion som 
tingsplats (idavallur) som i förlängningen givit högen (”avrättningsplatsen”) 
dess namn? Oavsett vilket skall Bexells uppgift sannolikt tolkas som att på 
gravfältet Stegelhögen finns två ättekullar, varav den ena är den så kallade 
Stegelhögen.

Fyrtio år efter Bexells arbete, närmare bestämt i juli 1858 gjorde G. Bru-
sewitz en teckning över kyrkan med delar av gravfältet i förgrunden. På 
bilden syns Stegelhögen och tre resta stenar, samt ett mindre antal even-
tuellt omkullfallna stenar (Brusewitz 1952 (1858):34). Även ifall inte hela 
fältet syns på Brusewitz teckning får man initialt intrycket att antalet resta 
stenar redan vid det här laget hade decimerats ytterligare.

Som en liten märklig parentes i sammanhanget kan dock nämnas att i 
Lennart Lundborgs drygt trettiofem år gamla artikel om områdets forntid 
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omtalar uppgiftslämnaren Torsten Jönsson i Lövhult att det i hans barn-
dom skall ha funnits ett tiotal resta stenar på åkern (Lundborg 1982:32). 
Jönssons ålder framgår inte av texten, men rimligtvis torde denna obekräf-
tade minnesbild tidigast kunna härröra från åren kring förra sekelskiftet. 
En möjlig förklaring till denna diskrepans mellan Jönssons minnesbild och 
Brusewitz äldre teckning skulle kunna vara att Brusewitz i syfte att fånga 
så mycket som möjligt av kyrkan på sin bild, valde en tecknarposition mitt 
på gravfältets åsrygg, med flera resta stenar bakom sig, något mer låglänt 
placerade på andra sidan vägen.

Ny kunskap börjar växa fram
Under lång tid inskränkte sig kunskapen kring gravfältet Stegelhögens 
ålder, innehåll och omfattning till ett lösfynd i form av en vendeltida spänn-
buckla av brons – med stor sannolikhet ett dräktsmycke från en kvinnograv 
– som hittats av en privatperson på okänd plats inom gravfältet (Lundborg 
1982). På senare år har dock ett antal arkeologiska insatser kommit att 
genomföras inom gravfältet och vår kunskap därmed ökat enormt.

Figur 2. Söndrums kyrka med delar av gravfältet Stegelhögen i förgrunden år 1858.  
Teckning: Gustaf Brusewitz .
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Våren 1998 utfördes en mindre forskningsgrävning inom RAÄ 5 norr 
om Gamla Tylösandsvägen, vilket därmed också kom att bli den första 
arkeologiska undersökningsinsatsen inom gravfältet (Svanberg 1998). 
Undersökningen bjöd på ett överraskande resultat. Inga gravkonstruktio-
ner påträffades närmast gravhögen Stegelhögen eller vid den resta stenen 
omedelbart invid. Däremot påträffades fem skadade brandgravar vid sök-
schaktning ett tiotal meter sydväst om den östra resta stenen. Vid utgräv-
ningen av dessa framkom ett mindre antal fynd: fyra pärlor, merparten av 
ett keramikkärl vilket använts som gravurna, samt några nitar av järn. Fyra 
av de fem undersökta gravarna betecknas som brandgropar, medan den 
femte (Anläggning 2) snarast bör betecknas som ett brandlager. Svanberg 
utesluter dock inte att även denna anläggning från början kan ha varit en 
brandgrop, av vilken endast botten har bevarats. I två av anläggningarna 
utgjordes gravgömman av ett nedsatt kärl, där den stora merparten av de 
brända benen placerats. I ett fall var kärlet som ovan nämnts av keramik, 
medan det andra antogs ha varit av organiskt material, sannolikt trä eller 
bark. Via fynden kunde gravarna grovt dateras till vikingatid.

Fram till 2002 återfanns det registrerade gravfältet enbart norr om Gam-

Figur 3. Vendeltida spännbuckla av brons, lösfynd inom gravfältet Stegelhögen.
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la Tylösandsvägen. I samband med en arkeologisk utredning fick vi dock 
en första indikation på att det kunde vara betydligt större, då ett nedställt 
keramikkärl av vikingatida karaktär påträffades i ett sökschakt söder om 
sagda väg. Inga ben fanns i kärlet, men likväl tolkades lämningen som en 
möjlig grav, eventuellt en barngrav då brända barnben har betydligt sämre 
bevarandegrad än benen efter en vuxen individ (Ängeby 2002). Vid den 
påföljande förundersökningen år 2003 kunde utredningens indikationer 
bekräftas i och med att ytterligare sju dåligt bevarade brandgravar påträffa-
des i keramikkärlets närhet. Fynden utgjordes bland annat av en fragmen-
tarisk pärla av bergkristall och ett silverbeslag, vilka även dessa antydde att 
det rörde sig om vikingatid (Håkansson, Perneby & Wranning 2003).

Försommaren 2005 utfördes en undersökning av den boplats som påträf-
fats 2002 omedelbart öster om det nyupptäckta partiet av gravfältet (RAÄ 
98:2). Lämningar från flera såväl förhistoriska som historiska perioder åter-
fanns, men det som tilldrog sig störst intresse var den gård som funnits på 
platsen under såväl vendel- och vikingatid som tidig medeltid. Gården hade 
alltså av allt att döma varit mer eller mindre samtida med det omedelbart 
intilliggande gravfältet (Wranning 2007, 2011).

Delundersökning våren 2010
Våren 2009 uppmärksammades av en slump att det nyupptäckta partiet av 
gravfältet söder om Gamla Tylösandsvägen olovligen hade påverkats genom 
markingrepp och överhöljning. Bland annat hade en ny GC-väg, belysning, 
påförda jordmassor, nyplanterade träd i ”brunnar” och buskar placerats på 
gravfältet. Ingreppen innebar att en räddningsundersökning krävdes av 
Länsstyrelsen, vilket medförde möjlighet till ytterligare kunskapsuppbygg-
nad (Wranning 2013, 2015).

Sammanlagt sju gravar påträffades och undersöktes inom den svårt ska-
dade ytan. Det kunde dock konstateras att två av de gravar som identi-
fierades år 2003 helt hade schaktats bort och av ytterligare en – ett större 
brandlager – återstod nu endast en fragmentarisk rest. Hur många fler som 
försvunnit till följd av markingreppet är höljt i dunkel. Efterhand under-
sökningen fortlöpte visade det sig dock tack och lov att de återstående gra-
varna inte var så skadade som förstaintrycket antydde. Det som först tol-
kades som svårt skadade brandgropar med utspridda och svåravgränsade 
fyllningsrester utgjordes de facto av brandflak av varierande storlek. Med 
andra ord har man i samband med gravläggning mer eller mindre bara lyft 
av ett parti av den översta grässvålen och spritt ut resterna från gravbålet 
där. Samtliga undersökta gravgömmor kunde således definieras som brand-
flak snarare än brandgrop. Detta ”anläggningslösa” gravskick medför att 
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Figur 4. Zigzag-mönstrad pärla (Fnr13, A342), järnkniv med tånge (Fnr 51, A342) och ringbrynje-
fragment (Fnr 47, A393). Foto: Anders Andersson (pärlan) och Inger Nyström Godfrey (kniven och 
ringbrynjan).



utskrift 16 • ber ättelser fr ån det södr a hemmet

100

U
nd

er
sö

kn
in

gs
år

Lä
ge

A
nl

äg
gn

in
gs

nr
.

St
or

le
k,

 c
m

D
ju

p,
 c

m

Be
nm

än
gd

, g
ra

m

Be
st

äm
ni

ng

G
ra

vk
är

l

Fy
nd

D
at

er
in

g

1998 N 2 140x110 7 Oident. - 2 st. orange pärlor, 1 st oidentifierat järnföremål Vendel–vikingatid

1998 N 3 75x60 18 168,8 Vuxen individ - - -

1998 N 4 44x52 10 97,8 Människa - - -

1998 N 6 136x84 26 856,4 Äldre kvinna, samt får/get och 
hund

Förmultnat kärl av trä 
eller bark

1 st. pärla av bergskristall, 1 st. grönaktig glassmälta, 3 st. hela nitar av järn, 4 st. frag-
ment av nitar, 1 st. romibsk nitbricka av järn

Vikingatid, 800-tal
1 Sigma: 780–900 AD,
2 Sigma: 770–900, 910–970 AD

1998 N 7 165x132 18 530,2 Vuxen individ Keramikkärl - YJÄÅ

2003 N 3356 90x41 14 3,4 Musselskal, resten oident. - - -

2003 N 1461 44x40 8 3,1 Oident. däggdjur - - -

2003 N 3478 63x45 20 35,9 Människa, hund, oident. däggdjur - 1 st. kvartsfragment, en bit bränd lera -

2002 S 1971 95x48 15 0 - Keramikkärl - Vikingatid

2003 S 1741 70x70 5 66,0 Människa, hund, nötdjur (?) - 1 st. oidentifierat järnföremål, 2 st. bergskristallfragment, 3 st. kvartsfragment Vikingatid, 800–1050

2003 S 1773 160x135 ytplock 1,4 Människa (?) - - -

2003 S 4640 45x35 Mått saknas 12,2 Människa (?), däggdjur av får-
storlek

- - -

2003 S 1860 ≥450x385 32 50,9 Människa, hund, häst, nötdjur, 
medelstort däggdjur

- 1 st. runt silverbeslag, 3 st. oidentifierade järnföremål, 4 st. keramikfragment (bukbitar), 
bränd lera

2010 -S 533 6,4 Människa, ev.tonåring, oident. 
däggdjur

1 st. kula (5 mm) av järn, 1 st. järnten med kvadratiskt tvärsnitt Vikingatid
1 Sigma: 890–930, 935–975 AD,
2 Sigma: 870–1020 AD

2010 S 291 100x70 Mått saknas 10,9 Vuxen (?) människa, hund (med-
elstor)

- - Vendel-vikingatid
1 Sigma: 780–790, 810–900, 910–950 AD,
2 Sigma: 770–970 AD

2010 S 234 245x170 20 164,2 Vuxen, ev äldre människa, hund 
(medelstor)

- Pärla, Typ Bm (enligt Callmer), motsvarande 790–820 – 860–895.
Totalt 22 pärlor; 10 blå, 8 gröna, 3 vita, 1 klar
4 st fragment av järntenar med fyrsidigt tvärsnitt, 1 st fragment av järnspik, 
ringbeslag (?) av 2–3 hopsmidda trådar av Cu-leg, 1 st fragment av ev. dekorerad arm-
ring, Cu-leg

Vikingatid
1 Sigma: 820–840, 860–970 AD,
2 Sigma: 770–980 AD

2010 S 342 110x75 Mått saknas 834,0 Vuxen/äldre man, 1–2 unghundar 
(medelstor-större), får

Keramikkärl Järnkniv, 1 st järnfragment (bleck el.dyl), 
Glaspärla med enkelt zigzagband och två tunna parallella linjer, typologisk datering 
vikingatid; 860–950 AD enligt Callmer.

Vendeltid
1 Sigma: 650–710, 740–770 AD,
2 Sigma: 640–780 AD

2010 S 393 230x110 Mått saknas 373,1 Äldre individ, 1–2 hundar
(1 unghund och 1 vuxen, båda 
medelstora), stort däggdjur (ev. 
nöt?)

- Ringbrynja (fragment), 1 st järnten med kvadratiskt tvärsnitt (ev. nål eller syl), 1 st 
sintrat glasfragment (ev. pärla), 1 st mörkblå/svart glaspärla med brun linje

Vendel-vikingatid
1 Sigma: 710–750, 760–870 AD,
2 Sigma: 680–890 AD

2010 S ”benkonc 1” 150x150 Mått saknas 92,7 Man, tonårig eller gammal, oident. 
däggdjur

- - Vendeltid
1 Sigma: 680–725, 735–770 AD,
2 Sigma: 660–810 AD

2010 S ”benkonc 2” Ej mätbar - 19,1 Vuxen, ev. äldre individ, däggdjur/
ev. unghund

- - -

Tabell 1: Det samlade antalet undersökta gravar inom RAÄ 5. Kolumnen ”Läge” refererar till respektive gravs placering i förhållande till 
Gamla Tylösandsvägen. Kalibrerade dateringar med fet stil markerar värden med högst procentuell sannolikhet. Notera rörande anläggning 
1860/533 (vilken provgrävdes 2003 och vars fragmentariska rester efterundersöktes 2010) att resultaten från respektive undersökningstillfälle 
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- Pärla, Typ Bm (enligt Callmer), motsvarande 790–820 – 860–895.
Totalt 22 pärlor; 10 blå, 8 gröna, 3 vita, 1 klar
4 st fragment av järntenar med fyrsidigt tvärsnitt, 1 st fragment av järnspik, 
ringbeslag (?) av 2–3 hopsmidda trådar av Cu-leg, 1 st fragment av ev. dekorerad arm-
ring, Cu-leg

Vikingatid
1 Sigma: 820–840, 860–970 AD,
2 Sigma: 770–980 AD

2010 S 342 110x75 Mått saknas 834,0 Vuxen/äldre man, 1–2 unghundar 
(medelstor-större), får

Keramikkärl Järnkniv, 1 st järnfragment (bleck el.dyl), 
Glaspärla med enkelt zigzagband och två tunna parallella linjer, typologisk datering 
vikingatid; 860–950 AD enligt Callmer.

Vendeltid
1 Sigma: 650–710, 740–770 AD,
2 Sigma: 640–780 AD

2010 S 393 230x110 Mått saknas 373,1 Äldre individ, 1–2 hundar
(1 unghund och 1 vuxen, båda 
medelstora), stort däggdjur (ev. 
nöt?)

- Ringbrynja (fragment), 1 st järnten med kvadratiskt tvärsnitt (ev. nål eller syl), 1 st 
sintrat glasfragment (ev. pärla), 1 st mörkblå/svart glaspärla med brun linje

Vendel-vikingatid
1 Sigma: 710–750, 760–870 AD,
2 Sigma: 680–890 AD

2010 S ”benkonc 1” 150x150 Mått saknas 92,7 Man, tonårig eller gammal, oident. 
däggdjur

- - Vendeltid
1 Sigma: 680–725, 735–770 AD,
2 Sigma: 660–810 AD

2010 S ”benkonc 2” Ej mätbar - 19,1 Vuxen, ev. äldre individ, däggdjur/
ev. unghund

- - -

har separerats med streckad rad. Till detta antal kan läggas de två gravar som än idag markeras av resta stenar inom den norra hälften av 
gravfältet, samt de två (?) gravhögarna inom samma område.
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det blir mycket svårt att avgöra om de enskilda benkoncentrationerna rör 
sig om endast en eller flera gravläggningar. Åtminstone i ett fall (grav/ben-
koncentration A342) där fynddatering och 14C-datering är anmärknings-
värt motstridiga så känns upprepade gravläggningar – förslagsvis kring 
en gravmarkering ovan jord – som en rimlig förklaring till den rådande 
dateringsdiskrepansen. I detta sammanhang bör det dock påpekas att den 
osteologiska analysen inte kunnat påvisa närvaro av mer än en individ inom 
benkoncentrationen ifråga. Trots sagda problematik väljer jag att i det föl-
jande betrakta och rubricera varje enskild benkoncentration som en grav.

En annan reflektion rörande gravskicket är att en dylik, mycket grund, 
närmast obefintlig gravgömma är väldigt sårbar för alla typer av mark- 
ingrepp, inte minst plöjning och en sådan rådande gravläggningstradition 
under yngre järnålder kan därmed också antas vara en möjlig förklaring till 
varför så ytterst få gravar från perioden tidigare påträffats i länet.

Undersökningen bjöd på ett något rikligare fyndmaterial än vad tidiga-
re varit fallet på platsen. I en grav (A342) påträffades en järnkniv och en 
glaspärla med ett pålagt zigzagmönster och i en annan grav (A234) påträf-
fades inte mindre än 22 glaspärlor av varierande form och färg, fragment 
av en eventuell fingerring av brons, samt ett antal ej närmare identifierbara 
järntenar. I en tredje grav (A393) återfanns det kanske mest uppseende-
väckande och fantasieggande fyndet; ett litet fragment av en ringbrynja av 
järn. I omedelbar anslutning till denna förmodade vapengrav påträffades 
dessutom en stor liggande sten, vilken med all sannolikhet i rest tillstånd 
har fungerat som gravens markör. Sagda sten restes på nytt efter avslutad 
undersökning – nu dock i något flyttat läge – och fungerar därmed nu på 
nytt som markör för förbipasserande, en signal att gravfältet Stegelhögen 
även breder ut sig söder om Gamla Tylösandsvägen. 

Samtliga ben analyserades osteologiskt av Anna Kloo Andersson (Wran-
ning 2013, bilaga 3). Ett dominerande mönster som framträder är att det 
främst förefaller vara äldre människor som gravlagts på platsen. Detta 
resultat kan möjligen indirekt tolkas som en antydan om ett relativt gott 
välstånd med låg barnadödlighet och förhållandevis lång livslängd. Ett 
annat likvärdigt rimligt tolkningsförslag är att detta mönster kan vara en 
indikation på att gravarnas rumsliga placering inom gravfältet har styrts 
av den avlidnes ålder och att yngre individer således företrädesvis begravts 
inom andra partier. Djurben påträffades i samtliga gravar. Hund är mycket 
vanligt förekommande, men även ben av nötdjur, får/get och häst finns 
representerade bland det identifierade materialet. Brända ben från fem av 
de bäst bevarade gravarna har 14C-analyserats. Dessutom valde vi att datera 
en av de tidigare undersökta gravarna norr om Gamla Tylösandsvägen i 
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syfte att utröna huruvida gravfältets framväxt över tid avspeglas i gravarnas 
rumsliga placering eller om hela gravfältet har nyttjats samtidigt för konti-
nuerlig gravläggning. Tillsammans ger 14C-dateringar och daterande fynd 
en god bild av att gravfältet tagits i bruk redan under vendeltid (600-talet) 
och därefter använts åtminstone till senare delen av 900-talet, eller med 
andra ord in i yngre vikingatid. 

Till dags dato har sammanlagt nitton gravar nu undersökts inom grav-

RAÄ 5stegel-
högen

rest sten

grav 6

grav 2,3,4,7

grav 
1461

grav 4378

grav 3556

grav 4640grav1 benkonc 1

grav 393

grav 1971

grav 342

grav 6 benkonc 2

grav 533/1860

grav 291

grav 1741

grav 1773

grav 234
Undersökningsyta 2010

Figur 5. Gravfältet Stegelhögen RAÄ 5 Söndrum. Samtliga undersökta gravar markerade.
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fältet Stegelhögen. Till detta antal kan läggas den befintliga gravhögen och 
de två resta stenarna som ännu återfinns norr om Gamla Tylösandsvägen. 
Förutsatt att gravtätheten varit ungefär lika hög inom hela gravfältet som 
inom de undersökta partierna så är det inte omöjligt att omkring etthund-
rafemtio–tvåhundra personer har fått sin sista vila på platsen. De samlade 
dateringarna påvisar att gravfältet har varit i bruk under drygt 300 år, vil-
ket rent statistiskt innebär att det i så fall skett i snitt en gravläggning på 
platsen vartannat år. En dylik tillväxttakt av gravar indikerar att gravfältet 
har använts av fler gårdar i området än endast de i ost och sydsydost ome-
delbart intilliggande (RAÄ 98:1 och 98:2). Likväl har det inte varit fråga 
om hela bygdens gemensamma gravfält, vilket stod klart i samband med 
2010 års förundersökningar av den delvis samtida boplatsen RAÄ 108 i 
Trottaberg en knapp kilometer väster därom. Tills vidare väljer jag istäl-
let att tolka gravfältet Stegelhögen som ett bygravfält för de kringliggande 
gårdar som förmodligen också kom att utgöra embryot till Söndrums kyrk-
by, gravfältet mitt i det ”södra hemmet” (vilket bynamnet förmodas betyda 
enligt Sahlgren 1948:152).

Gravarna i Trottaberg/Albinsro
Våren 2010 utfördes en större förundersökning i Trottaberg i syfte att 
avgränsa de fyra fornlämningsområden som upptäcktes i samband med en 
utredning 2009 och att fastställa de olika lämningarnas karaktär, tidsställ-
ning, komplexitet, bevarandegrad och omfattning. Inom det delområde 
som senare kom att registreras som RAÄ 108 påträffades förutom omfat-
tande boplatslämningar från brons- och järnålder även tre brandgravar. De 
tre gravarna låg tätt samlade (inom drygt sex kvadratmeter) i ett sökschakt i 
plan åkermark, strax nordväst om den stora grustäkt som återfinns centralt 
i fornlämningsområdet. Två av gravarna undersöktes, den tredje tolkades 
enbart som grav baserat på läge och fyllning i ytan.

De två undersökta gravarna uppvisade mycket ensartad form, dimensio-
ner och fyllning. Formen på båda gravarna var i ytan rund med en diameter 
på cirka 0,45 meter, djupet uppgick till cirka 0,15 meter. Fyllningen i de två 
gravarna bestod, förutom brända ben, av humös sand, sot, kol och enstaka 
små skörbrända stenar (Mattsson 2010:26f). Vedartsanalyserat kol skilde 
dock anläggningarna åt i det att A1962 innehöll ek medan A3895 innehöll 
hassel (a.a. :33). 

Detta parti av RAÄ 108 kom aldrig att omfattas av slutundersökningen 
hösten 2011 och således vet vi inte om de tre gravarna utgör en del av ett 
större gravfält. Dess blotta närvaro gör dock att vi med all sannolikhet kan 
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avskriva det samtida gravfältet Stegelhögen som varandes ett bygdegravfält. 
Hade så varit fallet så torde inte gårdsbrukarna i Trottaberg ha upprättat ett 
eget, så närbeläget gårdsgravfält. I skrivande stund kan vi av förklarliga skäl 
inte heller uttala oss om det eventuella gårdsgravfältets samlade brukan-
detid, men förhoppningsvis kommer dessa frågetecken rätas ut i och med 
stundande fortsatta slutundersökningar inom RAÄ 108. Man kan dock 
notera att de ”stolphålsliknande” Trottabergsgravarnas utformning och 
dimensioner påminner om vissa av brandgroparna inom den norra delen av 
Stegelhögen, medan den södra delens brandflak helt verkar saknas (eventu-
ellt till följd av hårdare plöjning).

Jämförande diskussion 
Om man lyfter blicken och väljer att betrakta Söndrumsgravarna i ett stör-
re, regionalt jämförande perspektiv så kan man inledningsvis konstatera 
att det tyvärr är oerhört få undersökta vikingatida begravningsplatser i 
Halland. Fredrik Svanberg tar upp nio lokaler i sin avhandling (2003:25ff, 
173ff) varav två är tätt belägna vid Lygnerns västspets (Li, Fjärås bräcka, 
Fjärås sn), en i Derome strax söder om Viskan (Åsby, Ås sn), tre tätt belägna 
i mellersta Halland (Korsgata i Himle sn, Broåsen och Högaberg i Grimeton 
sn), en i Sannagård Vinbergs sn, en i sydligaste Halland (Menlösa Våxtorp 
sn), samt Stegelhögen i Söndrum. Till detta blygsamma antal kan nu även 
föras gravarna i Trottaberg, resterna av en ryttargrav i Lindberg socken 
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2010 1962 48x44 14 155,7 Människa, 
oident. dägg-
djur

- Vendel–vikingatid
1 Sigma: 780–900 AD
2 Sigma: 770–970 AD 

2010 3895 46x44 16 15,4 Människa, 
oident. min-
dre däggdjur

- Kärlfragment med 
insvängd mynning, 
bränd flintkniv

-

2010 1952 35x16 -

Tabell 2: De två undersökta brandgravarna i Trottaberg, RAÄ 108. I tabellen har även den förmo-
dade graven A1952 tagits med. Anläggningen undersöktes inte, men baserat på dess omedelbara 
närhet till de två undersökta gravarna och dess fyllning (i ytan) av sotig kolbemängd humös sand 
och små brända ben så tolkas anläggningen preliminärt som en tredje brandgrav.
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(Häggström 2015), två fyndtomma brandgravar i Lilla Tjärby (Laholm lfs 
RAÄ 241) (Tegnhed 2015) samt en nyligen genomförd, ännu ej avrappor-
terad gravfältsundersökning i Tvååker sn. 

Ett genomgående, typiskt kännetecken för de vikingatida gravar som 
undersökts inom dessa halländska lokaler är att kremationsseden varit 
helt förhärskande under denna tid – det finns inte ett enda exempel på 
jordfästning. Detta mönster är för övrigt identiskt med nordvästligaste 
Skåne (Svanberg 2003:142ff).

Rörande typen av gravgömmor så förefaller brandflak/kremationslager 
vara avsevärt vanligare än små kremations-/brandgropar. Som gravmarke-
ringar ovan jord förekommer såväl olika typer av stensättningar (exempel-
vis skeppssättningar) som högar och resta stenar. Ett annat genomgående 
drag för halländskt material i Svanbergs sammanställning är avsaknaden av 
reella vapengravar och ryttarutrustning, förutom två pilspetsar i en grav på 
Ligravfältet (RAÄ 81) i Fjärås socken. Här står således ringbrynjefragmen-
tet i Stegelhögens grav 393 och hästmunderingen i Lindbergsgraven ut som 
något av halländska unikum, eller åtminstone – tillsammans med sagda 
pilspetsar från Fjärås – något mycket ovanligt.

Tittar vi lite närmare på de undersökta gravarnas dateringar så finner vi 
att flertalet tyvärr endast är löst daterade till vikingatid. I fallen Åsby och 
Lindberg preciseras dateringarna till tidig vikingatid och i fallet Korsgata 
och en av gravarna på Ligravfältet preciseras dateringarna till sen vikingatid. 
Vad det gäller Sannagårdsgravfältet så går meningarna något isär, då under-
sökaren Tore Artelius väljer att datera brukandetiden till 700–950 medan 
Svanberg menar att det har brukats fram till år 1000 och eventuellt tagits i 
bruk redan före år 700 (a.a. :25, 27). Vilket som är mest rätt vill jag låta vara 
osagt, men oavsett vilket så överensstämmer dateringsintervallen så bra med 
Söndrumsgravarna att en närmare jämförelse kan vara på sin plats.

Det har varit omöjligt att avgöra det ursprungliga antalet gravar i San-
nagård eftersom många var så skadade. Undersökningen 1989 omfattade 
dock allt som allt 127 gravar, varav de flesta utgjordes av kremationslager, 
oftast mindre än 1 meter i diameter, ibland cirka 1,5 meter och i enstaka 
fall något större. Ungefär en femtedel av gravarna utgjordes av kremations-
gropar (Artelius & Arcini 1996). I detta fall avviker med andra ord läm-
ningarna vid Stegelhögen än så länge avsevärt från såväl Sannagård som 
övriga lokaler i det att vi till dags dato har undersökt tio kremationsgropar 
(varav åtta små och två stora) och nio brandflak/kremationslager (varav 
tre små och sex stora). Här måste dock läsaren ha i åtanke att Stegelhögen 
endast är partiellt undersökt och således kan dessa siffror vara gravt miss-
visande gentemot den faktiska situationen på gravfältet.
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Utifrån närvaron/frånvaron av gravgåvor och djurben i gravarna delar 
Svanberg upp det stora Sannagårdsgravfältets 127 undersökta gravar i tre 
kategorier, vilka också kan tolkas som olika nivåer på det dåtida samhäl-
lets socioekonomiska rangskala. Den stora merparten människor i grupp I 
(ungefär 70 gravar) har inte fått med sig något alls i graven eller möjligen 
endast ett kärl. Grupp II (31 gravar) var utrustade med en till två enklare 
artefakter – halsband med 1–4 pärlor, en kniv, en sländtrissa, medan grupp 
III (26 gravar) var utrustade med mer värdefulla artefakter. Bland dessa 
märks 16 gravar med bronssmycken, tre med stora pärluppsättningar (17 
eller fler pärlor) och fyra gravar med fyra eller fler artefakter (exempelvis 
nycklar och kammar). Svanberg skriver att det inte går att säga mycket om 
vilken social rang i livet personer med gravar av typerna grupp I och grupp 
II gravar har haft, men att det däremot är mycket troligt att personer med 
gravar av typ III skall kopplas till dåtidens miljöer med hög social rang. 
Utifrån denna sammanställning finner vi att alla Svanbergs tre grupper 
finns representerade även vid Stegelhögen, dessutom enligt ungefär samma 
numerära fördelning som i Sannarp.

Jakt-, vakt- och/eller sällskapshundar verkar ha varit mycket vanligt då 
närmare hälften av individerna vid Stegelhögen (48%) har begravts med 
hundar. I de fall hundens ålder har gått att avgöra så rör det sig om unghun-
dar, vilket torde kunna tolkas som att hunden de facto tagits av daga för att 
följa sin avlidne ägare i graven. Som ett jämförande exempel kan nämnas 
att på Sannagårdsgravfältet har hund noterats i 79 av 88 gravar med iden-
tifierade djurben, vilket motsvarar omkring 62% av lokalens 127 gravar. 

Som bjärt kontrast till den rikliga förekomsten av hund står den blyg-
samma närvaron av häst, vilket endast kunnat identifieras i en av Stegelhö-
gens gravar, motsvarande 5% av materialet. Detta kan jämföras med när-
varon av häst i nio av 127 gravar i Sannagård, vilket motsvarar drygt 7%. 
Precis som i fallet med hund så förefaller således den procentuella andelen 
häst vara förhållandevis snarlik de båda gravfälten emellan. Dessa siffror 
kan sannolikt ses som ett tecken på att hästen endast varit förbehållen vissa 
samhällsgrupper, sannolikt de socioekonomiskt något högre rangordnade 
individerna. Detta antagande stärks av Svanbergs notering av sex av de nio 
hästarna i Sannagård återfanns i grupp III gravar, två i grupp II gravar och 
endast en i en grupp I grav.
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Religionsskifte – skifte av begravningsplats och 
byggnadsestetik?
Religionsskiftet från hedendom till kristendom i Sverige brukar traditio-
nellt sägas ha skett omkring år 1000, i och med när Olof Skötkonung lät 
döpa sig. Senare års forskning – exempelvis de arkeologiska undersökning-
arna i Varnhem, Västergötland, påvisar dock att detta är en sanning med 
modifikation. Av allt att döma har det inte varit fråga om en sydskandi-
navisk kristnandeprocess utan snarare flera olika – processer som skedde 
alltifrån första hälften av 900-talet till sent 1000-tal. I fallet Söndrum kan 
man utifrån föreliggande resultat börja diskutera frågan och även formulera 
en inte alltför långsökt hypotes kring när och varför det skedde, samt vilka 
arkeologiskt spårbara former det tog sig.

Om vi vänder blicken västerut till dagens Danmark så kännetecknas 
perioden av en omvälvande samhällsutveckling, framförallt under perio-
den 958–1035 och de jylländska kungarna Harald Blåtand, Sven Tveskägg 
och Knut den stores ambitioner om att skapa ett överregionalt herradöme 
– embryot till en riksbildning. Detta händelseförlopp och dess påverkan 
för Hallands räkning beskrivs på ett mycket bra sätt i Anders Håkanssons 
avhandling Bebyggelsehierarkier och bylandskap (2017). Jag väljer därför 
att endast kortfattat teckna skeendet i syfte att belysa ett troligt händelse-
förlopp i Söndrum. Denna tidiga danska kungamakt hade sitt säte i Jelling 
på mellersta Jylland och att döma av de kända årtal Harald Blåtand lät 
uppföra de två enorma gravhögarna över sina föräldrar (958–959 respektive 
963) – ett hedniskt/förkristet begravningssätt – i kombination med hans 
kristna giftermål omkring år 970 så kan man sluta sig till att han kristnades 
under andra hälften av 960-talet. 

På den stora Jellingstenen som är placerad invid Jellings tidigmedeltida 
kyrka, mittemellan de båda gravmonumenten, anges att ”Harald konung 
lät göra dessa kummel efter Gorm, fader sin, och efter Tyra, moder sin. Den 
Harald som vann Danmark alla och Norge och gjorde danerna kristna.”.

Som ett led i ambitionen att kontrollera det framväxande riket lät Harald 
Blåtand med start under senare delen av 970-talet uppföra stora ringborgar 
– så kallade trelleborgar – först på Jylland och därefter även på Fyn, Själland 
och i Skåne. Såväl borgarna som byggnaderna däri – så kallade trelleborgs-
hus – har mycket noggranna planlösningar och är uppenbart byggda enligt 
strikta geometriska regler, något Anders Håkansson väljer att kalla kunglig 
arkitektur (a.a.). Kopplingen mellan trelleborgarna, trelleborgshusen och 
Jellingätten blev än mer påtaglig i och med förnyade undersökningar vid 
Jellingmonumenten, vilka då visade sig vara kringgärdade av en stor, rom-
bisk palissadanläggning som även rymde flera trelleborgshus. Husen och 
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palissaden dateras dendrokronologiskt till perioden 958–985, dvs samtida 
med gravmonumenten, runstenen och ringborgarna (Hvass 2011).

I Halland finns inga kända samtida ringborgar, men dock ett antal plat-
ser med trelleborgshus, däribland Söndrum RAÄ 98:1 omedelbart väster 
om Söndrums kyrka. De flesta halländska trelleborgshusen är daterade till 
900-talets slut eller tidigt 1000-tal, men vid några lokaler verkar de även ha 
varit i bruk under senare delen av 1000-talet eller tidigt 1100-tal. Anders 
Håkansson menar att byggnadsstilen spridits inom specifika sociala nät-
verk och sammanhang, där kontakter och allianser med den danska kristna 
kungamakten kan ha spelat en central roll (Håkansson 2017:257ff). 

Med denna samhällsutveckling i åtanke så känns det mycket troligt att 
de yngsta föreliggande dateringarna av gravarna på gravfältet Stegelhögen 
(omkring 970-talet) de facto även antyder när gravläggningarna upphörde 
på platsen och att byggnationen av de två trelleborgshusen på boplatsen 
RAÄ 98:1 omedelbart öster om gravfältet ytterligare anger tiden för plat-
sens kristnande. Gårdsinnehavarnas förmodade allianser med den danska 
kungamakten manifesterades med andra ord rent visuellt både i form av 
anammandet av den nya, kungligt präglade byggnadsestetiken och i form 
av den nya religionens nyupprättade begravningsplats – Söndrums kyr-
kogård. Gårdarnas gravläggningar fortsatte alltså, men från och med nu 
omedelbart öster om gårdsläget istället för omedelbart väster om. Från och 
med nu enligt kristen tradition istället för hednisk. Således torde boplats-
ens typologiskt mest typiskt vikingatida parameter – trelleborgshusen – ses 
som en indikator för att kristendomen införts på platsen.

Sett ur ett vidare perspektiv kom gårdarna på Söndrum 98:1 i och med 
denna transformation inte bara att rent geografiskt hamna mittemellan två 
begravningsplatser med vitt skilda uttryck för begravningsritualen utan 
även mittemellan två religioner och i mångt och mycket även mittemellan 
två vitt skilda världsbilder. 

Med detta sagt är det extra intressant att notera avsaknaden av trelle-
borgshus såväl på RAÄ 98:2 som på Trottabergsboplatsen RAÄ 108. Det är 
med andra ord inte alls säkert att fler gårdar – om ens någon – i närområdet 
innefattades i det politiska alliansknytandet med kungamakten, än mindre 
att de hade kristnats vid denna tid. Förhoppningsvis kan Söndrums höga 
exploateringstryck medföra fler arkeologiska insatser i området – såväl av 
boplatser som gravar – som kan bringa ny kunskap kring denna omvälvan-
de tid.
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