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av tre högar, två domarringar och 67 stensättningar. 
De flesta av de senare var runda. Gravgömmorna 
utgjordes av typerna urnegrav, brandgrop, brandlager 
och benlager, vilka förekom i varierad omfattning i de 
tidigare nämnda gravmonumenten. Den äldsta anlägg
ningen utgjordes av en hög med en diameter om 14 m 
som var uppbyggt kring ett jordfäst stenblock. I högen 
fanns fem grav gömmor med be�ager. Gravfältets olika 
lämningar daterades till perioderna yngre bronsålder 
och äldre järnålder (Särlvik 1974). 

Säsongerna 1972-1973 undersöktes ett gravfält 
med en omfattande kronologisk kontinuitet i Timmele 
socken i norra Ätradalen. Lokalen omfattade 33 olika 
gravanläggningar och var belägen på en moränås öster 
om Ätran. Det aktuella terrängavsnittet representerar 
en plats av symbolisk innebörd, dit människor med olika 
kulturella bakgrunder återvänt under årtusenden för att 
begrava sina döda anförvanter. Den arkeologiska under
sökningens främsta målsättningen var att klarlägga de 
stratigrafiska och kronologiska omständigheterna för 
de olika grav lämningarna. Den kronologiska tolkningen 
av gravfältet bygger till stor del på indirekt daterings
metodik med utgångspunkt från yttre gravform i kom
bination med stratigrafiska förhållanden. Den äldsta 
gravanläggningen härrör från ca 2000 f Kr och består 
av en nedgrävning med stridsyxekärl. Själva gravfältet 
börjar anläggas under perioden yngre bronsålder. Under 
denna period uppfördes två flacka stensättningar med 
dubbla kantkedjor, varav en har en gravgömma bestå
ende av en mindre stenkista. En annan grupp anlägg
ningar utgörs av tre runda stensättningar och en oval 
dylik, varav två anläggningar inneslöt vardera en urne
grav, antogs härröra från äldre järnålder. Slutsatsen 
bygger på iakttagelsen att dessa fyra lämningar över
lagrades av en stor flack rund stensättning med jämn 
stenpackning och kantkedja. Gravgömman bestod av 
en skelettgrav med fynd av svartglättat gods med 
hålkälsornering från perioden yngsta romersk järn
åldern till folkvandringstid. Nämnda anläggning ingick 
i en grupp om sex stensättningar av likartad konstruk
tion. Från perioden folkvandringstid-vikingatid härrör 

bestod av sju stensättningar av varierad yttre form med 
skelettgravar, samt tre nedgrävningar med likartat grav
skick (Furingsten, Jonsäter 1977). 

Under hösten 1973 och våren 1974 genomfördes 
en undersökning av ett fomlämningskomplex med grav
fält och boplatslämningar, vid Hjälm i Fjärås socken i 
norra Halland. Resultatet av undersökningen visade att 
boplatslämningar kan förekomma i anslutning till äldre 
gravmonument, men att de icke överlagrar dessa. 
Däremot kan monumenten byggas på äldre boplatser. 
Den aktuella utgrävningens målsättningen var att ta 
bort, dokumentera och datera de olika kronologiska 
faserna. Fornlämningarna var belägna på krönet av en 
drygt 400 m lång ändmorän. Den äldsta kronologiska 
fasen representerades av en rund stensättning med en 
inre kallmur och en stenkista med brända ben. Grav
formens yttre storlek var 14 m i diameter och 0,8 m 
högt. Anläggningen daterades indirekt genom gravform 
och gravskick till äldre bronsålder. Under yngre brons
ålder fanns en bosättning i anslutning till nämnda mo
nument. Fragment av smältdeglar och gjutformar vitt
nade om att bronshantverk förekommit på platsen. 
Övriga ovan mark synliga gravanläggningar utgjordes 
av runda till oregelbundna stensättningar. Ett flertal 
anlades under förromersk järnålder, vilka kom att över
lagra boplatslämningama. Två flatmarksgravar här
rör från senare delen av nämnda period, vilket bl a en 
halsring i La Tenestil vittnade om. Den yngsta krono
logiska fasen representerades av ett fåtal stensättningar 
från folkvandringstid, och ett antal folkvandringstida 
sekundärgravar i en från förromersk järnålder här
rörande stensättning (Jonsäter 1979). 

1975 undersöktes ett mindre gravfält vid Ömmes
torp i Tranemo socken i södra Älvsborg. Gravfältet 
speglar kombinationen av olika gravformer som tre 
stensättningar, två rester av stensättningar, fyra mindre 
domarringar och en flatmarksgrav samt två mörkfärg
ningar. Gravskicket i gravgömmorna inom monumen
ten bestod av typerna urnegravar, benlager och ben
grop. Stensättningarna innehöll i allmänhet en grav: 

en rund respektive en oval stensättning med brandlager. gömma. Domarringarna hade en till fyra gravgömmor 
Dateringen utifrån gravform, gravskick och stratigrafi, inom stenkretsarna. I huvudsak direktdaterades anlägg-
styrktes av resultatet från en 14-C analys av ett kol- ningarna genom ledartefakter och 14-C analyser av 
prov. Tio anläggningar daterades till vikingatid. Dessa kolprov. Lämningarna härrörde från perioden Kr f till 
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550 e Kr. Men indirekta dateringar utifrån yttre grav
form och gravskick förskjuter den kronologiska hori
sonten bakåt för gravfältet. En flatmarksgrav antas 
härröra från förromersk jämålder. En stensättning upp
byggd kring två jordfasta stenblock har daterats till 

. perioden 1500 f Kr till Kr f, utifrån gravform och före
komst av rabbad keramik (Furingsten 1979). 

Ovan nämnda lokaler i Västsverige och Ätradalen 
utgör exempel på gravfält med en mycket vid och va
rierad ram för den kronologiska och kulturella kon
texten. Lokalerna har växt fram genom att gravmo
nument av olika yttre former och att sekundärgravar 
under ett mycket långt tidsperspektiv, har adderats till 
varandra inom ett topografiskt välavgränsat terräng
avsnitt. Undersökningar av gravfält visar att utveck
lingen ställvis har pågått från äldre bronsålder till 
folkvandringsrid. Vid övergången till yngre järnålder 
bryts utvecklingen, då höggravfält med en välavgränsad 
kronologisk och kulturell kontext anläggs. 

Höggravfält från yngre järnålder 

Vid Hov i Hällstad socken i södra Västergötland under
sökte Erik Floderus år 1932 åtta jordblandade rösen. 
Arbetet genomfördes inför ett vägbygge och presente
rades i Fornvännen 1938. De utgrävda anläggningarna 
var 5-8 m i diameter och drygt 0,5 m höga. Läm
ningarna ingick i ett gravfält om 60 gravar. Gravskicket 
bestod av skelettgravar i gravkammare av trä, vilka 
till stor del förmultnat. Kamrarna har varit rektangu
lära och längden har varierat mellan 2,3 och 4 m och 
bredden mellan 1,4 och 2,3 m. Konstruktionerna har 
legat 0,4-0, 7 m under marknivån och dess höjd har ej 
överstigit 1 m. Gravinneslutningarna har därefter 
överhöljts med sten- och jordmassor som format ett 
yttre monument. Fynden utgjordes bl a av järnsvärd, 
sköldbucklor, pilspetsar samt ridutrustning m m. Det 
enda organiska material som påträffades var hästtänder. 
Föreinålen i ryttargravarna gav underlag för en direkt 
datering till vikingatid (Floderus 1938:360-364). 

Hällstad socken fornminnesinventerades 1984, 
varpå en beskrivning upprättades över ovan nämnda 
gravfält (forn 75) vid Hov. Inom en yta om 100x55 m 
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finns tre högar och ca 4 7 runda stensättningar. De först 
nämnda är 8-13 m i diameter och 0, 7-1,3 m höga. Stor
leken för de senare varierar mellan 4-10 meter i dia
meter och 0,2-0,6 m i höjd. Den mest förekommande 
diametern är dock 6-8 m. Utifrån generella kunskaper 
om yttre gravformer och resultaten av Floderus under
sökning 1932, är det sannolikt att fornlämningen ut
görs av ett vikingati�a höggravfält. 

Höggravfält brukar utgöra ett karakteristiskt inslag 
i det kulturlandskap som formades under yngsta järn
ålder. Det är fråga om gravfält med homogena yttre 
gravformer som anlades under en begränsad tidsperiod, 
ofta rumsligt åtskilda från äldre gravmonument. 
Tidigare har lokalen Hov i Hällstads socken nämnts. 
Ytte{ligare ett exempel på höggravfält från yngre järn
åldern finns i Dalstorps socken i Södra Älvsborg. Grav
anläggningarna är belägna vid stranden till Dalstorpa
sjön och på en mindre höjd invid denna. Lokalen 
karterades 1975 samtidigt som en delundersökning 
genomfördes. De 18 gravhögarna vid strandkanten hade 
en storlek av 4-10 m i diameter och 0,2-1,3 m höjd. På 
höjdavsnittet karterades 10 högar som var 5-11 m i 
diameter och 0,5-0,10 m höga. Tre skadade anlägg
ningar vid strandkanten undersöktes 1975. Gravskicket 
utgjordes av brandlager. På höjdavsnittet undersöktes 
1978 en större gravhög. Denna utgjordes av en 
ryttargrav med fynd av betsel, beslag, spjutspets av 
järn samt personliga tillbehör som remändesbeslag, 
bältessöljor, sländtrissa m.m. Brända ben av häst och 
människa påträffades i ett brandlager. Gravinventariet 
daterar högen och dess gravgömma till vikingatid 
(Furingsten 1980). 

En översikt av dateringar av material från grav
gömmor i olika monument visar på två huvudtendenser 
för framväxten av gravfält. Den första utgår från en 
solitär bronsåldershög med en primärgrav. I ett senare 
skede tillkommer sekundärgravar i högen, samtidigt 
som ytterligare gravmonument av typ stensättning, tre
udd, domarring, rest sten m.m. anläggs i anslutning till 
bronsåldersmonumentet. Denna typ av gravfält repre
senterar en vid kronologisk ram med skilda kulturella 
och ceremoniella kontexter. Den andra tendensen 
representeras av gravfält som växer fram under lik
artade kulturella och ceremoniella sammanhang under 
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av tre högar, två domarringar och 67 stensättningar. 
De flesta av de senare var runda. Gravgömmorna 
utgjordes av typerna urnegrav, brandgrop, brandlager 
och benlager, vilka förekom i varierad omfattning i de 
tidigare nämnda gravmonumenten. Den äldsta anlägg
ningen utgjordes av en hög med en diameter om 14 m 
som var uppbyggt kring ett jordfäst stenblock. I högen 
fanns fem grav gömmor med be�ager. Gravfältets olika 
lämningar daterades till perioderna yngre bronsålder 
och äldre järnålder (Särlvik 1974). 

Säsongerna 1972-1973 undersöktes ett gravfält 
med en omfattande kronologisk kontinuitet i Timmele 
socken i norra Ätradalen. Lokalen omfattade 33 olika 
gravanläggningar och var belägen på en moränås öster 
om Ätran. Det aktuella terrängavsnittet representerar 
en plats av symbolisk innebörd, dit människor med olika 
kulturella bakgrunder återvänt under årtusenden för att 
begrava sina döda anförvanter. Den arkeologiska under
sökningens främsta målsättningen var att klarlägga de 
stratigrafiska och kronologiska omständigheterna för 
de olika grav lämningarna. Den kronologiska tolkningen 
av gravfältet bygger till stor del på indirekt daterings
metodik med utgångspunkt från yttre gravform i kom
bination med stratigrafiska förhållanden. Den äldsta 
gravanläggningen härrör från ca 2000 f Kr och består 
av en nedgrävning med stridsyxekärl. Själva gravfältet 
börjar anläggas under perioden yngre bronsålder. Under 
denna period uppfördes två flacka stensättningar med 
dubbla kantkedjor, varav en har en gravgömma bestå
ende av en mindre stenkista. En annan grupp anlägg
ningar utgörs av tre runda stensättningar och en oval 
dylik, varav två anläggningar inneslöt vardera en urne
grav, antogs härröra från äldre järnålder. Slutsatsen 
bygger på iakttagelsen att dessa fyra lämningar över
lagrades av en stor flack rund stensättning med jämn 
stenpackning och kantkedja. Gravgömman bestod av 
en skelettgrav med fynd av svartglättat gods med 
hålkälsornering från perioden yngsta romersk järn
åldern till folkvandringstid. Nämnda anläggning ingick 
i en grupp om sex stensättningar av likartad konstruk
tion. Från perioden folkvandringstid-vikingatid härrör 

bestod av sju stensättningar av varierad yttre form med 
skelettgravar, samt tre nedgrävningar med likartat grav
skick (Furingsten, Jonsäter 1977). 

Under hösten 1973 och våren 1974 genomfördes 
en undersökning av ett fomlämningskomplex med grav
fält och boplatslämningar, vid Hjälm i Fjärås socken i 
norra Halland. Resultatet av undersökningen visade att 
boplatslämningar kan förekomma i anslutning till äldre 
gravmonument, men att de icke överlagrar dessa. 
Däremot kan monumenten byggas på äldre boplatser. 
Den aktuella utgrävningens målsättningen var att ta 
bort, dokumentera och datera de olika kronologiska 
faserna. Fornlämningarna var belägna på krönet av en 
drygt 400 m lång ändmorän. Den äldsta kronologiska 
fasen representerades av en rund stensättning med en 
inre kallmur och en stenkista med brända ben. Grav
formens yttre storlek var 14 m i diameter och 0,8 m 
högt. Anläggningen daterades indirekt genom gravform 
och gravskick till äldre bronsålder. Under yngre brons
ålder fanns en bosättning i anslutning till nämnda mo
nument. Fragment av smältdeglar och gjutformar vitt
nade om att bronshantverk förekommit på platsen. 
Övriga ovan mark synliga gravanläggningar utgjordes 
av runda till oregelbundna stensättningar. Ett flertal 
anlades under förromersk järnålder, vilka kom att över
lagra boplatslämningama. Två flatmarksgravar här
rör från senare delen av nämnda period, vilket bl a en 
halsring i La Tenestil vittnade om. Den yngsta krono
logiska fasen representerades av ett fåtal stensättningar 
från folkvandringstid, och ett antal folkvandringstida 
sekundärgravar i en från förromersk järnålder här
rörande stensättning (Jonsäter 1979). 

1975 undersöktes ett mindre gravfält vid Ömmes
torp i Tranemo socken i södra Älvsborg. Gravfältet 
speglar kombinationen av olika gravformer som tre 
stensättningar, två rester av stensättningar, fyra mindre 
domarringar och en flatmarksgrav samt två mörkfärg
ningar. Gravskicket i gravgömmorna inom monumen
ten bestod av typerna urnegravar, benlager och ben
grop. Stensättningarna innehöll i allmänhet en grav: 

en rund respektive en oval stensättning med brandlager. gömma. Domarringarna hade en till fyra gravgömmor 
Dateringen utifrån gravform, gravskick och stratigrafi, inom stenkretsarna. I huvudsak direktdaterades anlägg-
styrktes av resultatet från en 14-C analys av ett kol- ningarna genom ledartefakter och 14-C analyser av 
prov. Tio anläggningar daterades till vikingatid. Dessa kolprov. Lämningarna härrörde från perioden Kr f till 
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550 e Kr. Men indirekta dateringar utifrån yttre grav
form och gravskick förskjuter den kronologiska hori
sonten bakåt för gravfältet. En flatmarksgrav antas 
härröra från förromersk jämålder. En stensättning upp
byggd kring två jordfasta stenblock har daterats till 

. perioden 1500 f Kr till Kr f, utifrån gravform och före
komst av rabbad keramik (Furingsten 1979). 

Ovan nämnda lokaler i Västsverige och Ätradalen 
utgör exempel på gravfält med en mycket vid och va
rierad ram för den kronologiska och kulturella kon
texten. Lokalerna har växt fram genom att gravmo
nument av olika yttre former och att sekundärgravar 
under ett mycket långt tidsperspektiv, har adderats till 
varandra inom ett topografiskt välavgränsat terräng
avsnitt. Undersökningar av gravfält visar att utveck
lingen ställvis har pågått från äldre bronsålder till 
folkvandringsrid. Vid övergången till yngre järnålder 
bryts utvecklingen, då höggravfält med en välavgränsad 
kronologisk och kulturell kontext anläggs. 

Höggravfält från yngre järnålder 

Vid Hov i Hällstad socken i södra Västergötland under
sökte Erik Floderus år 1932 åtta jordblandade rösen. 
Arbetet genomfördes inför ett vägbygge och presente
rades i Fornvännen 1938. De utgrävda anläggningarna 
var 5-8 m i diameter och drygt 0,5 m höga. Läm
ningarna ingick i ett gravfält om 60 gravar. Gravskicket 
bestod av skelettgravar i gravkammare av trä, vilka 
till stor del förmultnat. Kamrarna har varit rektangu
lära och längden har varierat mellan 2,3 och 4 m och 
bredden mellan 1,4 och 2,3 m. Konstruktionerna har 
legat 0,4-0, 7 m under marknivån och dess höjd har ej 
överstigit 1 m. Gravinneslutningarna har därefter 
överhöljts med sten- och jordmassor som format ett 
yttre monument. Fynden utgjordes bl a av järnsvärd, 
sköldbucklor, pilspetsar samt ridutrustning m m. Det 
enda organiska material som påträffades var hästtänder. 
Föreinålen i ryttargravarna gav underlag för en direkt 
datering till vikingatid (Floderus 1938:360-364). 

Hällstad socken fornminnesinventerades 1984, 
varpå en beskrivning upprättades över ovan nämnda 
gravfält (forn 75) vid Hov. Inom en yta om 100x55 m 
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finns tre högar och ca 4 7 runda stensättningar. De först 
nämnda är 8-13 m i diameter och 0, 7-1,3 m höga. Stor
leken för de senare varierar mellan 4-10 meter i dia
meter och 0,2-0,6 m i höjd. Den mest förekommande 
diametern är dock 6-8 m. Utifrån generella kunskaper 
om yttre gravformer och resultaten av Floderus under
sökning 1932, är det sannolikt att fornlämningen ut
görs av ett vikingati�a höggravfält. 

Höggravfält brukar utgöra ett karakteristiskt inslag 
i det kulturlandskap som formades under yngsta järn
ålder. Det är fråga om gravfält med homogena yttre 
gravformer som anlades under en begränsad tidsperiod, 
ofta rumsligt åtskilda från äldre gravmonument. 
Tidigare har lokalen Hov i Hällstads socken nämnts. 
Ytte{ligare ett exempel på höggravfält från yngre järn
åldern finns i Dalstorps socken i Södra Älvsborg. Grav
anläggningarna är belägna vid stranden till Dalstorpa
sjön och på en mindre höjd invid denna. Lokalen 
karterades 1975 samtidigt som en delundersökning 
genomfördes. De 18 gravhögarna vid strandkanten hade 
en storlek av 4-10 m i diameter och 0,2-1,3 m höjd. På 
höjdavsnittet karterades 10 högar som var 5-11 m i 
diameter och 0,5-0,10 m höga. Tre skadade anlägg
ningar vid strandkanten undersöktes 1975. Gravskicket 
utgjordes av brandlager. På höjdavsnittet undersöktes 
1978 en större gravhög. Denna utgjordes av en 
ryttargrav med fynd av betsel, beslag, spjutspets av 
järn samt personliga tillbehör som remändesbeslag, 
bältessöljor, sländtrissa m.m. Brända ben av häst och 
människa påträffades i ett brandlager. Gravinventariet 
daterar högen och dess gravgömma till vikingatid 
(Furingsten 1980). 

En översikt av dateringar av material från grav
gömmor i olika monument visar på två huvudtendenser 
för framväxten av gravfält. Den första utgår från en 
solitär bronsåldershög med en primärgrav. I ett senare 
skede tillkommer sekundärgravar i högen, samtidigt 
som ytterligare gravmonument av typ stensättning, tre
udd, domarring, rest sten m.m. anläggs i anslutning till 
bronsåldersmonumentet. Denna typ av gravfält repre
senterar en vid kronologisk ram med skilda kulturella 
och ceremoniella kontexter. Den andra tendensen 
representeras av gravfält som växer fram under lik
artade kulturella och ceremoniella sammanhang under 
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