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Abstract 

    The aim for this bachelor thesis is to find an answer for the placement of Migration 

and Vendel period graves on preexisting house constructions in Sweden. The reason 

behind these graves being built on their respective places will be analyzed, 

discussed and compared with similar finds in Scandinavia, where a wide contact net 

had been established during this time. Different kinds of social and religious 

meanings and functions with the grave mounds will also be taken into consideration 

during the discussion and analysis. The actual findings in the graves will be not be a 

part of this thesis, as the aim is to focus more on the grave itself as a cultural and 

social symbol for the people, and the values it had, during the time period it was built. 

 

Keywords: Grave mounds, house constructions, Migration period, Vendel period, 

Sweden, Norway 
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1. Inledning 

    Gravskicket under slutet på den romerska järnåldern blev rikare och mer 

diversifierat i Sverige.  Inte bara gravskickets utveckling, utan också gravarnas 

innehåll, blev allt mer praktfullt över tid. Från att ha varit enkla skelett- eller 

kremeringsgravar tidigare med några fåtal föremål som gravgåvor, till att gå till 

massiva jord- och stenhögar med mängder av praktfulla och exotiska föremål. 

Folkvandringstiden och vendeltiden är tidsperioder som förknippas med stora 

omställningar och förändringar i samhällsutvecklingen, samt de stora oroligheterna 

som beskrivs ha pågått, inte bara inom det nutida Sverige, utan runt om i Europa. 

Denna turbulens och stridigheter är något som kan vara förklaringen till att vi se allt 

fler fornborgar och krigargravar, som nu börjar dyka upp allt mer runt om i landskapet 

från slutet på den yngre romerska järnåldern och ända fram till vikingatidens slut och 

kristnandet av landet. 

     När vi passerar in i folkvandringtiden börjar storslagna och iögonfallande 

begravningssätt dyka upp i landskapet med en ganska stor utsträckning, i både tid 

och rum. Mälardalen är ett bra exempel på ett område i landet där detta fenomen går 

att studera noggrant och är det område där flest storhögar finns placerade.  

Anledningen till detta uppsving i gravens storlek och föremål anses vara en ökning av 

ekonomiska tillgångarna hos de människor som bodde i det nuvarande Sverige (Bratt 

2004, Liedgren 1992, Ramqvist 1992). Personer som hade deltagit i germanska 

härjningarna i bland annat Romarriket, eller kanske tjänstgjort i den romerska armén, 

började återvända hem och med sig hade de stora mängder föremål, monetära 

tillgångar och seder ifrån de platser där de befunnit sig under sina resor. Genom ett 

bredare kontaktnät med andra platser i Europa, och även delar av mellanöstern, 

kunde den dåvarande befolkningen, i de områden som idag är Sverige, bedriva en 

utökad handel. Detta ledde till att man kunde tillförskaffa sig stora mängder 

rikedomar, som blivit tillgängliga med de expanderande handelsmöjligheterna. På 

grund av detta började en elitgrupp, som skaffade sig både ekonomisk och militär 

makt och därigenom fick en ökad politisk auktoritet, växa fram i samhället. Genom 

detta avancemang i den sociala rangordningen blev det allt viktigare att uppvisa den 

status man hade tillförskaffat sig, och detta skedde genom att inneha föremål som 

kunde visa på detta. Inspirationen till vilka föremål som ansågs uppvisa en högre 

social position kom ifrån de områden som man idkade sin handel med, t ex 

nuvarande England, Polen och området runt Svarta havet. Den dödes status i livet 

började därför reflekteras i det sätt som de blev begravda på. Den gemene mannen 

hade varken ekonomisk eller politisk makt att göra någon större grav till sig själv. Den 

högre sociala sfären hade dock både tillgång till monetära medel och inflytande, som 

tydligt går att se i gravens storlek och dess innehåll. Med statusföremål, som blivit 

associerade till just folkvandrings- och vendeltida gravar, bland annat vapen, 

glasbägare av olika slag, agraffknappar och hästutstyrsel (Bennett 1987, Ramqvist 

1992), lades den döde i sin gravkammare tillsammans med andra offer, såsom mat, 

dryck och djur som hästen eller hunden. Den sociala stratifieringen går alltså att 

utläsa ifrån gravens utformning och innehåll.  
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    Allt detta har undersökts tidigare och mycket intressanta slutsatser har tagits fram. 

Men det som har hänt är att de flesta undersökningar som görs på gravar och 

gravområden ifrån folkvandrings- och vendeltiden (kommer hädanefter att benämnas 

som FVT och VT) fokuserar väldigt mycket på själva gravfynden, vart de kommer 

ifrån, vart man har tillverkat det och vilken funktion och social symbolism som det kan 

ha haft för dåtidens befolkning. Fokus på själva graven som sitt eget fenomen har 

hamnat lite i skymundan i och med denna stora rikedom på föremål. Vad jag vill göra 

i denna uppsats är att inte fokusera på innehållet i, utan på gravhögen som sitt eget 

fenomen och undersöka anledningen till varför de byggdes på de platser där de 

ligger idag samt vilka sociala och religiösa strategier och företeelser som finns 

kopplade till dessa monument. 

1.1 Syfte och frågeställning 

     Syftet med denna uppsats kommer vara att undersöka olika tolkningar till varför 

man valde att anlägga sina gravhögar på platser som de tidigare hade stått hus på. 

Med detta vill jag också undersöka de förklaringar som finns för uppförandet av 

högarna och platsens funktionella betydelse. Förutom de praktiska och funktionella 

aspekterna kommer jag att undersöka de sociala delarna, såsom symboler för makt 

och välstånd för de individer som blev nedlagda i gravhögarna. Dessutom tror jag det 

kan vara svårt att se på gravar utan att åtminstone titta på de religiösa ideologierna 

som kan finnas där, och av den anledningen vill jag se om det kan finnas några 

religiösa aspekter knutna till gravarna och vad det kan berätta om den 

föreställningsvärld som fanns i dåtidens samhälle och hur den var kopplad till 

gravhögarna. Det är inte uppsatsens mening att göra en djupdykning i den sociala 

och religiösa föreställningsvärld som man hade under FVT och VT, då jag anser att 

dessa frågor i sig själva är värdig en egen uppsats. Det är dock svårt att enbart 

utifrån materiell data studera frågeställningen kring gravens uppbyggnad över huset, 

och jag anser att med hjälp av de sociala och religiösa föreställningarna går att skapa 

en bredare plattform för att förklara fenomenet. Mina frågeställningar i uppsatsen blir 

då följande: 

 Vad kan det finnas för sociala betydelser bundna till gravhögarna och de som 

ligger begravda i dem? 

 Vad kan gravhögarna avslöja om den dåtida religiösa föreställningsvärlden 

och hur kan dessa kopplas till gravhögen? 

  Vad kan vara anledningen till att man under folkvandrings- och vendeltid 

anlade gravhögar på huskonstruktioner? 

1.2 Källmaterial och avgränsning  

    Uppsatsen kommer att fokusera fenomenet med huskonstruktioner under 

gravhögar ifrån FVT och VT, men även andra faktorer som social- och 

religiösbetydelse kommer att diskuteras i uppsatsens arbete. Fenomenet i sig 

sträcker sig över en längre period i svensk historia, ända fram igenom vikingatiden 
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men jag har valt att inte använda mig av vikingatidens material för att begränsa 

uppsatsens tidsspann. Som utgångspunkt kommer jag att använda mig av gravfältet i 

Högom, Sundsvall. Området har stort sätt legat ostört från och med den tiden 

gravarna anlades och fram tills idag, samtidigt som det är den hittills äldsta platsen i 

Sverige där gravhögar anlades över husgrunder, vad vi hittills känner till (Renck 

2008: 95). Den sammanställning som Ramqvist (Ramqvist 1992) har gjort av alla 

utgrävningar som har skett på området kommer att agera som baslitteratur i och med 

att det är den mest fullständiga sammanställning som finns i dagsläget om 

Högomsområdet. Samtidigt som dokumentationen om underliggande 

huskonstruktioner är omfattande på Högom, vill jag också visa på att det inte bara 

finns storslagna arkeologiska fyndplatser i södra delen av landet, men också att det 

finns i norra Sverige. Norrland har i allmänhet länge varit marginaliserat av den 

arkeologiska forskningen, inte bara under de tidsåldrar som jag är fokuserar mitt 

arbete kring. För att kunna genomföra en analys om fenomenet kommer andra 

platser, först och främst i Sverige, att studeras och presenteras i uppsatsen. De 

områden i Sverige som detta är mest belyst på är, som tidigare presenterats, Högom 

och mellannorrland, områdena i och omkring Mälardalen samt ett fåtal andra platser i 

södra Sverige. Några exempel utanför Sverige, först och främst Norge där vi ser ett 

utbrett användande av gravhögar som begravningsskick, kommer att användas för 

att visa på kontakter, influenser och likheter som kan hjälpa till med att skapa en 

bättre diskussion och slutsats. Avgränsningen blir i och med detta centrerad till 

Sverige, med ett fåtal undantag. Antalet gravfält ifrån FVT och VT i Sverige är relativt 

många till antalet, men i mellannorrland, och övriga norrland för den delen, har det 

inte funnits några större gravfält ifrån tidsperioderna. Det man finner i norr är oftast 

singelgravar som ligger intill eller på gårdens marker och de flesta av dessa gravar är 

daterade till FVT (Baudou 1988: 71f) Detta är naturligviss inte en representation av 

den dåvarande befolkningen. I vissa fall kan det till och med vara så att en grav 

representerar en hel generation (Zachrisson 1994: 227). Storleken på gravhögarna 

varierar kraftigt. Detta gör att en avgränsning på vilka högar som ska användas i 

uppsatsen måste göras. De dimensioner och kriterier som kommer användas på 

gravhögarna förklaras i avsnittet 1.3.1 Definitioner. 

    Materialet till uppsatsen kommer att bestå till största del av litteratur, såsom 

avhandlingar, uppsatser och artiklar, med ett fåtal grävrapporter ifrån de områden 

som anses vara av intresse. Endast de gravfält och högar som har fått en tillräcklig 

vetenskaplig undersökning kommer att användas, men undantag kan göras om 

gravfältet anses vara tillräckligt intressant för uppsatsen. Valet att undersöka material 

från både FVT och VT är för att få en bredare grund att stå på, samt att jag anser att 

det skulle bli för tunt om bara en tidsålder valts att studeras, i och med att 

tidsperioderna hänger ihop med varandra. Av föregående anledning har de 

gravhögar som använts i uppsatsens arbete inte blivit uppdelade efter sin datering 

och studerats separat, utan alla högar ifrån båda tidsperioderna har undersökts 

tillsammans. Anledningen till detta är att jag inte anser att skillnaderna är tillräckligt 

stora för att behöva skilja på dem, vare sig det gället storlek, innehåll eller placering. 

Utöver gravhögar finns det andra, samtida, gravskikt som har blivit lagda över, eller i, 



7 
 

tidigare husgrunder. Valet att inte inkludera dessa i uppsatsen beror på att jag anser 

att det skulle gör undersökningsområdet alldeles för stort och arbetet skulle på så 

sätt tappa fokus. 

1.2.1 Källkritik 

    Utgrävningarna av Högoms gravfält, och ett flertal av de andra 

undersökningsområdena, har genomförts under olika perioder av 1900-talet. Detta 

medför att alla gravhögar inte har blivit undersökta med samma metoder eller 

vetenskapliga paradigm, vilket gör att kvalitén på dokumentationen varierar. 

Avståndet i tid kan också betyda att både rapportmaterial och vissa fynd har 

försvunnit, vilket medför att helhets bilden av utgrävningen inte blir komplett. Ett 

exempel på detta är de utgrävningar som skedde från 1949 till mitten på 1950-talet 

vid Högom, där delar av material och rapporter försvunnit eller aldrig blivit publicerat, 

som gör att kvalitén på den sammanställning som gjordes under början på 1990-talet 

inte är helt perfekt (Ramqvist 1992). Det dåvarande paradigmets ställningstagande till 

arkeologiska fynd och arkeologens uppgift, som fanns vid utgrävningens tidpunkt, 

kan förklara anledning till det uteblivna intresset för de underliggande 

konstruktionerna som uppdagades under utgrävningen. Det som skedde när det 

uppdagades att fenomenet med huskonstruktionerna fanns var att det beskrevs i 

korthet och för att sedan inte utgöra någonting mer än en notis i den rapportering 

som skrevs i samband med utgrävningen.  

    Själva fenomenet med grav över hus är inte bland de ämnen där det har skett en 

mängd forskning och diskussion kring. Medvetenheten om fenomenets existens är 

påtaglig, men i många fall väljs det bort till fördel för gravens innehåll eller betydelse. 

Detta gör att det finns en mindre mängd litteratur som behandlar fenomenet mer 

djupgående. Med det sagt är den forskning som faktiskt finns kring ämnet välgjord 

och utförlig, men det hade varit fördelaktigt för denna uppsats om det hade funnits ett 

större material kring ämnet att använda sig av. Detta gäller först och främst för 

Norrlands del, då Mälardalen och närliggande områden har tillägnats den större 

delen av den forskningen som skett. Referenser till de norrländska gravarna görs 

flitigt i materialet kring Mälardalen, men när det gäller forsknings undersökningarna 

tillfaller de i större omsträckning de områden som ligger utanför Norrland regionen.  

    Samtidigt är FVT och VT två tidsperioder som allt som oftast, i min mening, 

överses tillfördel för studier av romerskjärnålder och vikingatid. Den generella 

avsaknaden av inhemska litterära verk ifrån tiden, göra att den forskning som sker 

tenderar till att dras till den expanderande bebyggelseutvecklingen som skedde 

under tidsperioderna, gravhögen som begravningsskick, de gravgåvor som följde 

med de avlidne samt ursprunget och betydelse av gåvorna. De skrivna källor som 

finns ifrån tidsperioderna är först och främst romerska verk, såsom Tacitus och 

Prokopios, men dessa män levde ett par århundraden innan FVT och VT kan inte ses 

som korrekt beskrivande material av dåtidens Skandinavien. Mer sentida berättelser 

ifrån skandinavisk vikingatid från Ahmad ibn Fadlan ger personliga beskrivningar av 

de händelser som han upplevde i sina resor i Norden. Även om hans återberättelser 
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innehåller fakta om vissa delar av samhället under vikingatiden, är de också fyllda av 

personliga vinklingar och åsikter och kan därför heller inte ses som någon korrekt 

källa för hur samhället fungerade under tidsperioden. 

    De sociala och religiösa sidorna av FVT och VT vet vi generellt sätt rätt lite om och 

det vi har kommit fram till kommer, för det mesta, ifrån tolkningar av dem som 

undersökt frågorna och analogier ifrån andra samhällen som vi har kunnat studera. 

Resultatet av detta blir att det finns en osäkerhet i att utifrån litteratur försöka komma 

fram till något enhetligt svar på dessa frågor. 

    Delar av den litteratur som jag har använt mig av till arbete är relativt gammal, till 

exempel är ett flertal av dem skrivna under 80- och 90-talet. Detta medför att den 

information som är presenterade i dessa verk kanske inte stämmer överens med de 

data som finns i dagsläge. Bristen på mer nutida arbeten har gjort att jag har förlitat 

mig på det som står skrivet i de äldre verken, vilket gör att min totala överblick av 

ämnena som studeras i uppsatsen inte är helt och hållet uppdaterat. 

1.3 Metod 

    De metoder som kommer att användas i arbetet med denna uppsats är en 

komparativ undersökning och genomgång av gravhögarnas placering, social och 

religiös betydelse. Det kommer att genomföras både litteraturstudier samt en mindre 

del empiriska studier. Det empiriska materialet består tillstörsta del av förteckningar 

av gravar och gravfält ifrån andra författare och i den mån det går att finna de 

ursprungliga grävrapporterna för egna observationer. Litteraturstudierna som 

genomförts har gjorts till största del på de avhandlingar som skrivits om de 

frågeställningar som uppsatsen tar upp, samt annan litteratur som behandlar de på 

ett mer överskådligt sätt. De dateringar som har gjorts av gravfälten och de 

individuella gravhögarna har jag inte sett någon anledning att ifrågasätta och förlitar 

mig därför på de som redan är publicerat. Då vissa av de verk, som har använts i 

studierna, kan vara mer än 20 år gamla, har jag valt att försöka använda mig av de 

mer nutida källorna så mycket som möjligt i den mån det har funnits tillgängliga. 

    Gravhögarnas placering i landskapet och datering har studerats. Den sociala 

innebörden av att få en hög rest över sig, samt vad det betydde för de efterlevande 

och vilka religiösa betydelser som går att knuta till gravhögarna har också undersökt 

för att skapa en större plattform att stå på under analysen och diskussionen. I och 

med att tanken med uppsatsen är att studera gravarna i sig själva som ett fenomen 

och som uttryck av tidsperiodernas föreställningsvärld, men inte deras innehåll, har 

jag valt att avstå ifrån att diskutera dessa på något djupare plan i min 

sammanställning och analys. Även om det inte finns allt för många kända fall med 

gravar som lags över hus, anser jag att det inte finns tillräckligt med tid för att 

undersöka alla delar av gravarna till denna uppsats.  

1.3.1 Definitioner 

    Med FVT och VT menas tiden mellan den romerska järnålders slut och fram till 

vikingatidens början, d.v.s. mellan åren 400-800 e kr. Dessa har sedan delats upp i 
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sina två egna respektive perioder, där FVT representeras mellan åren 400-550 e kr 

och VT mellan 550-800 e kr. 

    Begreppet gravhög som används i texten kommer ifrån författarna i den refererade 

litteraturen. Den definition som används på gravhög är "förhistorisk gravanläggning 

med markerat välvd profil och övertorvad yta som till större delen är uppbyggd av 

sand eller jord."(Olsson 2008: 54). Storleken på gravhögar varierar kraftigt med allt 

ifrån små gravar med en diameter på 2-3 meter till de absolut största med en 

diameter upp emot 50 meter med en höjd på 4-6meter. De gravhögar som har blivit 

lagda över tidigare huskonstruktioner tillhör i nästan alla hittills kända fall de större av 

gravhögarna. På grund av att fenomenet med gravhög över hus är såpass litet, har 

jag valt att ta med alla högar som har blivit lagda över huskonstruktioner jag kan hitta 

i uppsatsen för att få en sådan bred grund att stå på som möjligt. När gårdsgravfält 

nämns i texten refererar det till ett mindre gravfält avsätt för gårdens invånare, som 

ligger anknytning till gården eller gårdens ägor (Cassel 1998: 40).  

    Orden huskonstruktion, eller husgrund, nämns ofta i texten. Det som menas med 

orden är en lämning efter förhistoriskt hus som består av antingen lämningar av 

stolphål som markering för husets stöttepelare eller en husgrund med en vallformig 

avgränsning som utgörs av en stenvall eller liknande kantkedjor (Olsson 2008: 12-

13). 

    Ordet odal eller odalsrätt brukas till och från i texten. Ordets betydelse i relation till 

språket är besläktat med dagens adel eller ädel, men för forntidens människor 

betydde det så mycket mer (Zachrisson 1994: 219). Ordet var, förutom sin språkliga 

referens, ett sätt att bland annat hävda sin äganderätt till land och mark som tillhörde 

den familj eller släkt man tillhörde. En odal var också en skyldighet att se efter 

familjens medlemmar, levande som döda. De många innebörderna av ordet odal gör 

det svårt att komma fram någon form av förenklad definition. För mer utförlig 

förklaring av begreppet hänvisas läsaren till Torun Zachrissons artikel The odal and 

it’s Manifestation in the Landscape i Current Swedish Archaeology vol. 2. 1994. En 

vidare diskussion sker senare i uppsatsen, se s. 14. 

    Begreppet etymologi används vid ett par tillfällen i texten. Det är läran om ords 

språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling.  

2. Tidigare forskning 

2.1 Mellannorrland 

    Den sammanställning och genomgång av materialet ifrån Högoms alla 

utgrävningar i Högom: The excavations 1949-1984: Högom part 1 (Ramqvist 1992) 

har varit till stor hjälp och nytta för att skapa en bas för uppsatsarbetet. Här beskrivs 

varje del av utgrävningarna noggrant och praktiskt sett är alla fynd och föremål som 

grävdes fram under utgrävningarna skildrade i detalj. Den systematiska 

genomgången och beskrivningen av alla utgrävningar och material som är funnet på 

gravfältet, samt Ramqvists egna kommentarer kring fynden och föremålen, gör verket 

till den viktigaste källan på området och är det verk som refereras till av i stort sett 
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alla som behandlar gravfältet, och dess innehåll, i sina egna publikationer. Ramqvist 

för dock ingen djupgående teoretisk diskussion om huskonstruktionernas betydelse, 

utan diskuterar mer utseende och funktion på husen i jämförelse med bland annat de 

hus som grävdes ut i Gene under tidigt 1980-talet, där han själv varit delaktig 

(Ramqvist 1992). Han menar på att det finns en koppling mellan det småkungarike, 

som han väljer att benämna det, som existerade i mellannorrland under FVT och 

andra platser av liknande betydelse, till exempel Gamla Uppsala, och att makteliten i 

respektive område har haft en såpass stor kontakt att det tydligt går att se i det 

arkeologiska materialet på de både platserna, både när det gäller högarnas placering 

i landskapet och gåvorna som återfinns i dem (ibid.). Ramqvist menar också att 

storhögarnas på Högom uppkom som en del av en politisk manifestation av både 

den avlidnes och gårdens makt, istället för den rent ekonomiska förklaringsmodellen 

som tidigare funnits, detta främst under yngre romersk järnålder och genom hela 

FVT. Han menar också att enligt den fördelning av föremålstyper som finns i 

Mellannorrland, Tröndelag i sydvästra Norge och Mälardalen visar på ett nära 

förhållande mellan områdena under romersk järnålder och FVT (Ramqvist 1987: 

113ff). Vidare pekar han på att kontaken mellan dem påverkade det politiska system 

som fanns och att detta går att se i de materiella lämningarna ifrån områdena ifrån de 

tidigare nämnda tidsperioderna. Centralplatser för den politiska makten i respektive 

område blir då följande; Högom i Mellannorrland, Gamla Uppsala i 

Mälardalsområden och Bertnem i Tröndelag. Likheten i storhögarnas placering på ett 

dominerande sätt i landskapet, intill stora kommunikationsleder, visar på den starka 

inflytande dessa tre områden hade hos varandra. Ett ytterligare bevis för att sydväst 

Norge och Mellannorrland har haft starka kontakter med varandra är det sätt man 

gravlade sina kremeringar. De brända resterna av den avlidne samlades ihop, 

rengjordes för att sedan läggas i vad som har kommit att kallats för en 

Vestlandskittel, ett kärl av brons med en karaktäristisk form. Detta sätta att utföra 

kremeringsbegravningar är specifikt för just de två tidigare nämnda områdena och 

återfinns inte på andra platser, i vare sig Sverige eller Norge. 

    Evert Baudou har varit verksam inom arkeologisk forskning i Norrland under en 

väldigt lång tid och har skrivit ett antal publikationer som har varit väldigt bra att tillgå i 

uppsatsen. Hans artikel ifrån Arkeologi i Norr 2: Hög - Gård - Helgedom i 

Mellannorrland under den äldre järnåldern (Baudou 1989) behandlar relationen 

gravhögen som ett kulturellt, social och religiöst fenomen. Han tar även upp 

sambandet mellan antalet kända gravhögar i Mellannorrland i relation till järnålderns 

befolkningsmängd och gravhögen som en religiös centralplats. I artikeln beskriver 

han bland annat den arkeologiska termen "grav", dess etymologiska betydelse och 

att just ordet "grav" eller "gravhög" inte är tillräcklig för att beskriva storhögarna ifrån 

yngre romersk järnålder och FVT i Norden, samt att gravhögarna har varit så mycket 

mer än bara en grav för dåtidens befolkning. Närmare beskriver han hur det 

germanska ordet "hof", som kan betyda både hög, gård eller kultplats, är den 

ursprungliga och kultiska betydelsen av ordet som en bättre beskrivning av 

gravhögarna som monument, istället för dagens terminologi. Han vill inte heller göra 

en separation mellan ordets olika betydelser, utan anser att det måste hållas 
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samman för att inte förvrida dess mening allt för mycket. Att storhögarna har agerat 

som plats att utöva en förfäderskult, eller religion, är Baudou helt övertygad om och 

att det var högarnas primära funktion (Baudou 1989: 23ff). Relationen mellan 

Norrland och sydvästra Norge under FVT görs också i denna artikel, där fenomenet 

med högar över hus började uppträda under ungefär samma tid. Han påpekar även 

att vissa av storhögarna ifrån bland annat Norge och Mellannorrland inte har 

innehållit direkta gravar, utan mer varit monument över döda förfäder (ibid.: 26-27). I 

artikeln tar Baudou också upp fenomenet med gravar som anlagts på tidigare hus 

eller husliknande konstruktioner. I diskussionen skildras sambandet mellan själva 

husets existerande och gravens uppbyggnad på den. Baudou påpekar att när det 

kommer till relationen i tid verkar det som att gravarna har anlagts direkt ovanpå 

huset efter att det har raserats, i de många fall igenom brand, och att kulturlager ifrån 

själva huset finns med i den jord som överlagrar det inre gravröset. Huset har alltså 

brunnit ner, avsiktligt eller inte, och att man "måste ha sett spåren efter det tidigare 

gårdshuset eller själva bränt mer huset" (Baudou 1989: 27). 

    En annan arkeolog som genomfört en mängd forskning i olika delar av Norrland är 

Lars Liedgren. Det arbete som han har genomfört i Mellannorrland som har varit till 

störst nytta för denna uppsats är hans avhandling, Hus och gård i Hälsingland 

(1992), som behandlar agrar- och bebyggelse utvecklingen i Hälsingland under 

järnåldern, från tiden omkring Kr. f. och fram till vendeltidens början runt 600-talet. 

Avhandlingen läggar inte mycket vikt vid gravarna och deras betydelse, men han 

konstaterar att det går att se en tydlig social stratifiering i gravarnas storlek i 

Hälsingland och Medelpad. Han delar in dem i 3 olika kategorier som består av 

gravhögar som är mindre än 15 meter i diameter, mellan 15-25m och de gravar som 

har en storlek på mer än 25 meter i diameter (Liedgren 1992: 221). De största 

högarna är naturligtvis avsedda för de personer som har haft störst politiskt och 

ekonomiskt inflytande i respektive regioner, där de återfinns vid "mycket goda 

boplatslägen, centralt belägna, i de områden som tidigt får agrar sedantär 

bebyggelse"(ibid.: 221). Han påpekar också att antalet storhögar som är av storleken 

13m i diameter eller större återfinns på de gårdsplatser som tillhör de äldre 

bebyggelseområdena och att av storhögarna är till antalet betydligt fler i Medelpad än 

i Hälsingland. I avhandlingen tar han upp den utgrävningen i Trogsta och den 

husgrund som fanns under två tätt intilliggande gravhögar, som också är de två hittills 

kända gravhögen som lagts över ett hus i Hälsingland. Beskrivningen om gravarnas 

och huskonstruktionens utseende och innehåll har agerat som primärkällan för detta 

område (Liedgren 1992: 75f).  

2.2 Mälardalen och övriga Sverige 

    När det kommer till forskning kring Mälardalen är den betydligt mer omfattande än 

den som finns kring Mellannorrland. Den stora tillgången på gravhögar och gravfält 

har gjort att det har funnits mycket som skulle kunna tillföra material, analyser och 

diskussion till denna uppsats. Det går inte att ta med allt som har skrivits utan jag har 

valt ut ett antal verk och publikationer som jag ansett tillfört mest till uppsatsens 
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frågeställningar.  

    En samlad artikel publikation om järnåldern i Mälarområdet, som varit till stor nytta 

för mitt arbete, är Hem till Jarlabanke (Olausson (red.) 2008).  Framför allt har Anna 

Maria Rencks artikel i publikationen hjälpt till med ett nytt synsätt på tolkningar kring 

gravbyggandet i Mälarområdet och anledningarna till att de byggdes på tidigare 

huskonstruktioner.  

    Rencks artikel i boken varit till stor hjälp i mina undersökningar om frågeställningen 

kring gravarnas placering över huskonstruktioner. Artikelns undersökningsområde 

har hon begränsat till Mälardalen och nära omkringliggande platser. I de 

undersökningar som hon har gjort om fenomenet med gravar som är överlagda 

husgrunder har hon hittat 19 stycken ifrån vendeltiden, samt ytterligare 12 från 

vikingatid (Rencks 2008: 92). De vikingatida gravhögarna kommer inte användas till 

uppsatsen, då de ligger utanför tidsramen som är satt för uppsatsen. Hennes åsikt är 

att man har varit medveten om att husen har legat där när man anlagt graven på 

platsen. Många av husen som ligger under gravhögarna visar spår av eldhärjning 

och hon föreslår att man medvetet har bränt ner huset i någon form av 

begravningsceremoni eller liknande (ibid.: 93-94). Anledningen till detta resonemang 

ligger i att det nästan alltid återfinns delar av kulturlager ifrån huset i den jord som 

sedan täckt det inre stenröset. En annan förklaring till fenomenet som hon tar upp är 

att det har varit ett sätt att aktivt erövra nya mark områden. Genom att bränna ner de 

huskonstruktioner som stått på gården för att sedan täcka dem med sina egna 

gravhögar avbröt man den förra familjens äganderätt till gården och marken, 

samtidigt som man skapade sin egen odal till marken.  I artikeln skriver hon samtidigt 

om den förbindelse som ska ha funnits mellan de två stora maktcentren runt 

Mälardalen, då främst vid Gamla Uppsala, och Högom under folkvandringstiden, och 

pekar på de gemensamma smyckeformerna som finns i gravmaterialet från 

områdena under tidsperioden, samt den handel med järn som ska ha funnits mellan 

dessa två maktcentrum (Rencks 2008: 95). Ett av hennes grundargument för 

uppförandet av gravhögar på hus ligger i den härskarideologi som ska ha funnits 

under FVT och VT, samt genom vikingatiden, och anser att just denna ideologi varit 

grundläggande för att fenomenet uppstod (ibid.:102). Det finns inga konkreta bevis 

på att en härskarideologi ska ha funnits under FVT och VT, men hon menar att den 

vikingatida skaldediktningen, t ex Ynglingatal, berättar om ättens storheter och dess 

släktled, som i Ynglingaättens fall ska ha sträckt sig så långt tillbaka som till Frej, och 

därmed skulle ge legitimitet till ättens mark- och makträttigheter, kan ha haft sin 

grund i tidigare tidsperioders föreställningsvärld. Med detta i baktanke menar hon 

vidare att anläggandet av gravhögen på tidigare husgrunder varit ett sätt att förankra 

sig ätts rättigheter till marken och vidare skapa en legitim förbindelse med 

förfädernas andar. Resandet av högen blev alltså både en religiös händelse för att 

hedra den döde, men också ett politiskt sätt att hävda familjens äganderätt till den 

gård och mark som tillhörde platsen där gravens byggdes. Vidare argumenterar hon 

att byggandet av gravar på husgrunder kan vara ett sätt att erövra mark och gård. 

Genom att anlägga sina egna högar på den tidigare bebyggelsen tog man över 

rättigheterna till tillhörande marker, och samtidigt skapade en, i vissa fall påhittad, 
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genealogi som kunde användas till att hävda odalrätt till området (Rencks 2008:104). 

    Peter Bratt har i sin doktorsavhandling Makt uttryck i jord och sten (2008) 

behandlat storhögar runt om i Mälardalen och kring liggande områden. Hans arbete 

är i avhandlingen fokuserat på hur storhögarna har varit ett uttryck för social, politisk 

och religiös makt under järnåldern och har kommit fram till ett par intressanta 

slutsatser. I avhandlingen har han använt sig av ett kontextuellarkeologiskt perspektiv 

och använder sig av bland annat landskapsanalyser för att förklara högarnas 

placering och betydelse. Bland annat menar Bratt att gravhögarna, framför allt de 

som tillhör den större kategorin, ska först och främst ses som symboler för makt. 

Makten som gravhögarna utgör baseras på en mängd olika faktorer som var och en 

för sig hade betydelser för dåtidens befolkning och är, i första hand, bunden till 

dåtidens maktelit. Dessa faktorer inkluderar historien om den avlidne i graven, de 

religiösa ritualer som var knutna till dyrkandet av förfadern och den legitimitet som 

detta gav till den som kunde hävda sin odal på grund av högen. Han påpekar att det 

fanns ett behov att genom monument, som de större gravhögarna kom att bli, fysiskt 

sätt visa upp sin sociala och politiska maktställning i samhället och därigenom kunna 

motsätta sig alla former av utmaningar till sin position. Vidare menar han på att 

gravarnas placering i landskapet, då främst vid stora kommunikationsleder som 

vägar och vattenleder, var ett sätt att tidigt visa upp sin sociala status i samhället för 

alla förbipasserande.  

    De kultiska och religiösa ritualer som är knutna till storhögarna menar Bratt ligger 

förankrad i den förkristna härskarideologin. En stor del av denna ideologi bestod i att 

inneha en stor och kraftfull genealogi att visa upp, samt att besitta militärt ledarskap 

och ha kraft nog att försvara sig och de som var underkastade honom. Genom att 

anlägga stora gravhögar skapade man sig dessa genealogier och blev därefter 

symboliska monument för att kunna visa upp den för resten av befolkningen eller de 

som ifrågasatte härskarens position. Detta återspeglas tydligt i de storhögar som 

ligger på rad jämte varandra som vid Gamla Uppsala eller Högom menar Bratt. 

Storleken på högen var också ett sätt för den familj, eller ätt, som den avlidne 

tillhörde att visa upp sin rikedom. Ju större högen var och ju praktfullare gravens 

gåvor var, desto rikare var personens familj och ätt, samt det var ett sätt för dem att 

på ännu ett sätt fysiskt visa upp sin förmögenhet för omvärlden (Bratt 2008: 114ff).  

2.3 Norge 

    När det kommer till studier av gravar över hus utanför Sverige, då mestadels i 

Norge, är det först och främst Terje Gansums arbete som jag har använt mig av, 

samt att jag har använt mig av Bjørn Myhres sammanställning av utgrävningarna på 

Ullandhaug (Myhre 1980). Gansum är en av de som har jobbat med gravhögar under 

en lång tid i Norge. Under 1990-talet skrev han ett antal arbeten som behandlade 

gravhögar i Norge, men också om högar i Sverige och Danmark. Det arbete som tar 

upp frågan om huskonstruktioner under gravhögar är Hauger som konstruksjoner 

(2004). Avhandlingens tema är, som han kallar det för, produktionen av arkeologisk 

kunskap de senaste 200 åren, med fokus på hur man har studerat gravhögar av olika 
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storlekar genom årens lopp. Gansums landskapskontextuella synsätt på graven som 

en konstruktion och anledningen till byggandet av högen som en del av en 

materialiserad ritual, ger en ny syn på hur vi bättre kan förstå gravhögarna som en 

del av en förfäders eller dödskult i förkristen tid. Gansum har inte bara arbetat med 

huset under gravhögen, utan också andra liknande fenomen som årderspår, skeppen 

i gravhögarna samt högar över tidigare existerande högar och rösen. De exempel 

som används i avhandlingen gällande hög över hus är tagna ifrån både Sverige och 

Norge under olika perioder av järnåldern. Den utgångspunkt som han använder till 

sin tolkning om fenomenet är att huset blev transformerat till gravhögen och på så 

sätt blev en del av högen (Gansum 2004: 164). Han menar att omvandlingen av 

huset till den dödes grav kan vara ett sätt att understryka rätten till den mark som 

tillhörde den döde och dennes familj eller släkt.  

    Han påpekar också problematiken med de högar som är lagda över husgrunder 

som inte innehåller direkta begravningar. Uppförandet av en hög utan en 

gravläggning i menar Gansum kan vara en indirekt rituell markering för platsen och 

dess betydelse. Här använder han exemplet med högen i Görla, där graven 

tillkommer först en lång tid efter att högen blivit anlagd. Huset som ligger under 

gravhögen är daterat till yngre romersk järnålder/FVT, men själva gravläggningen är 

ifrån vikingatid. Tolkningen av högen som enbart ett begravningssätt blir på grund av 

detta ifrågasatt och han menar på att vi måste tänka om i vår nutida värdering av 

begreppet grav eller gravhög, precis som Evert Baudou har gjort i den artikel som 

nämnts ovan. Högen över huset, menar han, blir en form av portal mellan nu och 

dåtid, men också mellan dimensioner, eller liminala zoner (min anmärkning), där 

kontakten mellan den döde och de levande knyts samman (Gansum 2004: 165). Det 

handlar kanske inte bara om att binda ihop tiden som varit med nutiden, utan det kan 

också vara ett sätta att stärka sin position i framtiden och genom gravhögen kunna 

påvisa sin genealogi med den avlidne och därmed sin rätt till marken. I sin diskussion 

görs referensen till Snorre Sturlassons berättelser om livet under vikingatid och yngre 

järnåldern. Bland annat Harald Hårfagres saga och berättelsen om Kung Rollaug 

som "fór op paa den haug, som kongerne var vante til at sidde paa, lod der indrette 

kongens høisaede og satte sig der." (ibid.:165). I detta avseende blir gravhögen en 

plats för politiska skådespel, där kungen använder sig av gravhögen som sitt högsäte 

för att deklarera sina handlingar om framtiden, ingå avtal etc. På detta vis blir högen 

en arena som fått symbolisera överhöghet, kult och jordrätt. Genom att hövdingen, 

eller någon annan person med hög social status, sätter sig uppe på gravhögen för att 

förkunna olika beslut, kan det symboliskt sätt vara samma sak som att sätta sig på 

förfädernas högsäte. Gansum tar också upp högbygganden på huskonstruktionen 

som en avslutning på bosättningen, men att det också kan vara starten på den och 

att man genom uppförandet av gravhögen över det tidigare huset rättfärdigade sin 

rätt till området.  

2.4 Social- och religiösbetydelse 
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    Delar av uppsatsens innehåll handlar, som tidigare har skrivits, om de sociala och 

religiösa elementen som kan vara kopplade till gravhögarna under FVT och VT och 

på vilka sätt vi kan studera detta. Torun Zachrisson har i en artikel (1994) diskuterat 

kopplingen mellan odal, förfäderskult och gravhögar under romersk järnålder och 

FVT. I artikeln beskriver hon den relation som, enligt henne, finns mellan nyttjandet 

av högarna både som en plats för religiösa ceremonier associerade till en 

förfäderskult och ett sätt att demonstrativt visa upp sin ägande rätt, sin odal, till 

marken som tillhörde den familj, släkt eller gård som ansåg sig inneha den rätten. 

Vidare poängterar hon att odal inte bara var en lag om äganderätt, utan också ett sätt 

att leva, en skyldighet att försvara den mark, gård och familj som man genom sin 

odal var knuten till. I detta inkluderades omhändertagandet av sina förfäder. De 

rättigheter till som odalen innefattade behövde inte enbart vara landområde, utan 

kunde också inkludera vattentäkter och fiskevatten (Zachrisson 1994: 219). Odalen 

gav också legitimitet åt den fria mannens rättigheter i samhället. För att hävda sin 

odalrätt till gård och mark var man tvungen att bevisa sin rättighet till det man ansåg 

som sin egendom, samt att känna till de förfäder som låg begravna i högarna. Från 

1300-talets Norge finns det ett par nedtecknade fall där personen ifråga var tvungen 

att recitera generationerna "til haugs ok til heidni" d.v.s. tillbaka till högen och 

hedendomen (ibid.: 221). Vidare nämner hon Odens lagar enligt Ynglingasagan, där 

lagarna säger att "över ädla män skulle man göra hög till minne" och gör en 

intressant iakttagelse om att gravhögen som begravningskikt kan ha varit ämnat 

specifikt för att skapa sig den genealogi som krävdes för odalrätten (ibid.: 226). 

Gravhögarna blev ett sätt att visa sin rätt till marken om den skulle komma att 

ifrågasättas. Genom dessa monument i landskapet visade man inte bara de som 

passerade förbi dem att det bodde personer av stor betydelse på gården, det blev 

också ett sätt att skapa legitimerande genealogier till sina förfäder som hade ägt 

marken tidigare. 

    En avhandling som behandlar gravar som kulturella fenomen med en religiös 

betydelse är Anders Kaliffs Grav och Kultplats (1997). Även om fokus i avhandlingen 

ligger kring yngre bronsåldern och äldre järnålder, tar Kaliff upp de mer teoretiska 

diskussionerna kring graven och hur vi väljer att tolka den, vilka föreställningar som 

gravar kan visa oss, snarlikt det Baudou gjorde i sin artikel som tidigare har nämnts. I 

sitt arbete går han in på de kulturella skillnader vi har i vår föreställningsvärld 

angående gravar kontra vad den kan ha varit för forntidens befolkning, samt att den 

bakomliggande avsikten för anläggandet av gravar och gravhögar kan skilja sig 

betydligt ifrån vad vi idag anser vara anledningen till gravläggningen (Kaliff 1997: 69). 

Han stärker också Evert Baudous påstående om den förfäderskult som ska ha 

funnits kring gravhögarna och den religiösa sfär som ska ha tillfallit högarna under 

järnåldern. Samtidigt menar han att gravhögarna också har fungerat som territoriella 

markeringar, samt att de döda släktingarna som låg begravda i högarna, ofta tätt intill 

gården eller på gårdens marker, var det som understödde släktens samhörighet och 

rätt till jorden. Han pekar också på att aktivt inkorporera de avlidna i sina ägor och att 

anläggandet av gravar på hus, samt husmaterial som en del av själva graven, var ett 

sätt att ytterligare stärka banden och, jag citerar, "gemenskapen med gården, 
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förfäderna, ätten och gudarna" (Kaliff 1997: 73). I arbetet nämner han 

bebyggelseutvecklingen i Östergötland och påpekar att under slutet av den äldre 

romerska järnåldern skedde en ideologisk förändring i samhället, som ledde till de 

mer krigiska spåren som vi kan se i gravmaterialet ifrån den tiden och fram till 

kristnandet av områdena.  

    Andra som har fört diskussionen om gravhögar, och gravar i allmänhet, och deras 

kopplingar till både religion och sociala symboler är bland annat Gunnar Andersson 

med Gravspråk som religiös strategi (2005) och Agneta Bennett med Graven - 

religiös och social symbol (1987). Anderssons avhandling handlar dock inte direkt om 

de tidsperioder som valts att studeras i denna uppsats, men har tillfört information 

som varit av värde för arbetet. 

3. Material 

    Det här kapitlet kommer att presentera ett par exempel på gravhögar som är 

byggda över husgrunder. Då det skulle ta alldeles för stor plats att ta med alla kända 

exempel på fenomenet har två områden valts ut för att visa på hur gravhögarna är 

lagda över husen. De platser som kommer presentera är Högoms gravfält i Medelpad 

och Ullandhaug i Stavanger, Norge.   

3.1 Högom 

    Gravfältet i Högom är det hittills största enskilda gravfält där fenomenet med 

gravhög över hus uppträder under flera utav gravarna, vad jag har kunnat hitta. Då 

området är en viktig del av uppsatsen kommer alla gravar som där byggts över 
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husgrunder att presenteras. 

    Den första arkeologiska utgrävningen som gjordes på Högoms gravfält skedde 

redan sommaren 1949, under ledning av Dagmar Selling och Sverker Jansson i ett 

projekt av Statens Historiska Museer. Innan dess hade man under 1940-talet 

restaurerat de gravhögar som låg på området, då det tidigare hade legat en 

bruksgård på platsen och som följd av detta hade ett antal av gravhögarna blivit 

skadade. Restaureringen av gravhögarna gjordes för att återställa dem till vad man 

tror är deras ursprungliga storlek. Målet med utgrävningen var att undersöka hög 2 

på området, som tillhör en av de fyra stora högarna. Utgrävningarna fortsatte även 

under år 1950 och avslutades under sommaren 1951 och resulterade i att man lyfte 

ur de rester efter kammaren som hade funnits inuti högen, för att skickas ner till 

Stockholm där undersökningen av kammarens innehåll fortsatte inomhus. Fortsatta 

grävningar skedde under 1950-talet med utgrävningen av hög 5 och 11 under 

ledning av Björn Ambrosiani år 1954, samt hög 4 år 1956 med Margareta Biörnstad 

som projektledare. Två till utgrävningar skulle ske framöver, med 1960 års utgrävning 

av hög 3 under Rolf Petré och slutligen den sista arkeologiska utgrävningen som 

skedde år 1984 där Per H. Ramqvist själv var projektledare. 1984 års utgrävning 

hade ingen egen hög att fokusera på, utan denna grävning var ämnad åt att 

undersöka de bosättningslager i hög 2, som hade upptäckts vid utgrävningen av 

högen under de tidigare undersökningarna av högen 1949-1951, samt att en 

fosfatkartering skulle utföras på marken under gravhögen och omkring resten av 

gravhögarna på området (Ramqvist 1992: 16-17). 

    Någon ordentlig undersökning av marken under hög 2 vid de första utgrävningarna 

under början av 1950-talet gjordes aldrig, då gravens innehåll blev fokus för hela 

utgrävningen när det uppdagades vad som fanns inuti den. Det gjordes dock 

noteringar i grävdagboken om att marken under stenpackningen såg "leopard" färgad 

ut lite här och där och verkade bero på att man eldat på dessa markeringar i jorden, 

men kopplingen till bebyggelsemarkeringar gjordes inte vid denna tid (Ramqvist 

1992: 147). Det var inte förrän vid de utgrävningar som skedde av hög 3 och 4 och 

de husgrunder som upptäcktes där som man började dra slutsatsen att det även 

kunde handla om en sådan under hög 2 också. Det var av den anledningen man 

utförde ytterligare en utgrävning av högen under sommaren 1984. Här upptäckte 

man ett kulturlager med de mörka fläckarna, som tidigare hade beskrivits under den 

förra utgrävningen, direkt under själva högen. Dessa mörkfärgningar visade sig vara 

stolphål som varit delar av en huskonstruktion. Totalt fann man 10 stycken stophål 

vid undersökningen, men då inte hela huskonstruktionen grävdes ut i samband med 

utgrävningen är det svårt att säga hur stort huset skulle ha varit. Ramqvist drar 

analogin mellan husgrunden under hög 2 och de hus som grävdes ut vid Gene, 

Ångermanland, år 1983 och menar också på att likheten också finns med den 

husgrund som finns under hög 4 (Ramqvist 1992: 148). Det uppdagades också vid 

utgrävningen att delar av den fyllningsjord som använts för att bygga högen bestod 

av material ifrån det underliggande bebyggelselagret. 

    Hög 3 är den minsta av de fyra storhögarna på gravfältet och ligger inte i en direkt 

linje som de andra högarna gör (se fig. 1). Denna gravhög innehöll ingen begravning 
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av något slag och har därför 

blivit kallad en kenotaf. 

Nästan direkt under graven 

fanns ett nästan intakt 

bosättningslager med en 

tillhörande huskonstruktion. 

35 stolphål blev funna under 

utgrävningen och huset har 

en bredd på ca 5 meter i den 

östra delen, samt ca 7,5 

meter i den västra delen. 

Huset har troligtvis fortsatt i 

västlig riktning, men inget av 

det finns bevarat idag. De 

kvarvarande delarna av 

huset som kunde grävas 

fram gav en längd på ca 25 

meter, men Ramqvist 

spekulerar om att den totala 

längden kan sträcka sig upp 

50 meter om huset var 

symmetriskt byggt (Ramqvist 

1992: 162), d.v.s. att den 

västliga delen av det 

kvarvarande huset där 

bredden är ca 7,5 meter är 

husets mitt. Det som är 

speciellt med just denna 

husgrund är att den saknar 

motstycke bland de långhus 

som byggdes under 

järnåldern i Skandinavien. Anledningen till detta är att huset har en helt annan 

konstruktionsmodell än de treskeppiga långhusen som var standarden för dåtidens 

husbygge. Inte heller tecken på föregångaren till det treskeppiga långhuset, det 

tvåskeppiga, finns närvarande i huskonstruktionen, så det verkar som att huset varit 

av väldigt unik karaktär. Utifrån de rapporter som skrevs vid utgrävningen gjorde man 

nog undersökningar för att finna stophål som skulle korrespondera med den 

treskeppiga husmodellen, men inga fler än de som grävdes fram återfanns. Det är 

därför troligt att de stophål som upptäcktes under grävningen är alla som har var med 

i själva huskonstruktionen. Av vad som går att utläsa ifrån de stophål som finns 

tillgängliga verkar det som att huset haft en kraftig centrering av träpålar i, vad som 

kan tänkas vara mitten med två rader av fyra stolpar var, på huset, d.v.s. där det är 

som bredast med ca 7,5m. Detta ska ha varit den delen i huskonstruktionen som 

agerat som stöttepelare för husets tak. Detta går dock inte att avgöra helt och hållet i 
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och med att en stor del av husgrunden kan saknas. Det går heller inte att av göra vad 

de övriga inre stolphålen ha haft för roll i konstruktionen, då det inte går att bilda par 

på motsatt sida utifrån stolparnas placering i huset. Även här kan vi se att det 

jordtäcke som högen bestod av innehöll rester ifrån vad som kan vara det jordlager 

som fanns inuti och omkring huset. De baseras på att det har gått att para ihop bitar 

ifrån fynd som är gjorda i jordtäcket med fynd som gjorts inne i det centrala stenröset, 

som till exempel fiskespjutet som grävdes fram här (Ramqvist 1992: 159). Det finns 

ytterligare en intressant detalj med just hög 3 och det är att inuti huset fanns det 

kremerade benrester efter två människor. Dessa ben har blivit osteologiskt 

analyserade och det rör sig troligtvis om två kvinnor.  

    Gravhögen som fått nummer 4 grävdes ut under sommaren 1956. Jorden som 

täckte det lilla stenröset i mitten bestod nästan enbart av material ifrån det 

underliggande bebyggelselagret, enligt de rapporter som finns utgivna ifrån 

grävningen, samt att det finns fynd material utspritt genom hela jordtäcket som tyder 

på att enbart omkringliggande material har använts i byggandet av högen. Graven 

inuti den centrala delen av högen, då den saknade ett stenröse, var en såkallad 

kittelbegravning, samt att det fanns en sekundär begravning i högen. Det kulturlager 

som låg direkt under gravhögen visade sig innehålla årderspår. Dessa årderspår 

sträckte ut sig runt omkring på marken under gravhögen. 
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Det verkar som att spåren har gjorts som en förberedelse till själva högbygget och 

kan har varit en del av begravningsceremonin för den avlidne, men det går inte att 

säga med säkerhet om det finns kultiska inslag i plöjningen av marken under graven 

eller inte (Ramqvist 1992: 200). Under dessa plogningsspår fanns resterna efter en 

husgrund. På grund av att marken ovan har blivit brukad, hade större delarna av 

huset blivit raderade och bara ca 20m finns kvar av det, samt mellan 16-18 stolphål 

gick att finna av huskonstruktionen. Bredden på huset var mellan 8,6–8,8 meter. 

Uppskattningsvis har husets längd varit upp emot 40 meter, men går inte att säkert 

bestämma. Resterna ifrån husgrunden visar på att den ska ha brunnit ner, men det 

går inte att säga om det skett i direkt anslutning till plogningen av marken, och det 

sedermera byggandet av gravhögen, eller om huset brunnit ner under tidigare 

perioder. Jämfört med hög 3, vars huskonstruktion verkar vara helt unik, kan vi i hög 

4 se spår efter ett treskeppigt långhus med hjälp av de stolphål och vägglämningar 

som finns kvar av huset, men det är inte ett solklart fall och liknar till stor del en 

husgrund som grävdes fram på Gene (se fig. 3) (jfr Ramqvist 1983: 59ff). Likheterna 

går att se på ett flertal punkter, bland annat husets bredd och de takstödjande 

stolparna, men går inte att finna några huskonstruktioner utanför mellannorrland som 

liknar de vid Högom och Gene. 
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3.2 Ullandhaug 

    Kontakten med de sydvästra delarna av Norge under FVT och VT har, genom det 

arkeologiska materialet, visat sig vara påtaglig och är något som har blivit beskrivet 

tidigare i uppsatsen. Mycket av det material som visar på kontakterna finner vi i 

gravarna, samt graven själv. Även om det inte är exakt motsvarigheter till varandra, 

finns det tydliga likheter både gravarna och dess innehåll.  

    Ett av bra exempel ifrån sydvästra Norge är järnåldersgården i Ullandhaug. 

Utgrävningen av lokalen genomfördes under sommaren 1967 med Bjørn Myhre som 

utgrävningsledare. Grävningen fortsatte och färdigställdes under 1968. Hela arbetet 

skedde i samarbete med Arkeologiska museet i Stavanger och med Stavanger 

kommun. Målet med utgrävningen var att införskaffa mer information om 

huskonstruktioner från järnåldern, för att vid ett senare tillfälle rekonstruera husen. 

Man ville också få fram mer information om jord- och gårdsbruket under tidsperioden 

(Myhre 1980: 11). Tre högar har på området blivit byggda över huskonstruktioner, där 

två av dem är såkallade långhögar. Med det menas att det inte har den vanliga runda 

formen som gravhögar ifrån tidsperioderna brukar ha, utan har en rektangulär form. 

Den tredje är, vad jag kan utläsa ifrån texten, en vanlig cirkulär gravhög.  

    Över husgrund 1 har två såkallade långhögarna, gravhög 11 och 12, blivit byggda. 

Båda högarna ligger mer eller mindre symetriskt placerade i varsin del av 

huskonstruktionen. Själva huset är 36 meter långt och 7 meter brett och är komplett i 

sin yttre konstruktion, d.v.s. husgrundens alla väggar var bevarad när den grävdes ut 

och därefter gick det att beräkna dess längd och bredd. Totalt hittades 12 par 

stolphål inuti huskonstruktionen och alla dessa återfanns i de södra och mellersta 

delarna av husgrunden. Ytterligare 4 stolpar hittades i den södra delen av huset, men 

det verkar som att de inte har varit del av den takbärande konstruktionen, utan har 

troligtvis hjälpt till som stöd för kittlar eller liknade vid matlagningen (Myhre 1980: 

40)(se fig. 5). Utifrån stolpparens placerings inuti huset är det tydligt att det har varit 

en treskeppig huskonstruktion. Huset kan ha brunnit ner och enligt Myhre har det gått 

en längre tid från det att huset brann till att gravhögarna byggdes på platsen, men det 

går inte att avgöra hur lång tid som passerat mellan de två händelserna. Att huset på 

något sätt har förfallit innan högarna anlades råder det dock inget tvivel om. 

Gravhögarna som ligger över husgrunden, som givits nummer 11 och 12, är av 

nästan identisk storlek, med en längd på 13,5m respektive 13m, där hög 11 är den 

något längre. Bredden på båda högarna är 5 meter. Gravhögarna är placerad 

nordväst respektive sydöst över husgrunden. Den nordvästra högen har under sitt 

jordtäcke fått stenar placerade som har en skeppsliknande form och ett antal 

stenarna själva verkar ha kommit ifrån själva huskonstruktionen (Gansum 2004: 

160). Myhre menar att denna skeppsformade stensättning ska vara markeringen för 

själva graven i högen, då det inte finns någon annan form av gravmarkering inuti 

högen. Men eftersom inga rester efter ben gick att finna inuti kan det här röra sig om 

en kenotaf, precis som vid hög 3 på Högom. Enligt de fynd som gjordes i kulturlagret 

som tillhörde själva huset ska den nordvästra gravhögen ligga över den delen av 

huset som anses vara den del där man förvarade sina djur i långhuset. Den 
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sydvästra gravhögen ska då ligga över den del av huset där människorna vistades. 

Huskonstruktionen har fått en datering ifrån 100–300-talet. Husgrund 1 gick att 

dateras genom de keramikfragment som grävdes fram i husets kulturlager och är 

genom dessa fragment daterade till 500-talets första hälft. Bristen på konkreta fynd i 

båda gravarna som kan användas för datering gör det svårt att bestämma när 

gravhögarna blivit resta över husgrunden. Med tanke på att husgrunden är ifrån FVT 

går det endast att anta att högarna är ifrån samma tidsperiod eller senare tider, 

troligtvis någon gång under yngre järnåldern (Myhre 1980:42).  

    Under gravhög 9 fann man ytterligare en husgrund och är den sista gravhögen 

som blev lagd över en husgrund på Ullandhaug och husgrunden fick numret 6. 

Jämfört med hög 11 och 12 är denna en vanlig cirkulär gravhög och har en storlek på 

10,5 meter i diameter och är ca 2 meter hög, samt att högen ligger placerad mitt i 

huset. Runt omkring högen fanns en kantkedja av stenar som verkar ha tillhört den 

underliggande huskonstruktionen. Även stora kvantiteter av rester ifrån husets 

kulturlager gick att finna i högens jordtäcke (Myhre 1980: 83). Under utgrävningen 

fann man tecken på att huset brunnit ner, samt att den tid som passerat mellan att 

det brann ner till högens uppbyggnad varit väldigt kort, d.v.s. att man troligtvis bränt 

mer huset själva av någon anledning, för att sedan anlägga högen ovanpå. Huset 

visade sig vara av betydligt mindre storlek än det som låg under hög 11 och 12, och 

uppmättes till att vara 22 meter långt och mellan 7-9 meter brett. Endast 5 stycken 

stolphål gick att finna inuti husgrunden, men med tanke på att gravhögen ligger mitt i 

huskonstruktionen och den stora mängden kulturlager ifrån huset som fanns i 

jordtäcket är det inte speciellt förvånande. Av att döma ifrån stolphålen placering i 

husets insida rör det sig om en treskeppig huskonstruktion. Men det finns ingen direkt 

symmetri mellan stolparnas placering och fråga om det verkligen rör sig om 

takbärande stolpar görs i rapporten (Myhre 1980: 87) (se fig. 6).  Den diskussion som 

Myhre för kring stolparna är att huset nästan är för litet för att behöva ha takbärande 
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stolpar placerade inuti sig. Vidare menar han att på grund av husets mått har enbart 

väggarna varit tillräckliga för att hålla uppe husets tak och inte behövt ytterligare stöd 

inifrån (ibid.: 87). Frågan då blir vad stolparna har haft för funktion om det inte rör sig 

om att de varit takbärande. Av det som presenteras i rapporten är det osäkert på vad 

stolparna har haft för användning och på grund av att det saknas lämningar av 

stolphål i resten av huset går det inte att avgöra. Det finns även tre upprätta stenare 

stående jämsmed en av väggarna. Det har dock inte gått att bestämma om de har 

tillhört huset eller om de har tillhört gravkonstruktionen.  När det gäller dateringen av 

högen gick det att, med hjälp av ett fynd av en spjutspets, datera den till äldre 

järnåldern, närmare bestämt perioden FVT början, alternativt den yngre romerska 

järnålderns slut. Ingenting som kan vara av nytta för datering fanns i husgrunden och 

går därför inte att placera tidsmässigt. 

 

4. Diskussion och analys 

4.1 Begreppet grav 

    Jag tänkte här fortsätta den diskussion om ordet grav som begrepp i dagens 

arkeologi som förts av andra författare tidigare i uppsatsen (jfr Baudou 1989, 

Gansum 2004, Kaliff 1997). Den argumentation som finns ibland dessa författare är 

att begreppet grav som vi använder oss av idag inte är tillräckligt beskrivande för vad 

det egentligen innefattar. De fördjupare sig i hur vi använder oss av begreppet grav, 

samt deras etymologi. Det mesta av argumentationen cirkulerar kring hur begreppen 

behöver utvecklas så att det passar in bättre på beskrivningen av gravarna och hur 

forntidens människor såg på den utifrån sitt perspektiv. Gravarna för forntidens 

människor verkar ha varit mycket mer än bara en markör för den avlidne. På samma 
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sätt som vi i dagens samhälle vid vissa tillfällen beger oss till våra döda släktingars 

gravar för att hedra deras minne och kanske prata lite med dem, kan vi föreställa oss 

att forntidens människor också gjorde. Skillnaden är att närvaron av de döda var 

betydligt mer påtagligt då än vad de är idag, i alla fall i dagens Skandinavien. Den 

kult som kan ha funnits kretsande kring förfäderna, med tillbedjan och offer, intill 

deras gravar. Man kunde använda sina förfäders närvaro för att stärka innebörden av 

ett avtal eller anmärka att ett uttalande var av speciell betydelse om det gjordes intill 

förfädernas sista viloplats, samt att högen användes som en fysisk markering i 

landskapet för att markera rätten till sina ägor. Detta visar på att graven var mer än 

bara en sista viloplats för den avlidna.  

    De döda fortsatte att vara delaktiga i samhället långt efter att de hade lämnat 

jordelivet, där gravhögen blev en plats där man kunde kommunicera direkt med sina 

förfäder. Den handling att kommunicera med sina förfäder kallas i norska texter ifrån 

1200-talet för utesitje, som gick ut på att man om natten satte sig intill, eller ovanpå, 

gravhögen för att sedan frammana den döde och därefter ställa frågor och be om råd 

(Zachrisson 1994: 222). Denna rituella gärning blev sedan förbjuden av kyrkan då 

den ansågs vara alltför hednisk. Kristendomen hade vid 1200-talet redan tagit över 

för länge sedan, men dessa texter visa på att traditionen fortfarande levde kvar i 

samhället långt efter att kulten hade övergets. Gravhögarnas storlek och deras, i de 

flesta fall, direkta närhet till gården eller tunet gör att de blev en del av vardagen. Fast 

att de inte var i livet är det trolig att forntidens människor ansåg att de döda 

fortfarande deltog i, och övervakade, den levandes dagliga liv samt vid större 

tillställningar där deras storhet och makt kunde hjälpa till. Gravhögarna är inte bara 

en grav utan också ett monument över den döde och visade på både dennes storhet 

och rikedom, men det blev också ett sätt för familjegruppen att presentera sin makt 

och status i samhället.  

    Det som också måste tas med i denna diskussion är det gravhögar som inte 

innehåller begravningar, eller de som långt efter att de blivit anlagda fått en 

begravning tilldelad. Att benämna dessa högar som gravar blir felande i och med att 

de faktiskt inte innehåller någon form av gravläggning, ta hög 3 vid Högom och 

gravhögen A17 vid Görla som exempel (jfr Ramqvist 1992:155f, Gansum 2004: 121ff, 

163). Båda dessa gravhögar är byggda under sen FVT eller tidigt VT. Den 

klassificering som båda högarna har fått är kenotaf, men jag vill hävda att detta är 

felaktigt. Visserligen finns det spår under högen som tyder på att hög 3 kan vara en 

grav, men avsaknaden av kvarlevor inuti högen behöver inte göra det till en kenotaf. 

Dessa högar kan istället vara monument kopplade till den förfäders kult som troligtvis 

har ägt rum under de studerade tidsperioderna, där högen har agerat som centrum 

för de ritualer och ceremonier som kopplas till kulten. Högarna kan alltså ha blivit 

uppförda för att agera som en kultplats och inte en hög som blivit dedikerad för att 

innefatta en begravning. I och med detta blir begreppet grav på dessa högar 

missvisande och är något som bör revideras. Ser man på de större gravhögarna blir 

de mer än bara gravmarkörer och kultplatser. Med sin position i landskapet blev de 

också en symbol för gårdens sociala och politiska makt och inflytande i närområdet, 

men kanske också för att visa upp för resande att här ligger en rik och betydelsefull 
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gårdsanläggning. Högarna har i vissa fall också agerat som gränsmarkörer för 

landområden.  

    Dagens definition av graven, och hur vi vanligtvis tänker att en grav är och de 

betydelser som ordet innefattar, blir missledande när vi använder begreppet på 

forntidens gravar och gravhögar. Speciellt inom arkeologin bör vi tänka om när det 

kommer till att använda oss av begrepp på monument och liknande som vi idag kan 

föreställa oss att det är, men objektet kan ha haft en helt annan innebörd för de 

människor och det samhälle som byggde det. 

4.2 Gravhögarnas utbredning, antal och placering 

    Majoriteten av gravhögarna som har blivit byggda över huskonstruktioner tillhör 

den större kategorin av högar. Som tidigare presenterats tillhör det större 

gravhögarna det över samhällsskiktet under FVT och VT, och var ett av de sätt som 

man använde sig av för att visa upp sin rikedom och sociala status för den lokala 

befolkningen och de som passerade igenom området, för att bedriva handel till 

exempel. Gravläggning på husgrunder är ett fenomen som började användas i slutet 

på den romerska järnåldern i Skandinavien, d.v.s. någon gång vid 300-talets slut, och 

fortsätter in igenom FVT, VT och för att sedan börja tyna bort under vikingatiden där 

gravhögar tillslut upphör att existera, och i vissa fall förbjudas, som begravningsskick 

när kristendomen tar över som religion. Enligt Peter Bratt finns det nästan 270 

storhögar, med storhög menas högar som har en diameter på över 20 meter, i endast 

Mälardalsområdet som då blir det gravhögstätaste området i Sverige. I hela 

Norrlandsområdet finns det ca 60 stycken storhögar vars antal koncentreras till 

kustområdena i södra och mellersta Norrland (Bratt 2008: 29f). I de södra delarna av 

Sverige har jag inte funnit någon total summa på antalet storhögar som finns, men 

uppskattningsvis borde siffran ligga mellan de siffror som presenterats för Mälardalen 

och Norrland. Koncentrationen av högarna ligger kring Skånes och Hallands 

kustlandskap, samt Västergötland (ibid.: 32). Vad jag har kunnat hitta i mina 

undersökningar finns det endast en gravhög som inte kan klassas som storhög som 

blivit lagd över en tidigare huskonstruktion, nämligen den grav som fått nummer 7 vid 

utgrävningen i Trogsta, Hälsingland. Denna grav var endast 8,7 meter i diameter 

(Liedgren 1992: 75). Många av storhögarna påträffas i, eller i närheten, av 

gårdsmarken och nästan alltid intill stora kommunikationsleder, såsom vägar och 

vattenleder. Då floder och havet utgjorde en stor del av de transportleder som 

användes under järnåldern är det inte konstigt att många storhögar finns placerade 

inom synhåll för dessa färdvägar.  

    Enligt en undersökning av fenomenet som Anna Maria Rencks har gjort kommer 

hon fram till att det finns 19 stycken gravhögar totalt som blivit byggda över 

huskonstruktioner i Mälardalen under VT (Renck 2008: 92). Tyvärr har hon inte gjort 

någon sammanställning över fenomenet under FVT, vilket gör att antalet borde bli 

större om man lägger ihop de högar som daterats till både FVT och VT. Med de 

gravhögar som ligger utanför Mälardalen kan siffran uppskattas komma upp i ett 30-

tal gravhögar totalt som blivit byggda över husgrunder under FVT och VT, med en 
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koncentration av dem i Mälardalsområdet och Mellannorrland, där resterande ligger 

utspridda i södra Sverige. Då jag inte har lyckats få fram en korrekt uppgift kan 

antalet variera något. 

    Som Liedgren beskrev det i sin avhandling (1992) har de största högarna vi finns i 

landskapet, framför allt i Norrland, legat alldeles intill gårdsområdet eller intill de som 

kan tänkas vara områdets centralplatser. Många av högarna ligger belägna vid de 

stora transportlederna som vid den tiden användes, där vattenvägar tillhörde de 

vanligaste och mest trafikerade kommunikationsvägarna och det är inte ologiskt att vi 

finner många utav de större gravhögarna utmed floder och liknande vattenpassager 

idag (Liedgren 1992, Kaliff 1997). Ian Hodder menar också att gravar placerade inom 

eller nära en boplats ses som ett tecken på att förfäderna är en viktig och närvarande 

del av samhället. Då fungerar gravarna dessutom som en tydlig markering av 

äganderätt eftersom det går att påvisa en lång kontinuitet (Hodder 1982:195f). 

Gravfältet i Högom är ett bra exempel för att visa på detta. Högarna ligger belägna 

tätt intill Selångersån, som var en av de större transportlederna inåt Mellannorrlands 

inland under järnåldern. Själva ån har, i och med landhöjningen, idag sjunkit ner i 

landskapet och blivit mindre, men har under järnåldern varit betydligt större och 

passerat väldigt nära gravhögarna (se fig 1). För Mälardalen fungerar högarna vid 

Gamla Uppsala som en bra referens för denna företeelse. 

    Det antal som ovan har presenterats är bara de gravhögar som idag har blivit 

registrerade och det går att anta att antalet har varit större från början, men att 

gravhögar har försvunnit när jordbruket intensifierade under medeltiden och framåt 

och högarna togs bort ifrån landskapet för att skapa mark för odling och bebyggelse. 

Med dessa fakta i handen kan vi se att det är ett väldigt litet antal av gravhögar som 

blivit anlagda på husen, där en överväldigande majoritet tillhör de större högarna 

som finns vid sina respektive platser. Denna handling måste då ses innehålla en 

speciell mening och betydelse för människorna i forntidens samhälle och den 

ideologiska och religiösa föreställningsvärlden som då fanns.  

4.3 De sociala betydelserna av gravhögarna 

    Att stora gravhögar har rests över personer med stort inflytande i det dåvarande 

samhället har diskuterats av en mängd författare (jfr Baudou 1989, Bennett 1987, 

Bratt 2008, Gansum 2004). Det stora monument som gravhögarna utgör visa upp en 

gård eller familjegrupp som innehar en betydande position i sitt dåtida samhälle. Det 

är rätt logiskt att tänka att ju större hög man fick rest över, sig desto högre status och 

större inflytande hade man där man bodde och i de omkringliggande områdena. Om 

vi tittar på de största högarna som finns i landet, som i vissa fall har fått den aningen 

missvisande titeln kungshögar, d.v.s. de högar som har en diameter större än 30 

meter. Byggandet av dessa högar måste ha varit en enorm process och kostat stora 

mängder pengar och arbetstid för den familjegrupp som lät bygga högen över sin 

döda släkting. Samtidigt var det nog en viktig handling för de rikare familjerna att visa 

upp för andra sin position i samhället genom att låta bygga högarna. Jag har i 

uppsatsens arbete valt att inte närmare analysera gravarnas innehåll, men det är 
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dock viktigt att nämna att själva innehållet i gravarna var en lika viktig markör för 

personens storhet (Ramqvist 1992, Olausson 2008, Bennett 1987). I samband med 

att ett överhuvud i familjen, eller en högt stående person, avled, finns det också 

isländska sagor och vittnesmål som talar om att familjen ställde till med en stor fest 

för att hedra den dödes bortgång (Renck 2008). Samtidigt som det var ett sätt att ta 

farväl av den döde var det också en metod för att ytterligare visa upp sin 

förmögenhet genom att bjuda på ett överflöd av mat och dryck i samband med 

ceremonin. Gravhögen, först och främst byggandet av den, blev en symbolisk 

handling för att visa upp sin förmögenhet och sitt inflytande för omvärlden. 

     Av alla gravhögar som är registrerade idag är det endast ett mindre antal som 

uppnår mått på över 30 meter i diameter. Även om högarna bara uppnår en bredd på 

runt 10 meter är det ändå en markering att personen har varit tillräckligt betydelsefull 

och inflytelserik i sitt dåtida samhälle att man har valt att resa en hög över denne 

(Bratt 2008). En intressant detalj ifrån Ynglingasagan, som beskrevs tidigare i texten, 

om Odens lag där det står, i den nutida översättningen, att man ska resa högar över 

ädla män som minne. Ädel är troligtvis en översättning av ordet odal, som betyder 

just ädel eller adel. I detta fall skulle det kunna betyda att anläggandet av gravhögar 

var ett begravningsskick som var reserverat för de personer som efterföljande 

generationer skulle använda som en del i sin genealogi för att hävda sin odalrätt. 

Med tanke på att gravhögarna som finns idag inte är i närheten tillräckligt många för 

att representera dåtidens befolkning, kan det ligga någon form av sanning i detta. Vi 

får dock inte glömma bort att ett stort antal gravhögar har försvunnit från landskapet 

genom århundradena, då det blivit borttagna för att ge yta åt den expansiva 

befolkningsökningen som har skett under de senaste 200-300 åren. Baudous 

argument om att en gravhög skulle företräda en hel generation på en gård, speciellt i 

Norrland, blir på grund av detta väldigt trolig (Baudou 1989).  

    Just odalen verkar ha varit ett viktigt inslag i den föreställningsvärld som man hade 

under FVT och VT. Den kanske inte var dominerande, men jag tror att den konstant 

ha varit närvarande för de familjer som hade odalrätter och de som kanske 

aspirerade till att förskaffa sig odal. Det är viktigt att försöka förklara och förstå hur 

odalen påverkade samhället under järnåldern och genom det förstå anledningar till 

att man till exempel byggde stora gravhögar som monument över döda. Odalen var, 

som bland annat Rencks och Baudou beskriver det, mer än bara rätten till marken, 

det var också ett uttryck för hur samhället fungerade och dess föreställningar om hur 

världen fungerade präglade vardagslivet (Rencks 2008, Baudou 1989). Rätten till 

land- och vattenområden var inte något som togs för givet och det behövdes en 

ständig påminnelse genom högarnas närvaro vid gården eller tunet. Högarna 

agerade också som markering för att de som kom resande längs vägarna, eller 

vattnet, att här finns det en gård som har rätten till den mark man nu beträder. 

Odalen var inte bara rättigheter till mark utan också skyldigheter till att ta hand om 

marken och allt som detta innefattade. Det handlade också om att ta hand om sina 

förfäder och vårda deras gravar och ära deras minne, vilket skedde genom 

ceremonier och ritualer kring gravhögarna. För odalen verkar högen ha varit en 

central del och var det medel man använde sig av för att minnas sina förfäder och 
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genom högarna ha möjligheten av recitera sin genealogi om personens odal skulle 

komma att ifrågasättas. För att förstå hur samhället fungerade under FVT och VT tror 

jag att vi måste förstå innebörden av vad odalen egentligen betydde för de människor 

som levde under tidsperioderna och den koppling som finns mellan högen som 

monument och gravanläggning.  

    Högen kunde också bli platsen för mer politiska skådespel. När stormän eller 

personer med avsevärd social och politisk makt skulle göra uttalanden, sluta större 

avtal av olika slag eller andra former av betydande uppgörelser, var det inte ovanligt 

att det gjordes i närheten av förfädernas högar. Det finns skriftliga fall då, som det 

beskrivs, kungen satte sig uppe på storhögen för att förkunna beslut som gällde hela 

bygden (Renck 2008). Anledningen till att gravhögen här spelar roll verkar var för att 

man förstärkte, inte bara sin egen legitimitet, utan också avtalets eller uttalandets vikt 

och med sina förfäders närhet som någon form av garant för dess betydelse och 

uppriktighet. 

    Något som är värt att nämna i diskussionen är den härskarideologi som påstås ha 

varit aktiv i samhället från FVT och ända fram till vikingatidens slut, som bland annat 

Peter Bratt och Anna Maria Renck har nämnt i sina arbeten (Bratt 2008, Renck 

2008). Denna ideologi verkar ha varit knuten till odalen och högen på sitt egna sätt. 

Det handlar här också om att kunna återge sin genealogi, men det är mer fokusering 

på själva personerna som man hade i sitt släktled än själva gravhögen. Genom att 

recitera sina förfäders stordåd och gärningar, tillsammans med sin egen militära och 

politiska maktposition, gjorde de ledande personerna till mer än bara människor utan 

blev en inkarnering av alla som varit tidigare. Gravhögen skulle i denna ideologi vara 

ett symboliskt monument över förfädernas storhet och samtidigt ett sätt att visa 

stärka sin egen position om det skulle bli ifrågasatt. Jag har dock lite problem med att 

se denna ideologi som något ledande under FVT och VT. Den beskrivningen som 

finns presenterade låter för mig som en blandning av en förfäderskult och odal med 

militära inslag. Det känns som att det finns en vilja att samla alla uttryck av tidigare 

nämnda företeelser, samt blandat med krigarideologi, i ett samlat begrepp. Jag anser 

inte att det håller upp helt och hållet och gör att jag är kluven när det kommer till att 

acceptera härskarideologins existens. Anledningen till detta är att bevisningen för är 

liten, både skriftligt och materiellt sätt. Jag tror också det finns en vilja att föra samma 

det sättet vi generellt ser på större delen av järnåldern, en tidsperiod där konflikter 

och stridigheter påstås ha varit del av vardagen, med den förfädersdyrkan som 

funnits under tidsperioden, till en samlad samhällsideologi. Visst kan det ha funnits 

en tilltro till att den som regerade över det område man levde hade någon form av 

högre makter bakom sig som rättfärdigade dennes position. Dock tror jag att det inte 

har varit en genomgående andlig ideologi kring makthavarens position, utan att det 

mer har berott på de monetära tillgångarna som denna hade samt det inflytande som 

personen och dennes familj hade över det samhälle de bodde i. När kristendomen 

trädde in i det skandinaviska samhället under slutet på den yngre järnåldern är det 

troligt att fokusen skiftade till att hävda att det var Gud som hade gett dem makten. 

Själv vill jag se det som en naturlig följ av den samhällsutveckling som skedde under 

det yngre romerska järnåldern som innehöll en upphöjning av krigarens sociala 
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status, kopplat med befolkningsökningen, vilket gjorde att bra mark blev svårare att 

komma åt. Genom att skapa ett ritualiserat sätt att hävda sina rättigheter till 

markområden som, förbands med den redan existerande förfäderskulten, skapades 

odalen (Baudou 1989). Jag tror att härskarideologin endast är ytterligare ett uttryck 

av förfäderskulten och odalen, och inte en egen ideologi. Bristen på bevis för 

ideologins förekomst gör det också svårare för mig att acceptera den, men med 

tanke på att nästan alla kulturella föreställningar fördes vidare muntligt och väldigt lite 

nedtecknades, ställer jag mig inte helt mot tanken om att en liknande ideologi ska ha 

existerat. 

4.4 Religiösa företeelser kring gravhögarna 

    Att gravar och religion hör samman med varandra är logiskt. Graven är ju den 

fysiska manifestationen om den religiösa föreställningsvärlden som samhället vid 

tiden av anläggandet av gravarna innehar. Det finns inget direkt namn på den 

religiösa formen som fanns under FVT och VT men det allmänna namnet, eller 

påståendet, bland arkeologer och andra forskare är det en förfäderskult som har 

existerat. Kulten ska ha, som namnet berättar, varit centrerad kring dyrkandet av sina 

avlidna förfäder och tankegången om att deras andar fortfarande levde kvar på 

jorden och vakade över den familj som de tillhörde. Kultutövandet verkar haft många 

olika uttryck och kan ha påverkade livet på samma sätt som dagens religioner gör för 

de som är troende. Gravhögen i detta kultutövande var mycket mer än bara en 

markering av den avlidnes sociala position i samhället, det var också en portal mellan 

dimensionerna d.v.s. mellan de levande och efterlivet (Baudou 1989, Kaliff 1997). 

Högen blir då en religiös centralplats för gården och områdena runt omkring, och får 

ses som någon form av dåtidens kyrkor, ett stort monument som kan skådas på 

långa avstånd ifrån dess placering. Då endast ett fåtal individer har blivit begravna i 

högar ifrån varje generation, är det rimligt att anse att personerna som blev begravda 

i högarna har varit tillräckligt betydelsefulla för gården och dess framtida existens. De 

har upphöjts efter, sin död, till den grad som krävdes för att de i efterlivet skulle vara 

en individ som dyrkades och kunde rådfrågas vid rituella ceremonier. Det är mycket 

troligt att det förekommit ritualer där offer av olika slag har förekommit för att till 

exempel ge en god skörd eller liknande. Dessa ceremoniella handlingar kan troligtvis 

bevisas genom det material som finns i jordtäcke som överlagrar den inre 

begravningen och bland kulturlagret i den omedelbara närheten av gravhögarna. 

Rester efter bland annat keramik och djurben kan vara tecken på att man utfört offer 

till förfäderna (Ramqvist 1992, Myhre 1980). Det måste dock tilläggas att inte alla 

gravhögar har rester efter det som tolkats som offergåvor. 

    Det går också att tänka sig att gravhögarnas närhet till gården eller tunet agerade 

som ett andligt beskyddande element och hindra diverse missöden från att drabba de 

som bodde där. Generellt sätt vet vi lite om vad kulten egentligen innefattade och 

mycket av det vi anser oss veta kommer till stor del ifrån analogier från andra delar 

av världen, där denna sortens kult fortfarande är aktiv, samt det arkeologiska 

materialet som har knutits till former av kultutövande från järnåldern. Huruvida den 
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information vi kan få ifrån de nutida förfäderskulterna som går att applicera på 

järnålderns förfäderskult är svårt att avgöra anser jag. Att denna form av religion eller 

kultutövande har funnits i Skandinavien under FVT och VT finner jag rätt trolig och 

sällar mig till den skara arkeologier och forskare som hävdar detta. Dock vill jag 

reservera mig till dess utsträckning och de artefakter som har blivit associerade till 

kultutövandet med argumentet att vi inte förstår det tillräckligt mycket för att dra 

direkta knytpunkter till den.  

    Gravhögen verkar dock har varit mycket mer än en kult- eller centralplats på 

gården. Högen verkar ha varit ett medium, eller portal, för kontakt med de på den 

andra sidan, de som redan hade passerat in i efterlivet (Gansum 2004, Kaliff 1997). 

Genom gravhögarna kommunicerade man med sina förfäder, bad dem om råd eller 

kanske bad dem om att beskydda gården eller familjen ifrån missöden. Praktiken att 

samtala med sina förfäder är något som hört till de kulturella ritualerna inom 

förfäderskulten och skedde troligtvis under ceremonier eller ritualer i närheten av eller 

ovanpå gravarna. En av dessa handlingar som vi känner till blev kallad för utesitje 

och var en nattlig rit där man väckte sina förfäder för att be om råd och ställa frågor 

(Zachrisson 1994). De konkreta bevisen för detta är förvisso väldigt fåtaliga, men det 

finns ett antal lagskrifter ifrån 1200- och 1300-tal som förbjuder praktiken att utföra de 

hedniska handlingarna att i närheten, eller ovanpå, gravhögarna kommunicera med 

sina förfäder. Beowulf kvädet, som kanske är den mest samtida texten med FVT och 

VT, beroende på hur man tolkar dateringen av det, berättar om hur man har gått ner i 

sina släktingars gravar för att be dem om råd, samt att de skildrar en 

hjältebegravning i en storhög (Renck 2008). Med hjälp av dessa texter går det att 

anta att handlingen varit en del av kultutövandet inom den förfädersdyrkan som ska 

ha funnits i Skandinavien under stora delar av järnåldern. Visserligen är dessa texter 

skriva långt efter det att FVT och VT har passerat tidsmässigt sätt, men jag anser att 

dessa handlingar går att anknyta till den förfäderskult som fanns under dessa 

tidsperioder. På samma sätt som dagens religioner kommunicera med sin gudomliga 

entitet eller entiteter, är det mycket troligt att detta också skedde i de förkristna 

religionerna i Skandinavien, däribland den förfäderskult som ska ha funnits här under 

FVT och VT.  

    Sedan har vi de fall där gravhögar har anlagts utan att innehålla någon form av 

begravning. Vanligtvis brukar dessa anses vara en symbolisk grav över någon som 

avlidit långt ifrån gårdens område och det inte finns någon kropp att begrava, 

såkallade kenotafer (Gansum 2004, Ramqvist 1992, Myhre 1980). Den kopplingen 

som tidigare inte har gjorts på många håll är att en tom gravhög kanske inte är en 

gravmarkering alls, utan en samlingsplats för kultutövande. Genom att bygga en helt 

tom gravhög bland alla andra hög ville man kanske inte göra någon av förfäderna 

förnär när man inte utförde de riter och ceremonier vid just dennes grav. Med den 

tomma gravhögen kunde man centralisera sin dyrka av sina avlidna på en och 

samma plats, och högen blev då en gemensam portal in till efterlivet för all form av 

tillbedjan eller rådfrågning. Att bevisa detta är svårt i och med att det arkeologiska 

materialet ifrån de tomma gravarna inte skiljer sig åt på fler håll än att de saknar en 

inre begravning. Många kenotafer idag verkar innehålla samma fynd av keramik och 



31 
 

brända rester efter djur som de högar som innehåller begravningar, som kan betyda 

att offerceremonier utfördes vid både tomma högar och högar med begravningar i. 

4.5 Huskonstruktioner under gravhögarna 

    Mycket tyder på att anläggandet av gravhögar över husgrunder är mer 

komplicerad handling än vad jag tidigare hade trott. Såväl religiösa som sociala motiv 

finns för att bygga gravhögarna på den plats där det tidigare har stått ett hus. 

Diskussionen kring detta fenomen blir alltså avsevärt mer mångsidig än vad jag från 

första början hade förväntat mig. Anläggandet av en gravhög var så mycket mer än 

bara en begravning av en familjemedlem, det var ett sätta att hävda markrättigheter, 

visa upp sin förmögenhet och rikedom samt att upphöja den avlidne till en person 

som vid senare tillfället skulle dyrkas vid religiösa ceremonier och ritualer. Ju större 

hög, desto bättre ställt hade man och en större gravhög betydde också att man hade 

ett samhällspolitiskt inflytande stort nog att samla den arbetskraft som behövdes för 

att konstruera högen.  

    Att bygga högen över en tidigare huskonstruktion är därför en betydligt mer 

invecklad process än vad vi kan se direkt utifrån det arkeologiska materialet. Det som 

det arkeologiska materialet också visar är det tidsförlopp som finns mellan husets 

användande och högens byggande, under FVT och VT, är väldigt kortvarigt 

(Ramqvist 1992, Myhre 1980, Gansum 2004) . De gravar som undersökt ifrån 

vikingatiden har visat sig haft ett betydligt längre tidsförlopp mellan husets förstörelse 

och gravens byggande. Man har alltså varit fullt medveten om att huskonstruktionen 

har stått på den plats man ämnar bygga gravhögen på under FVT och VT. Utifrån 

den tidigare diskussionen pekar det mot att husets medverkan i graven förstärkte 

gårdens rättsliga legitimitet till de markområden som ingick i den odal som tillhörde 

familjen.  

    I de arkeologiska undersökningar och utgrävningar av gravhögarna, som är lagda 

över husgrunder, finns det bevis som visar på att husen har blivit nerbrända. Vid 

utgrävningarna av både Högom och Ullandhaug har detta blivit uppdagat vid ett 

flertal av högarna (Ramqvist 199, Myhre 1980). Det mesta av detta material består av 

spår ifrån eldhärjningar i både husgrunden och den jord som finns i högens jordtäcke 

och har tolkas tillhöra delar av husgrundens kulturlager. Man har alltså använt sig av 

delar av husets jordlager för att bygga högen. I många fall har det visat sig att själva 

tidsförloppet mellan det att huset brändes tills det att högen byggdes var väldigt kort, 

och det kan i vissa fall varit att högen börjat byggas direkt efter att huset har brunnit 

ner och slocknat. Det symboliska brännandet av huset, samt användandet av husets 

kulturlager för att bygga högen, kan ses ifrån olika perspektiv, det sociala och det 

religiösa. Bland de sociala motiven för brännandet ligger bland annat erövrandet av 

marken. Genom att bränna ner de tidigare ägarnas hus och för att sedan resa sina 

egna gravhögar tog man inte bara fysiskt över marken, utan också andligt, och 

därmed bröt de tidigare ägarnas odal till marken och överförde den till sin egen familj 

(Renck 2008). Det behöver dock inte enbart handla om ett övertagande av mark, 

utan det kan också handla om att förstärka de band som finns mellan gården och 
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den familj som äger den (Kaliff 1997). 

    Huskonstruktionen i sig behöver inte ha varit av det slaget där man har bott, utan 

det kan också vara ett hus där man genomför religiösa handlingar, eller byggdes 

huset enbart för att brännas ner som en rituell handling. Två huskonstruktioner under 

gravhögar som kan vara bevis på detta är hög 3 vid Högom och hög 9 vid 

Ullandhaug, men då jag inte undersökt det närmare är det ännu bara spekulation från 

min sida. Genom att inkorporera huset i själva graven kunde banden stärkas mellan 

gårdens levande medlemmar och de döda, samt att det andligt gav familjen ett 

kraftigare fäste om äganderätten till marken, då den nu var den del av graven och på 

så sätt del av ett större sammanhang. Bränningen av kroppen, och som i detta 

sammanhang även huset, kan ses som en rensande ritual. Genom att de döde 

renades genom elden för att komma till efterlivet utan de missdåd som man hade 

utfört under sitt jordeliv. Att bränna ner huset i samband med begravningen kan 

tolkas som att man renade familjens namn och tog på så sätt bort all skam och 

vanheder som kanske hade dragits över familjegruppen. Detta är dock ingenting som 

kan bevisas, utan är en hypotes ifrån min sida som baserar sig i tanken om att elden 

har ansetts vara ett renande element under brons- och järnåldern. Man kan också se 

nedbränningen av huset, och dess senare delaktighet i gravhögen, som en del av 

offerceremonin och att det nedbrända var en del av de offergåvor som skulle följa 

med de döde in i nästa liv. 

    Det finns en intressant koppling mellan odalmannens auktoritet, d.v.s. den person 

som styrde och ställde på gården och därmed bar på odalrätten personligen, och 

byggandet av gravhögar på husgrunder som jag inte sett att någon annan har tagit 

upp. Det hela bygger på att odalmannens auktoritet utgick ifrån dennes högsäte, en 

prestigefylld plats i hemmet som i del flesta fall var placerad i änden på det långbord 

som man åt omkring. Sätet ska ha varit placerat vid kortänden av långhusen så att 

odalmannen hade hela sitt hus under uppsikt när denna satt på platsen. Placeringen 

utav gravar i ändarna utav husgrunder och användandet av husets kulturlager i 

gravens jordtäcke kan vara en symbolisk handling som visa på att den dödes 

auktoritet följde med in i graven och till efterlivet. Tyvärr går denna hypotes inte att 

bekräfta genom det arbete som gjorts i denna uppsats, då jag inte har undersökt 

husgrunderna på ett djupare plan och studerat de fynd som har gjorts däri. Många av 

de gravhögar som jag har undersökt i uppsatsens arbete har blivit placerade på alla 

olika ställen över huskonstruktionen, vilket inte ger något stöd för min hypotes. En 

intressant detalj som är värd att nämna kring detta är att ett antal högar som inte 

innehållet någon begravning har en tendens att ligga i mitten utav de husen som de 

blivit byggda över, till exempel gravhög 9 vid Ullandhaug (se fig.6) eller gravhög A17 

vid Görla (Gansum 2004: 121ff). Ett antal av de huskonstruktioner som de 

begravningslösa högarna ligger över verkar tillhöra de byggnader som inte tillhör den 

normala byggnadsnormen under järnåldern. Husens funktion är något som har 

diskuterats mer djupgående av andra författare och det kan röra sig om att husen har 

haft andra funktioner än boende hus (jfr Ramqvist 1992, Myhre 1980). Se s. 17-19 

om hög 3 vid Högom och s. 22-23 om hög 9 vid Ullandhaug för referenser.  
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4.6 Framtida forskning 

    I och med att jag inte i uppsatsen har studerat de husgrunder som högarna har 

blivit byggda över och vilken funktion de har haft under sin brukningsperiod, kan det 

vara av intresse att vid framtida studier undersöka relationen mellan graven och 

huset. Samtidigt finns det andra begravningsskick i Skandinavien som har blivit 

byggda över huskonstruktioner och förståelsen utav fenomenet skulle troligtvis tjäna 

på att utvidgade studier som inkorporerade alla former av begravningar som utfördes. 

5. Analys och resultat 

    Vad jag hittills har kommit fram i mina undersökningar under uppsatsen är att 

många företeelser hänger ihop med varandra. Sambandet mellan den förfäderskult, 

som mycket troligt har existerat under hela järnåldern, och odalrätten går relativt 

tydligt att se när man jämför dem med varandra och studerar de uttryck och 

föreställningar som de representeras av. Båda dessa har starka anknytningar till 

både graven och gravhögen, där högarna har varit manifesteringar av olika typer av 

föreställningar gällande sociala eller religiösa aspekter. Det mest intressanta med 

uppsatsens arbete har varit att se hur mycket av det som jag har läst om och studerat 

har hängt ihop med varandra under järnålderns Skandinavien. Samtidigt har jag 

insett att vi drar alldeles för snäva slutsatser om de fynd som grävs fram vid 

järnålders gårdar och gravar, och har vidgat mina egna vyer när det kommer till hur 

jag ser på saker och ting. 

    För att titta till de frågeställningar som uppsatsen baserade sig på. Har arbetet i 

uppsatsen resulterat i att kunna besvara dessa frågor på ett tillfredställande sätt? 

Eller har det visat sig att det inte gick att besvara dem under det arbete som har 

utförts? De frågeställningar som jag hade till uppsatsen var:  

 Vad kan det finnas för sociala betydelser bundna till högarna och de som 

ligger begravda i dem? 

 Vad kan gravhögarna avslöja om den dåtida religiösa föreställningsvärlden 

och hur kan dessa kopplas till gravhögen? 

 Vad kan vara anledningen till att man under folkvandrings- och vendeltid 

anlade gravhögar på huskonstruktioner? 

    Jag börja med den första frågan. Under arbetes gång har hittats ett antal olika 

sociala betydelser som går att direkt knyta ihop med gravhögarna runt om i 

landskapet. De som jag har kommit fram till är följande: Gravhögen var ett sätt att 

visa upp sina ekonomiska tillgångar för den lokala populationen och för de som reste 

igenom området där högen stod. Samtidigt var gravhögen en politisk makt 

demonstration där högens storlek kunde likställas med det inflytande personen, eller 

familjen, hade i det samhälle där de bodde (Ramqvist 1992, Bratt 2008, Gansum 

2004). Den tid det tog att bygga högen i form av arbetstid och högens omfattning 

blev symboliskt likställd med den makten individen hade. Detta går att sammanföra 

med den ekonomiska demonstrationen i och med att det måste ha krävts stora 
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tillgångar på rikedom för att betala de som gjorde själva byggandet. Men manskraften 

till bygget behöver inte enbart bero på att de som jobbade fick betalt. Det kan lika väl 

vara att alla hjälpte till att bygga högen för att hedra dennes minne. Vidare kommer vi 

till odalen och dess betydelse och sammankoppling med gravhögarna. Odalrätten vill 

jag hävda är direkt förbunden med gravhögarna och de personer som ligger 

begravda där. För att inneha odalrättigheter till land- och vattenområden var man 

tvungen att bevisa sin familjs, eller släkts, kontinuitet på de områden man ansåg vara 

sina. Gravhögen blev därmed ett monument som direkt kunde påvisa gårdens 

rättigheter till marken. Ju fler högar som låg på intill gårdens område, desto längre 

tillbaka i tiden var det möjligt att bevisa sin odalrätt (Zachrisson 1994). På grund av 

att gravhögen inte är det dominerande begravningsskicket från FVT och VT, är det 

troligt att det varit reserverat för individer med högre social status. För Norrlands del 

kan det till och med röra sig om att endast en person per generation fick en storhög 

rest över sig (Baudou 1989). 

    När det kommer till frågeställningen om den religiösa föreställningsvärlden som 

gravhögarna kunde avslöja blir det lite svårare att ge några korrekta svar. Den 

kunskap vi har om järnålderns religioner överlag är relativt liten och de skriftliga källor 

som berättar om detta är inte många till antalet. Mycket av den information vi har 

angående religion under järnåldern är baserad på dessa texter och analogier ifrån 

andra platser på jorden. De religiösa företeelserna som vi kopplar till gravhögar är 

baserat på antaganden utifrån dessa analogier och det som vi kan tyda ifrån de 

skriftliga dokument som finns. Det religionsutövande som anses har funnits under 

järnåldern är förfäderskulten. Denna kult ska ha varit baserat kring dyrkandet av 

förfäderna i hopp om att de vakar över gården och familjen de tillhörde under 

jordelivet (Baudou 1989, Kaliff 1997, Bratt 2008). Med offerceremonier har man prisat 

de avlidna för att få beskydd samt att genom ritualer har förfadern frammanats för att 

rådfrågas när viktiga beslut ska fattas. Gravhögen verkar ha varit en centralplats för 

den dyrkan och de ceremonier som utfördes och det kan vara att högen ansågs vara 

en portal mellan jordelivet och efterlivet. Många utav högarna ligger alldeles intill, 

eller i direkt närhet, till gården eller tunet och kan bero på att man ville att sina 

förfäder skulle konstant vara närvarande och därmed kunna vaka över de 

efterlevande. Den förfadersdyrkan som fanns under järnåldern är starkt kopplad till 

odalrätten och i odalen ingick bland annat omhändertagandet och vården av 

förfäderna och deras gravar. Vad säger då detta om den religiösa föreställningsvärld 

som fanns under FVT och VT? Jo den berättar om ett samhälle där de döda aldrig 

riktigt lämnade jorden, utan alltid fanns närvarande för att hjälpa och beskydda sin 

familj och släkt ifrån ont, där högen var det medium som användes för att 

kommunicera med de som passerat in i efterlivet.  

    Till sist har vi frågan om varför man byggde gravhögar på tidigare 

huskonstruktioner. Det som jag har kommit fram till här är en blandning av både 

sociala och religiösa aspekter som ligger till grund för fenomenet. Både odalen och 

förfäderskulten, som nämnts ovan, har sina delar i detta. På grund av den korta tid 

som passerat mellan husets användning och anläggandet av graven över det, har 

man under FVT och VT varit medveten om att husen har stått på de platser man 
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byggt gravhögen (Baudou 1989, Bratt 2008). Genom att anlägga gravhögen på en 

tidigare husgrund förstärkte man sitt fäste på den gård och den mark som tillhörde 

gården. Husets medverkan i högen var ett sätt att stärka banden mellan gården och 

förfäderna och hjälpte till att ytterligare styrka sin odal till marken (Liedgren 1992). 

Med husets delaktighet i gravhögen hade man skapat ett evigt band mellan gården, 

familjen och framtiden. Den bränning av huskonstruktionerna, som påträffats vid ett 

flertal gravhögar, kan enligt mig ses på olika sätt. Den första anledningen är att huset 

var ett offer, eller gåva, till den avlidne och husets medverkande i graven gör att det 

följer med den döde in i efterlivet. Den andra är ett övertagande av marken, där 

bränningen av huset sker för att bryta tidigare boendes odal till marken och 

gravhögens placerande ovanpå detta blir en markering av de nya ägarnas anspråk 

till gården. En ytterligare anledning till brännandet av huset kan vara att skapa en 

fysisk plats där gården och efterlivet knyts samman och bildar ett religiöst centrum för 

förfäderskulten. Vi vet ingenting om de ceremonier eller ritualer som kan ha utspelat 

sig vid husets inkorporering i gravhögen, och därför går det inte att gå in på de mer 

religiösa aspekterna av fenomenet. Det som går att säga är kopplingen mellan 

gravhögen och förfädersdyrkandet har mycket troligt existerat och har varit en del av 

kultutövandet under järnåldern. Det går enbart att spekulera om den mer religiösa 

innebörden av husets medverkan i graven och med bristen på konkret fakta går det 

inte att dra några säkra slutsatser. Husets delaktighet i gravhögen har överlag varit 

en väldigt symbolisk handling som inte skedde vid varje bygge av en hög, utan var 

ämnad för specifika tillfällen. Om högen som begravningsskick endast var ämnad för 

personer som hade odalrätter, gör husets medverkan i högen ännu mer speciell. Jag 

tror att fenomenet har varit en blandning av social demonstration för makt och 

inflytande, samt ett sätt att religiöst binda marken till den familjegrupp som den 

avlidne tillhörde. 

6. Sammanfattning 

    I denna uppsats har fenomenet med gravhögar som anlagts över 

huskonstruktioner under folkvandringstid och vendeltid studerats. I undersökningarna 

har också sociala och religiösa företeelser och betydelser inkluderats för att hjälpa till 

att förklara fenomenet. Det har varit uppsatsens mål att inte undersöka gravens 

gåvor och deras betydelse, utan studera gravhögen som en företeelse och uttryck för 

järnålderns samhälle och föreställningsvärld. De frågeställningar som har uppsatsen 

velat besvara har handlat om de sociala och religiösa förställningarna som har funnits 

under järnåldern i Skandinavien och hur dessa kan användas för att förklara 

fenomenet med huskonstruktioner under gravhöger under folkvandringstid och 

vendeltid. 

    I uppsatsen utförs en komparativ undersökning av gravhögarnas placering i 

landskapet, sociala och religiösa företeelser som går att sammankoppla med 

högarna, tillsammans med litteraturstudier och empiriska undersökningar av 

gravhögarna. Högarna har först och främst studerats via de sammanställningar av 

grävrapporter som funnits tillgängliga samt andra publikationer som har behandlat 
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gravhögar. Utöver detta har publikationer rörande religion och sociala föreställningar 

under järnåldern studerats som stöd för uppsatsens frågeställningar rörande dessa 

ämnen. Specifika områden har valts ut för närmare undersökningar för att visa på hur 

gravarna ligger i landskapet och hur högarna är lagda över huskonstruktionerna. 

Dessa områden är Högoms gravfält i Sundsvall och Ullandhaug i Stavanger, Norge. 

Områdena valdes på grund av de omfattande utgrävningar som gjorts där samt att 

rapporteringen och beskrivningen av fenomenet har gjort de lätta att jämföra med 

varandra. 

    En presentation av andra forskares tolkningar och teorier kring gravhögsbyggandet 

över huskonstruktioner har presenterats för att visa på vilka tolkningar som finns 

rörande fenomenet. Samtidigt har en framställning av hur diskussionen kring sociala 

och religiösa aspekter som går att binda till gravhögarna gjorts, däribland odalrätten 

och förfäderskult. Olika förklaringsmodeller till högen som begravningsskick läggs 

också fram i uppsatsen för att få en grundläggande förståelse för 

samhällsutvecklingen under järnåldern. Begreppet grav diskuteras också. 

    Sambandet mellan samhällsutveckling, religion och sociala föreställningar har 

upptäckts vara kopplat till uppkomsten av högen som begravningsskick, samtidigt 

som dessa även kan binda till anläggandes av gravhögarna över huskonstruktioner. 

Detta har sedan diskuterats av författaren, som sedan har presenterat de resultat 

som gjorts utav de undersökningar som utförts i uppsatsen. Resultatet består av att 

en mångsidig förklaringsmodell där flertalet aspekter utan järnålderns samhälle 

används för att förklara fenomenet med gravhögar över huskonstruktioner. 
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