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Gravfält
Mellan stigen och vattnet ligger ett gravfält med flera 
gravrösen från bronsåldern. Ett av dem är ett långröse, 
en ovanlig gravtyp i Värmland. 

Bronsålderns människor begravde sina nära och kära på 
höjder och ofta längs vattendrag – den tidens vägar från 
vilka man ville att gravarna skulle synas. I varje röse lades 
en eller flera personer. Från yngre bronsåldern och framåt 
kremerades den döde innan gravsättningen. 

På klätten finns gott om gravar, men inga lämningar efter bo-
sättningar. Så var bodde bronsåldersmänniskorna? Från andra 
platser vet man att gravarna ibland placerades flera kilometer 
från bosättningen. Hur stor bebyggelsen i Värmland var under 
bronsåldern vet man inte så mycket om, men eftersom många 
bronsåldersgravar finns längs Glafsfjorden, kan man anta att 
också bosättningarna låg relativt tätt. Kanske låg en bosätt-
ning där gården Berg idag ligger?

Kartan över gravfältet här på skylten är ritad av Ingemar 
Atterman, som under 1930-talet gjorde stora och betydelse-
fulla insatser för att få fram ny kunskap om Värmlands 
förhistoria. Bland annat utförde han fornminnesinventeringar 

Between the trail and the water is a grave field with several burial cairns 
from the Bronze Age. The map beside is from 1934 and shows how the graves 
are located in the terrain. One of the graves is a long cairn, which are unusual 
in Värmland. The positioning of the graves is typical for the Bronze Age, when 
loved ones were buried on elevations and often along watercourses – so that 
they were visible from the travel routes of the time. One or several dead were 
buried in each cairn. There are many burial sites in the area, but no remains 
from settlements. It is known from other areas that graves were sometimes 
placed several kilometres from a settlement. Perhaps the people that built 
these graves lived where the Berg farm is today?

Plocka inte sten från gravrösen och stensättningar, de är en 
del av vårt lagskyddade kulturarv.

i ett flertal socknar. Atterman var född i Arvika, tog en 
examen i arkeologi i Uppsala 1939 och kom att arbeta på 
bland annat Värmlands Museum, Riksantikvarieämbetet och 
Statens historiska museer.

Zwischen dem Pfad und dem Wasser liegt ein Gräberfeld mit mehreren 
Grabhügeln aus der Bronzezeit. Die am Schield zu sehende Karte wurde 1934 
angefertigt und zeigt die Lage der Gräber im Gelände an. Das langgestreckte 
Steinhügelgrab ist ein in Värmland ungewöhnlicher Gräbertyp. Die Lage der 
Gräber ist typisch für die Bronzezeit. Damals bestattete man seine Liebsten 
auf Anhöhen und oft bei Wasserläufen, so dass die Grabstätten von den 
einstmaligen Reisewegen aus sichtbar waren. In jedem Steinhügelgrab 
wurden eine oder mehrere Personen beigesetzt. Im Gebiet gibt es zwar viele 
Gräber, aber keine Siedlungsüberreste. Von anderen Stellen ist bekannt, dass 
die Grabstätten manchmal mehrere Kilometer vom Siedlungsplatz entfernt 
angelegt wurden. Vielleicht lebten die Menschen, die die Gräber bauten, am 
heutigen Standort des Hofes Berg?

Karta över gravfältet från 1934. Till kartan hör en beskrivning med detaljerade 
mått för gravarna och stenarna de är byggda av.

Entfernen Sie keine Steine von Grabhügeln und Steinsetzungen; diese 
Graban lagen sind Teil des gesetzlich geschützten schwedischen Kulturerbes.

Do not remove stones from grave cairns and stone settings; the prehistoric 
graves are part of Sweden’s cultural heritage and protected by law. 
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Bronsålder
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