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GREBY
GRAVFÄLT

BAUTASTENAR. Greby gravfält utanför Grebbestad är berömt för de många resta bautastenarna.

Greby gravfält är ett av de vackraste i Sverige.
På en sluttning ligger nästan
200 gravar – och många har kvar
de resta stenarna.

Gravfältet utanför Grebbestad är ett av få i
landet där de resta stenarna har fått stå kvar.
På de flesta andra platser har lokalbefolkningen lagt beslag på stenarna när man byggt hus
och broar.
Här på gravfältet finns 38 bautastenar kvar
och ungefär hälften står fortfarande kvar.
I norra änden av gravfältet finns fyra mystiska stenar som står i rad – ingen vet om de
är resta som markeringar av gravar eller om de
stått vid en gammal processionsväg.
De många bautastenarna och det vackra
läget har gjort att arkeologer har varit impon-

1822. Greby gravfält i en teckning från 1822.
Gravarnas kantkedjor är i dag helt överväxta.
erade av Greby gravfält i mer än 200 år. Redan
1792 var de första fornforskarna på plats för att
dokumentera platsen.
Då var det främst de spännande sägnerna om
blodiga strider som lockade. Enligt en gammal
sägen ska en skotsk här ha landstigit inte långt
från gravfältet och sedan ha plundrat landsbygden. Till slut ska den skotske generalen Kusens

armé ha blivit besegrad vid ett blodigt slag här
på gravfältet. Det finns till och med personer
som har sett de besegrade ryttarna spöka på
gravfältet.
År 1873 grävde den svenske arkeologen Oscar Montelius ut delar av gravfältet. Totalt undersöktes elva av gravfältets högar. Fynden var
nog inte lika storslagna som Montelius hade
förväntat sig, man hittade främst keramikkärl
som fyllts med resterna av kremerade människor. Fynd av kammar och pärlor hjälpte till att
datera gravfältet till ca 200-600 e Kr.
På kartan kan du se var sju av de elva utgrävda gravarna ligger.
De flesta av gravhögarna på gravfältet syns
mycket tydligt. Men gravarnas kantkedjor är i
dag överväxta och syns bara på enstaka gravar.

Mikael Jägerbrand

mikael@fornguiden.se

Greby gravfält, Bohuslän
Stenraden

Den spännande stenraden kan tidigare ha
haft fler resta stenar.
Två av stenarna är resta
i modern tid - de är vita
på ena sidan.
På en sten finns cirklar
inristade. De är rester
från ett försök att hugga
loss kvarnstenar.
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GREBY GRAVFÄLT
Grebbestad

KVARN.

Så hittar du hit

Stenen som
skulle ha blivit
kvarnstenar.

BIL: Sväng av E6 vid Tanums-

hede och välj väg 163 västerut
mot Grebbestad. Kör genom
Tanumshede. När du kommit ur
samhället – kör mot Grebbestad
5 km. Sväng vänster/österut när
du ser skylten ”Gravfält”. Efter ca
200 meter finns parkering.

Fakta
Fornminne: RAÄ 734, Tanum.
Mått: 300 m x 200 m.
Antal gravar: 181 (68 högar, 54
långhögar, 47 runda stensättningar, 12 ovala stensättningar). 38
av gravarna är markerade med
bautastenar.
GPS: N 58° 42.063’

Utgrävd hög

grustäkt

åker

Det här är en av de högar
som grävdes ut år 1873.
I den här graven gjordes
flest fynd, sex keramikkärl
med de brända benen efter kremerade människor.
Flera av de döda hade fått
kammar med sig i graven.

åker

E 11° 15.530’

Inträde: Gratis.

Historik
ca 200-400

De många gravarna på
gravfältet anläggs under en tid
av flera hundra år.

1746

De första beskrivningarna av
gravfältet publiceras i två olika
böcker av Pehr Kalm och Johan Oedman.

1873

Arkeologen Oscar Montelius
gräver ut 11 av de ca 200 gravarna. Fynden består mestadels av keramik och brända
ben från kremeringar.

Teckenförklaringar
N

åker

grop
sten/rest sten
skada
stig

33 sevärda
vikingaplatser

www.virvelvind-forlag.se

www.virvelvind-forlag.se

gärdesgård
åker
utgrävd av
Montelius 1873

1918

Landshövdingen beslutar att
gravfältet ska inhägnas.

1939

Man röjer bort tallskogen från
det igenväxta gravfältet.

1955

Kommunen i Tanum skänker
gravfältet till staten.
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Guidebok
till Greby
gravfält

staket
skog

Graffältet
Gratis
Greby
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om utgrävningen
av Greby
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