FORNGUIDEN

HALLAND
● ● Publicerad 4 augusti 2009.
Ansvarig utgivare: Mikael Jägerbrand.
Författare: Mikael Jägerbrand
● ● Mer info: www.fornguiden.se

GRAVFÄLTET. Li gravfält ligger på sluttningen av en grusås i Fjärås Bräcka med vacker utsikt mot en dalen och viken.

LI GRAVFÄLT
Vackert belägen på en
sluttning ligger det här
vikinga-gravfältet.
Sluttningen är fylld med
127 resta stenar som med lite
dimma och lite fantasi ser ut
som en liten mini-armé.

Grusåsen Fjärås Bräcka bildades under den
förra istiden och användes länge som grustag.
Flera miljoner ton grus har hämtats här, främst
till anläggandet av järnväg.
Därför återstår i dag bara en liten del av
åsen – och bara drygt hälften av de resta stenarna på Li gravfält.
Den unika miljön på grusåsen har gjort att
den skyddats som naturreservat och området är
ett mycket populärt utflyktsmål.
Flera vandringsleder som passerar Fjärås
Bräcka följer samma sträckningar som de forntida vägarna, åsen var under flera tusen år den
viktigaste transportleden i området. Vägen

FRODE. En besökare bredvid den 4,75 meter höga
Frode-stenen.
användes kanske av folket ”ferwir”, enligt den
romerske författaren Jordanes bodde dessa i
de här trakterna.
Li gravfält ligger på den västra sidan av
grusåsen och i mitten av 1700-talet fanns det
hela 200 resta stenar här.
Stenarna restes troligen mellan år 800 och
1100 som markeringar för vikingatida gravar.

Många av de här gravarna syns som små runda
högar och ovala, runda eller skeppsformiga
stensättningar. Exakt hur många gravarna är
vet ingen eftersom delar av gravfältet skadats
när man tagit grus.
I dag finns bara 127 av de resta stenar kvar.
Stenarna kommer inte från platsen utan måste
ha forslats flera mil, troligen från östra sidan av
sjön Lygnern.
Flera lokala sägner berättar om strider
mellan rivaliserande vikingar som ska ha ägt
rum här. De flesta sägnerna handlar om den
största stenen på gravfältet, den 4,75 meter
höga Frodestenen. Här ska den danske kungen Frode Fredegode ligga begravd. Enligt en
annan sägen ska det i stället vara en kvinnlig
dansk viking som vilar här, hon ska ha dödats
tillsammans med de flesta av sina krigare.
Ett märkligt fynd gjordes 1816 vid Frodestenen. Man hittade då en kruka som innehöll
kol och brända ben, bland annat en människotand som var ovanligt stor.
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Gravfältet ligger ca 10 km söder
om Kungsbacka.Sväng av E6 vid
avfart 58 mot Fjärås. Gravfältet
ligger öster om motorvägen och
Fjärås. Följ skyltarna mot Fjärås
Bräcka naturreservat, där finns
också en parkering. Promenera
ca 10 minuter.

Fakta
Fornminne nr: RAÄ 81, Fjärås
socken, Halland.
Öppet: Året runt.
Inträde: Gratis.
GPS (parkeringen):
N 57° 26.701' E 012° 11.101'
Namn: Gravfältet kallas oftast
för Li gravfält men har tidigare
kallats Stena gravfält och Fjärås
Bräcka gravfält.

Historik
11 000 f Kr

Åsen bildas av inlandsisen.

8 000 f Kr

De första människorna
jagar vid åsen.

år 541

Historikern Jordanes nämner folket ferwir som bor här.

800-talet

Gravfältet börjar användas.

900-talet

Vikingar bygger en smedja
norr om gravfältet.

1834

En koleraepidemi drabbar
orten Fjärås. 54 invånare
begravs nära gravfältet.

1865

Kung Karl XV besöker
gravfältet.

1873. Gravfältet som det såg ut 1873. Från artikel i Svenska Familj-Journalen.

Kungen som
räddade gravarna
KUNG
KARL XV.
Kungen som
räddade
gravfältet.

Den som besöker Li gravfält har
en kung att tacka för att gravarna
finns kvar. Kung Karl XV blev så
fascinerad vid ett besök att han
fick lokalborna engagerade.

Kung Karl XV var inte förtjust i det tillbakalutade
hovlivet utan gjorde saker: skrev dikter, målade och
ryckte ut som brandman vid stora bränder.
Det är därför inte så konstigt att Karl XV besökte
Li gravfält när han 1865 hälsade på friherren Silfverschöld som bodde i närheten.
Karl var då 39 år gammal och hade varit regerande
kung över Sverige och Norge i sex år.

Trots att det inte var många av stenarna som stod
upp vid kungens besök blev han så imponerad att han
deklamerade en av sina egna dikter, den handlade om
vikingabragder och gudarna Tor och Oden.
Därefter lyfte han sin hatt, vände sig till de kringstående och sa:
”Här har ädelt blod flutit; oss häfves att hedra
det!”
Kungens uppmaning fick lokalborna att förstå att
gravfältet var viktigt. Helt frivilligt började man därför det tuffa jobbet att resa de kullfallna stenarna.
Det var också först nu som man slutade att ta stenar
härifrån som byggmaterial till hus, murar och broar.
En enda mening räddade alltså hela gravfältet.
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1890-talet

Tallskog planteras på åsen.

1910

SJ öppnar ett grustag.

1914

Arkeologen T J Arne gör en
mindre utgrävning och daterar gravarna till vikingatid.

1976

Åsen Fjärås Bräcka skyddas
som naturreservat.

1824. Gravfältet avbildat i ”Samlingar för Nordens fornälskare” år 1824.

Allt om arkeologi och historia på www.e-boksforlaget.se

