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SKÖRBY GRAVFÄLT
Det finns cirka 90 registrerade gravfält i Håbo 
kommun. Gravarna ger oss värdefull kunskap 
om det förflutna och hur människor levde.

Skörby gravfält är ett järnåldersgravfält med cirka 50 
fornlämningar. Här finns 5 högar och mer än 40 stensättningar 
– både runda och rektangulära. Gravarna är till stor del 
överväxta. Några av de runda gravsättningarna syns som 
en rund stenring med en grop i mitten.
    Gravformerna är inte unika för Håbo utan återkommer 
på många gravfält. Gravarnas utseende har varierat över tid. 
De har troligtvis även påverkats av den dödes ställning i 
samhället. 

GRAVSEDER
På järnåldern kremerades de flesta människor och begravdes 
i så kallade brandgravar. Under hela tidsperioden fanns det också 
människor som begravdes utan att kremeras. Det blev allt vanli-
gare under den senare delen av järnåldern. Sådana gravar kallas 
inhumationsgravar. Genom inhumationsgravarna finns många 
föremål bevarade i gott skick.

SKÅLGROPAR
På Skörby gravfält finns även flera skålgropar. Det är gropar som 
huggits ut med knacksten eller mejsel i berg eller hällar. Vad skål-
groparna har använts till är inte helt säkert, men de finns i nästan 
alla delar av världen. Skålgroparna har bland annat kopplats till 
fruktbarhet, eld, offer och magi.

FORNLÄMNINGAR I NÄROMRÅDET
I närheten av Skörby gravfält finns även andra 
fornlämningar: stensättningar, skålgropar och boplatser. 
Fornlämningarna är markerade på kartan.
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   VISSTE DU ATT?
• Under järnåldern kremerades även djur ibland och placerades tillsammans med 

människor i graven.
• Skålgropar kallas i folktron för älvkvarnar, eftersom man trodde att älvor malde sin 

säd i groparna under natten.
• Gravar är den vanligaste fornlämningen från järnåldern

Äldre 
stenåldern
–4000 f.kr

Tidslinje

Äldre 
bronsåldern

1800–1100 f.kr

Yngre 
bronsåldern
1100–500 f.kr

Äldre 
järnåldern

500 f.kr–550 e.kr

Yngre 
järnåldern

550–1050 e.kr

Vikingatiden
800–1050 e.kr

Medeltid
1050–1500 e.kr

Nyare
tid

1500 e.kr–

Yngre 
stenåldern

4000–1800 f.kr

 FORNLÄMNING   FORNLÄMNINGSOMRÅDE


