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Ett tiotal gravhögar är bevarade 
på olika platser i Docksta. Järn-
ålderns bönder levde här och 
skötte sina åkrar. Gravhögarna 
byggdes invid gårdarna och 
förfäderna vakade över släkten. 

Dockstabygden är ett bra exempel på hur en historisk bygd 
utvecklats. Med ledning av forntidens spår och skriftligt 
källmaterial kan man förstå Dockstas utveckling.

Före järnåldern 
Höga kustens landhöjning är världskänd och man ser hur 
människor flyttat från högt liggande stränder till lägre nivåer 
när landet höjt sig ur havet. Det finns en boplats som kan 
vara uppemot 4000 år gammal. Den ligger nu nästan en 
kilometer från stranden vid Sätra. När folk levde där var 
havsviken bara ett par hundra meter nedströms den bäck 
som fortfarande rinner genom Sätradalen ner förbi varvet. 
Människorna här kände till och använde brons.

JÄRNÅLDERNS GRAVHÖGAR

About ten large burial mounds are extant in various places 
in Docksta. Many have been damaged and marred. Their 
existence indicates that farmers colonised the area more than 
a thousand years ago. Very large burial monuments conveyed 
respect and were a way of showing status and ownership of 
land. Näs was one such area. Several large burial mounds 
indicate that Näs was an important centre for Docksta and its 
surroundings. 

NÄS - A CENTRE

NÄS - EIN ZENTRUM

I Docksta finns tio gravhögar
från järnåldern.
Många är skadade eller förstörda.
Vid Näs fanns förr flera stora gravhögar.

Namnen på gårdarna är gamla.
Kanske lika gamla som gravhögarna.
Berg och Näs kommer av att gårdarna
ligger vid ett berg och vid ett näs.

Det finns också boplatser
från stenålder och bronsålder.
De låg vid havsvikar.

Kanske jagade människorna säl och bodde 
där bara ibland.

In Docksta sind rund ein Dutzend aus Steinen und Erde 
aufgeschüttete Grabhügel erhalten. Viele davon sind 
beschädigt. Die Grabhügel lassen auf eine über tausendjährige 
Kolonisation der Gegend durch Bauern schließen. Große 
Grabmonumente wirkten respekteinflößend und dienten 
dazu, Status zu demonstrieren und Besitzansprüche zu 
markieren. Näs, wo mehrere große Grabhügel lagen, scheint 
ein vorgeschichtliches Zentrum der Region Docksta gewesen 
zu sein.

Storhögar vid Näs
De enda spår som finns av järnålderns bosättningar är 
gravhögarna. Många av dem har skadats eller förstörts 
helt. Stora högar byggdes över de döda. Det var ett sätt att 
markera status och ägande till mark. Ett intressant dokument 
finns från 1820-talet. En då framstående fornforskare, 
N J Ekdahl, skrev att en rad mycket stora gravhögar fanns
vid Näs, i sluttningen ner mot Dockstaviken. De stora 
högarna tyder på att där var ett forntida centrum för 
Dockstabygden. Fynd av bronsspännen och pärlor hittades 
på 1860-talet när bönder grävde i en ”jordhög”. De förstod 
inte att de förstörde 1000-åriga fornlämningar!

Ålderdomliga ortnamn
Namnen på gårdarna vid viken är antagligen lika gamla som 
gravhögarna. Namnen kan följas genom medeltida skriftliga 
källor och några är naturbeskrivande som Näs och Berg. 
De namn som slutar på -sta som Docksta är typiska för 
järnålder. Ofta brukar dessa namn anspela på personnamn. 
På 1300-talet fanns Hareldstad. Kanske var det en forntida 
Harald som senare förändrats till nutida Herresta. Någon 
gång vid denna tid byggdes också första kyrkan. 
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