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«Hvitae sten« i 1000-talets gräns 
mot Danmark 

A v J . S v e n n u n g 

I vär äldsta bevarade bok på svenska, en handskrift från 1280-talet 
med Äldre Västgötalagen, har efter lagtexten med samma skrivarhand 
tillfogats en berättelse om en gränsdragning mellan det svenska och 
danska området, som företagits av konungarna Emund i Uppsala och 
Sven i Danmark. Att berättelsen förvanskats genom långvarig både 
muntlig och skriftlig tradering, framgår bl. a. av öknamnet »Slemme», 
som däri til lägges kung Emund, och av felskrivningar, t. ex. ortbeteck
ningen Suntru. Man antar att gränsdragningen har ägt rum omkring 
1 0 5 0 . 1 

Knligt berättelsen ha IS män, sex Från vardera riket, rest sex gränsstenar mellan 

r ikena. Nr 1: a siinlni asi- anses av flertalet forskare vara en felskrivning för 

a scutru asi —'ti (dvs. 'uppe- på') Skuttrans äs', en höjd 153 m ii. h, me-el Stora 

Skottsjön, 8 km sydost om Viskan, sekler om Limmared. .SV;»/ sio anges i Kong 

Valdemars jordebog från omkr. 1220 som gränsmärke i gamla riksgränsen mellan 

Halland—Västergötland, vilken här gör en krök.-'1 — Nr 2: i d a n a b a k av ser den 

1 Förkortningar: KLNM—Kulturhistoriskt lexikon för Nordens medeltid, is.v k. 
Lantmäteristyrelsens arkiv. Sthlm. KrA K. Krigsarkivet, Sthlm. SOA = Sv. ortnamns
arkivet, Uppsala. — Texteditioner: Samling af Sweriges Gamla lagar , mg. af H. S. 
Collin & C. J. Schlyter I (Sthlm 1827), s. 67 f.; Sverges traktater med främmande 
magier, utg. at O. S. Rydberg I (Sthlm 1877). s. 46; Ivar Lindquist i: Västgötalagens 
litterära bilagor (Lund 1941), s. 75 ff. — Om huvudhandskriften se- äve-u Svenska land
skapslagar tolkade och förklarade. . . av A. Holmbäck & E. Wessén V (Uppsala 1946), 
s. xin. Om gränsläggningens art jfr G. Hafsiröm i Historiska studier tillägnade S. Tun
berg (1942), s. 33 ff.; KLNM V, art. Gränsläggning, jfr II. art. Dauahohnen. 
- Ä. Västgötalage-ns hs. (codex B 59 i Kungl. bibi.) har med sedvanligt medeltida 
skrivsätt suntrvasi, codex B 58 siulrii asi. cod. D 4 snwlroaas, elen elanska Coelix ninieus 
snutruase. Ovan har nutida skrivsätt tillämpats för u och v, Scutruasi förekommer i en 
förteckning över Västergötlands gränser, vilken i B 59 tillfogats av en yngre hand 
(cn präst i Vielhc-m. nu Ve-dnni, 1325). 
3 Jfr Fornvännen 61 (1966), s. 219 ff.; Joh. Kalén. Halländska gränsmärken (Gbg 1924), 
s. 116, 130 f., 157 ff., 172 t.; Kong Valdemars jordclmg, fol. 37 r., ed. S. Aakj.rr 
(Köpenh. 1926-43). II s. 273. 
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nut ida Danabäcken, som r inner från Danasjö till Högsjö, mellan Fagered (Hall.) 

till Älv se-red (Vg.); även hiir gjorde riksgränsen en krök. Bäcken namnes även 

i Kong Valdemars jordebog.4 — N r 3: k i n n a sten anses ha stått i närhe ten av 

Kinnareds kyrka, ej långt frän det ställe, där de halländska Årstads och Halm

stads härad tillstöta gamla riksgränsen. — N r 4: i vracsnasi syftar på det ännu 

i slutet av 1800-talet kända ödehemmanet Vrangsnäs eller Vrångsnäs, en utjord 

under Knll lmlt i Femsjö socken, Västbo härad. Det omtalas ocksä i Kong Valde

m a n jordebog och i en svensk u r k u n d 12.4.1268.•> T v ä km söderut går gränsen 

mellan Västbo (Jönk. län) och Sunnerbo (Kronob. län). — N r 5: hv i t a Sten är till 

sin läge okänd. — N r 6: b r imsa sten trutllir blecongs ok möre stod i den rykt

bara Brömsebäck vid Östersjön. Det är möjligt att den ä n n u finns kvar vid 

bäcken.6 

beträffande ur 5 hvitce sten ha under tidernas lopp ett flertal 
gissningar gjorts. 

Ka huar forskaren Nils Isak Löfgren ville år 18287 förlägga stenen 
till en liten göl, »Hvite göl», i Vissefjärda socken i sydöstra Småland, 
där Bråtabäck, som går på gränsen mellan Småland-Blekinge, ut
mynnar i Lyckebyån. Denna å delar socknen i en västlig del, som 
tillhört Konga härad i Kronobergs län, och en östlig, tillhörande S. 
Möre i Kalmar län; 1889 överfördes även västra delen till Kalmar län. 
Men ifrågavarande göl heter ej Hvite göl, som Löfgren uppger, utan 
Villegöl, både i svenska gränslistor från år 1554 och 1603,8 den heter 
så än i dag." Leifgren tycks ha menat, att Hvita sten var en felskriv
ning för Hvilasten. En uppgift om Hwitagöl med Hwitasten åter
finnes även hos Peter Wieselgren i Ny Smålands beskrifning I (Wexiö 
(1844-45) 311, II (1846) 703) och i Historiskt-geografiskt och statis
tiskt I^exikon öfver Sverige (Stockholm 18(12; III s. 470). 

Gerhard Hafström har 1934 av flera skäl velat återfinna stenen 
i denna trakt, men cirka 4 km öster om nämnda Villegöl: där står 
en 2 l / j m hög, vitaktig sten, vilken år 1555 i en dansk gränsbok10 

omnämnes som »Huita stenn, som liggh(er) i Bockebosiö», dvs. vid 

' Om namn på Dana- s. KLNM II 64G. Förteckningen över Västergötlands gränser 
har också Dana hac. 

Peter Wieselgren, Ny Smålands beskrifning III (Wexiö 1846) 98. — iVv Smalands 
beskrifning . . . utg. at J. Rosengren, L. LinneU, J. Fischer. Västbo härad, s. 25 (Nya 
Vexiö Bladet, Vcxiö [1899] 1914). 
" C. Hafström i Meddelanden (från) Kulmin läns fomminnes-förening 22 (1931). s. M- ff. 
; Kalmar och dess stift i Småland I (Kalmar 1828), s. iC. 
" Tryckta i Handlingar rörande Skandinaviens historia 29 (Sthlm 1848), s. 56-70. resp. 
75 8«. 
" Karla hos G. Vinlestam i Hyltén-Cavallius-föreningen . . . Årsbok 1923 (Växjö 1923), 

v 48 I. 
" I).niska tiksarkivet, Sve-rigc A, Avskrift av gränshok. 



»Hvilcc si en» IOI 

nuv. Bockabosjöns västra strand. Men denna kallas både i 1500-tals-
111 kunden och i våra dagar »Gåsehall».11 

Ett mycket tungt vägande skäl mot en lokalisering av 1000-talets 
gränsmärke till denna trakt måste det vara, att härigenom blott Möres 
gräns bleve utpekad och att — såsom en utgivare av vår text, kansli
rådet Rydberg, framhåller1- — det är »mindre sannolikt, att en så 
vigtig punkt, som den, der Halland, Skåne och Småland möttes, skulle 
blifvit i råläugden förbigängen». Just riksgränsens markanta krökning 
vid Smålands sydvästra hörn krävde framför allt sin sten.18 

I detta sammanhang nämner Rydberg, att det i Skånes Fagerhults 
socken söder om Sunnerbo ligger en sjö, benämnd Hvitasjön (bredvid 
.Svartasjön).1J Härtill yttrar Hafström s. 8(i: »Denna sjös norra del 
ligger emellertid ända till sju kilometer söder om nuvarande läns
gränsen, och intet talar för att gränsen här förut gått sydligare. Av
ståndet frän sjön till gränspunkten mellan de tre landskapen är också 
betydande, nämligen 13 km. Det är vidare icke känt, om det funnits 
nägon sten vid sjön med namnet Vita sten. Rydbergs antagande kan 
såilinda näppeligen vara riktigt.» 

Även Cant Weibull har yttrat sig i frågan.1'' Han anser det ligga 
nära till hands att identifiera 1000-talets sten med den Huittehall 
eller Hui the sten, som omtalas i gränslistorna av år 1554 och 1(103 
mellan Breared i Halland och Lidhult i Kronobergs län,"1 trots att 
lian själv inser, att sten nr 5 i så fall skulle ligga helt nära Sunnerbos 
nordgräns, omedelbart intill nr 4, och därmed »den gamla riksgränsen 
gått betydligt nordligare än den nuvarande» mellan Småland och 
Skåne.17 

" Meddelanden (frun) Kalmar läns fornminnesfören. 22 IMI;!|), S. 85 ff. 
'-' Rydberg, Sverges traktater I, s. 51. 
1:1 Beträffande sträckan mellan Sunnerbos sydgräns och Brttmsebäck torde kunna sagas, 
att ilen till stor elt-1 var e-n vildmark. I Blekinge omtalas under medeltiden blott en 
väg. oeh cle-ii gick utefter kusten. Nordöstra hörnet av Göinge under början av 1300-
talet »ej blott kallades, nian nära nog var en öken. Emedan konungame anafigoa som 
ägare till alla obygder, kalladel elet i början af unionstiden Konings Ölhken'. och 
däraf har aockennamnet Örkene uppstått», säger (.',. C. Styffe i Skandinavien under 
unionstiden' (Sthlm 1911), s. H(i. jfr 93. — Föga hoppfullt är etl uttalande om liv bestens 
lokalisering hos Ivar Lindquist (s. 80); »Hv. torde- ha stått pa behörigt avstånd frän 
den föreg. och från Brömsesten. Då avståndet är enormt och namnet av en vanlig tvp, 
torde säker Identifiering vara utesluten.» 
" I socknens sydvästra hörn. på gränsen till örkelljunga. 
,r' Historisk tidskrift för Skåneland 7 (l.und 1917-21). s. 14, 
"' Handlingar rörande Skandinaviens historia 2i\ (Sihlm 1S4S), s. (ii. 78. 

17 Om Sunnerbos rika kultur pfi 1000-talel jfr fornvännen <»• (1966), 227 f. 

7—694424 Pomviimen H. 2, 1969 
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Fig. i. Skånes Fagerhult (NW). (Särtryck ur ekonomisk karta över Kristianstads län 
l939)- x ~ »Vite sten», Healt. 

Vad ha vi då att följa vid sökandet efter H v i t a sten? Förutom den 
logiska slutledningen, att den felande länken i rämärkeskedjan bör 
ha legat vid den skarpaste gränskröken, där Småland möter Hal land-
Skåne, ha vi vissa spår att taga tillvara. Fiirst och främst, att Halland 
under medeltiden icke hade samma sydgräns som nu. Hishults socken 
i sydöstra Halland har omfattat även den nuvarande socknen Fager
hults område väster om Fedingsjön. Styffe skriver: »Fagerhult saknas 
i äldre handlingar, och med afseende på ortens ännu glesa befolkning 
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Fig. 2. Skänes Fagerhult, (Särtryck ur generalstabskartan från Rikets allm. kartverk. 
Publ.-tillatänd 23(19, Svenska Reproduktions AR.) x —»Vite sten», Heali. 

och ställets farliga läge vid gränsen samt den stora stråkvägen kan 
ej antagas, att den funnits.»18 Namnet skrevs 1508 Faurolt. Socknen 
var, ehuru räknad till Lunds stift, intill år 1949 annex, till Hishult 
i Göteborgs stift.10 Byn Smedhult i Fagerhults civilsockcns västra del 

a Skandinavien under unionstiden*, s. 62. — 14% av arealen är f. n. odlad. 
]" Sv. Håkan Ohlsson, lunds stift. Matrikel (Lund 195a), s. 171. Ar 1572 namnes Hans 
Pedersön som kyrkoherde i Fagerhult av Göteborgs stift. 
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tillhör Hishults kyrksocken. Däremot ha i socknens östra del byarna 
Yxenhult, Sandhult och Höjalt (skriftspråkform: Höghult) ännu pä 
1880-talet räknats till Vittsjö civilsocken i V. Göinge härad, men till 
Fagerhults kyrksocken, som tillhör N. Åsbo härad.-" Härav torde 
framgå, att Hallands läns- och landskapsgräns förr gått längre österut, 
nämligen vid Fedingsjön och väster om Sandhult, Yxenhult och Hög-
hult. 

Härmed överensstämmer innehållet i en gränsbeskrivning av år 
1554 över rågången mellan Sverige och Danmark,-1 närmare bestämt 
mellan Markaryd i Sunnerbo och Vittsjö-Fagerhult. Frän Ormars 
kull (nu Ormabjäret) och Krafsiö kalf (en vik av nuv. Kraxasjön) 
gick gränsen till Diupebeckz ooss, som sannolikt åsyftar det »os» 
(mynning av vattendrag), där den frän Fedingsjön rinnande, kvarn
drivande Healte = Hajalte'-- bäck (så benämnd pä den ekonomiska 
kartan av 1933) utmynnar i Köphultssjön (även kallad Yxenhultssjön). 
Vid denna bäcks »os» säger gränslistan: H e r möter Hallandh. Aff 
Diupebeckz Ooss och i Ugylla kull,38 sannolikt eu kulle 108,70 m 
ö. h. vid g a m l a landsvägen Markaryd-Hälsingborg (vilken gick ge
nom Healt v ä s t e r om Fedingsjön till Fagerhult).-'4 Listan fort
sätter: Merckes Beck . . . och nordost (beir vara: nordväst) genom 
Möcklesiö, sedan Aschebeck, ö m a k u l l osv. Merckes Beck motsvaras pä 
gamla kartor av ömhul tabeck , m som utmynnar i nuv. Storsjön (förr 
kallad Möcklesjö); än i dag ligger Märkeskärret (SOA) vid örnal ts 
by. 

Omkring 50 år senare, i en gränslista av 1(103,"'' räknas Fagerhult 
till Skäne, Hallandsgränsen är flyttad västerut: Orrnekitlle, Krafsiö-
kalff, hxiilket är een Siöwijck sönnersi i Krafsiön, Sedan i Ogilleknlln 
Imi liten ligger wedh Landsivegen som löper ifrå Ulzbetk'-' lil Hel-

'•" C. M. Rosenberg, Geografiskt-Statistiskl handlexikon öfver Sverige I (Sthlm 1882) 
390. K. Ahlenius & A. Kcmpe, Sverige I (Uppsala 1908) (171, 849, 
21 Handlingar rör. Skandinaviens historia 29, s. 61. 
-- Skånska hu\ - hed. 
21 Ogilla kull anges pä flera kartor, t. ex. G. Buhrmanru i KrA Topogr. kart. Skåne 
XVIII: 4 och 5 a, b. 
24 Jfr kartan över Sveriges medeltida landsvägar i Nordisk kullur XVI, Handel och 
samfärdsel (Sthlm 1933) vid s. 240. 
• ömhultabeck KrA Topogr. Skåne XVII: 12; Omhultabec C. Bunrmanns kana 1687, 
Heaselgren 1717; ömhultabäck J. Kempenschöld 1712. 
-" Handlingar rör. Skandinaviens hist. 29, s. 78. 
K Ulfsbäck, prästgärd i Markaryds sn, Sunnerbo hd. 
w Möjligen fel för Örnall? 
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singhöör, och här begynner Grentzen streckie sigh lill Nordwäst och 
sedhan meine lill Nordan. Sedan i Merckeshecken wedh Aln/tull.-" 
Sedan i Askilsoos, ther begynnes Hallandh. 

På 1500-talet gick alltså Hallands gräns vid Healts bäck, nära Healt, 
väster om Yxenluiltssjöu = Köpliultssjön; är 1603 gick den i Storsjön. 

Här tillkommer en hittills gåtfull uppgift i Kong Valdemars jorde-
bog: i etl avsnitt om Hallands gränser på 1200-talet sluta dessa i flux 
Herred med Ulfs Inec. Fil innit.'"' 

Det näst sista namnet kan möjligen avse den bekanta kungsgården, 
sedermera prästgården i Markaryds socken Ulfsbäck.60 Men den allra 
sista orten har man ej fått något grepp om. Man kunde förmoda alt 
här ett skrivfel föreligger för *Eilnik. dvs. *Fil-x>ik. en vik vid ett 
(en) fil = 'gräsrik landsträcka vid ett vatten'. 

Detta med adj. fet = 'bördig' besläktade ord ha vi i Sverige bl. a. i samman
sättningen Feetstadh, nu Fäste, i Jämtland; Fetbjörken, dvs. björksjön vid fit-et, 
i Gunnilbo, Västmanland;83 Agna-fit, en plats där Stockholm nu ligger. Plural-
form föreligger i del flerstädes belagda ortnamnet Fittja. — I äldre danska ha vi 
fil, fid, senare jeil. t. ex. Fiden. Fedeviingen viel Falsterbo. Feddet viel 1'r.esio. 

I Norge- är en mängd o r tnamn antecknade. Mcel värt *Fil-vik kan man jämföra 

exempelvis gärdsnamnen Felbakken (Vang i Hedemarken), Fetstadtt (14*3 i ö. 
Toten ) . Aven osammansat t : Fil , Fel(en). Fed(en) Fn i lenA-

Denna Strandäng eller fil har dä inte bara gell namn åt *Fit-vik, nian äl n i 

hel sjö. nämligen den som klyver nuv. socknen Skånes Fagerhult i tvä hälfter: 

sjön har först kallals l i l - ing . sedan Feding(en), slutligen Feding(s)sjön, nu intalat 

Féengen, Féengesjöen (SOA). Beträffande sjönamnets b i ldning må nian jämföra 

sjöar tom Bränningen av bränna =»'svedjeland', Kolbränningen, eller Hysingen ov 
iiusA'-' Av sjönamnei har vidare bildats bynamnei Feding(s)hult: tidigare former 

1 \;ikj.i 1 (jfr not ;j ovan) säger i sin k o m m e n t a r , s. 2S7: »Mon Fejl for uik: Fi t iu-uik 

el. Ugn.?. Jfr Hallands historia 1 (Halmstad 1954). s. 225. Kalén 192. 
Märkligt vore dock. om här avsäges delta Ulfsbäck, vilket ligger 8 km öster om m n . 

Hallandsgränsen, (fr Alh. Sandklefs utredning om felaktigheter i jordebokens gräns-
lista: .\ainn och bygd 54 (1966), s. 2(> ff. 
;1 K. Hellquist, Svenska sjönamnen (Svenska landsmål XX. Sthlm 1903-06) I 1171. 
•'•- O. Rygh. Norske gaardnavne (Oslo 1897-1936) Indledn, .19: II 227; III 94; IV 2, 75; 
VI 28;); IX 45, 345; \ 15, 70, 14g, 165; XI 34; XII 35 I., XV 84; XVI 272. Vidare- litt.: 
E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok' (Lund 1948); Ordbok över svenska språket, 
Utg. av Svenska a k a d e m i e n ; Fri tzner , O r d b o g över det gamle norske sprog I (Oslo 1954); 

O r d b o g ovcr del danske Sprog, g r u n d l a g ! a j V. Dali leru/ i (Köpenh . 1919 ff.) s. v. l e d . 

Iui . Ijed: H. Feilberg, Bidrag lil en ordbog ovcr fyske almuesmål (Köp, 1886ff.) 
s. v. l i i l . icd: H. Areskoug, Studiet över sydöstskånska folkmål I (akad avh., Lund 1957) 
l i l i i l . — Tysk ordform Villa. Vitten Dip lom. Suec. I u r SH'{ 12.li.12K0, IV nr 3363 

IO.6.1338 om led i Skäne. 

-' Hellquist, Sjönamnen 11, i. 25-49. 

file:///ainn
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iiro Fiihi/igholi.:u Fil i ing/ml i ,88 Fetingsholt,8* Fittingehult.91 Nuv. uttal är hos äldre 
personer Féensalt (SOA). varmed må sammanställas skrivningen Fitinholi 1687.88 

Att -ng- bar blivit -n- kanske man kan jämföra med all sammansättningen 
Feringatuna (1298) i våra dagar uppträder som Färentuna: I. Ståhle antager också, 
alt nuv. Faringe i Uppland en gång i tiden bar benämnts *Faringe-Tuna, efter
som namnet 156a skrevs FerenInnu.'•'•'•' Som paralleller till bynamnet Fedingshult 
må nämnas Filingshult av Filingen, Fyllingsbo av Fylingen etc*1 

På grund av nyssnämnda namnform Fitinholi kan det möjligen 
också tänkas, att jordebokens Fil innit är felskrivning lör Fitinuik. 

Med jordebokens vik åsyftas med all sannolikhet den vik av Fe-
tlingen (Fedingesjön på kartan fig. 1), varifrån Hajallebäck rinner 
till Yxcnliultssjön och, förmodligen redan på 1200-talet, bildade gräns 
mellan Halland och Skåne. 

De bägge ovan nämnda naturliga gränserna Hajalte bäck och 
Möcklesjö ( = Storsjön) ligga på var sin sida om dvn väldiga Svenske
myr, som i våra dagar begränsas i väster av Trot ta torp (nämnt 1 (iSy: 
T m t t a t o r p 1712), Örnalt (1(187), i norr av Bostorp, Månstorp (i Mar
karyd sn), i öster av Sjöhult, Marebro, Tullberg, i söder av Healt.1" 

I forna tider, före sjösänkningar (bl. a. av Storsjön) och utdikningar, 
måste Svenskemyr ha varit betydligt större; på gamla kartor utmärkes 
däri eu mindre sjö, kallad Knl{l)ken, i ] dvs. 'svalget', 'gölen'. Den har 
alltså varit inte bara obrukbar, utan också synnerligen otillgänglig. 
Att döma av namnet, som tydligen är givet söderifrån av danskarna, 
har den ansetts tillhöra Sverige.42 Det skulle därför knappast förvåna 
0111 1 iksgränsen en gång gått vid dess södra kant, vid Healt. 

1 k i V t o p o g r . Skåne- XVII : 12. 

Ki A T o p o g r . Skam- XVII:,-, a. b . 
:,; ISA Kana över Skam- II 1451 lian 1614-1644. Tryckt i Herman Richters verk 
skums karia. del II (Lund 1929). plansch I. Även pa en karta, tryckt i Amsterdam 
1646 (ex. i I p p s a l a univ.-bihl .) = plansch III hos Richter . 
,,: k r A T o p o g r . Skalle. Karta av He-sse-lgren 1717. 

"• Ki V 1'opogr. Skam- V: XVII .). av G e r h a r d ! Buin m a n n 1(187. 

" I Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på inge. Ak. avh.. st him 1946, >. 1.58, 461, 
4,1 En god överblick av den nutida landskapsgränsen ger den nya (fotograferade) Eko-
nomisk karta över Sverige, bladet Kronobergs län, / D, Markaryd 1 b Omatt, av ar 
1957. Denna karttyp torde- mer än en K'mK ''Ii till nytta vid identifiering av gräns 
listors ortnamn. 
II Ki A Topogr. karl . , Skam- XVII ; . ) (1687); 5 a, b (.. Bi i l i rmauu 1684; 12. Vven 

kallad Sjö Kalk pa en »Charta öfwer Rågången emellan Hishuli och Fagerhults socknar 
utgörande landmärket Emellan Hallands oeh Christianstads Lähn 1815», av 11. Fr, Löhr, 
i I s v Skam- V:i;{. Kalk är i l l p la t tyskt ord , jfr kolka och halsa. 

'- Beträffande n a m n pa Utposter av etl rike- jfr Danske t is . eg. ett gungflv eller mosse, 

nn hvnaiiin i Augerums sn i Blekinge, nära Smålandsgränsen; Svenska Björn, ett grund 
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För att fä närmare kännedom om de aktuella platserna reste jag 
till Skånes Fagerhult (18.8.1968), i avsikt att hemsöka sockenbor 
på valda platser med en fråga efter »Vite sten». Jag hade därvid 
turen att redan i den tredje tillfrågade finna en verklig bevarare av 
bygdetraditioner, i vars hem ett diplom intygade, att hans förfäder 
innehaft gärden sen mer än tre sekler tillbaka. Det var lantbrukaren 
Carl-Bonde Nilsson i Trottatorp,4* som genast kunde upplysa om, att 
den för hans förfäder välkända Vite sten ligger pä ägorna till grann
byn Healt (i10),48 i skogen vid en gammal nu igenvuxen bygdeväg, 
av förfädren kallad »Vitestensvägen». Denna väg gick strax sekler om 
Svenskemyr och hade av hallänningarna använts vid färder till mark
nader i Vittsjö.44 Carl-Bonde Nilsson följde med till en granne i Healt 
och båda dessa tvä ställde sig, trots dagsregnet, till förfogande för att 
visa vägen genom den tätvuxna granskogen till Vite sten, där den låg 
— ett stort gråaktigt flyttblock, delvis nedsjunket i den vattensjuka 
marken.4"' 

Varför har stenen kallats »Vite sten»? Ungefär en tredjedel av dess 
yta upptages av en vitgrå beläggning,46 så att man kunnat tro att 
stenen eu gäng blivit vitkalkad. Prov på denna beläggning ha av lav-
kännaren docenten Roll Santesson i Uppsala konstaterats vara en s. k. 
skorplav, »korall-lav» (Pertusaria corallina), ryktbar för dels sin ljusa 
taig, dels sina stora ytor; den växer ganska snabbt. Lavar kunna ha en 
livslängd av mänga hundra år.47 Det är sannolikt att den kalklik-

vid södra inloppet till Alanels hav; Svenska Högarna, holmar i Stockholms yttersta 
skärgärd. Om Dana- se not 4. 
, ; Svenska gods och gärdar, VII. 2:a uppl. Uddevalla ii)|.'{. S. 154, 117. 
" Deras lärd gick: Ilisluilt-Jänneholni-TrottatOlp-Healt-Höjall-\ xenhull osv. mot "Vitt-
sjö i SÖ (omtalat: 1525 Viszit), 1571 Widsiö). Den nu igenväxta sträckan genom Ilealls 
skog är ä fig. 1 markerad med si 1 eik: , Vite sten med x . 
' Stenens ungefärliga mätt äro: längd 1.8 m. bredd 1,3 111. höjd över marken minst 
1,25 in. Eftersom stenen e-j ligger vid den nuvarande landskapsgränsen, har en ortssägen 
utbildat sig, att. när stenen en gäng för längesen skulle- av slutar dragas mot gränsen. 
fastnade ilen i kärren här. Jag har herr Nilsson att lacka för dessa och andra värdefulla 
upplysningar. 
'" Själva stenen består av en heterogen bergart me-el ljusare partier (granii me-el kvarts) 
omväxlande med mörkare (enligt benäget meddelande av docenten Bengt l.imli|visl i 
Uppsala), 
, : Utförlig beskrivning av elc-nna art ger Thore M. Fries, Lichenographia Scandinavica 
I (Ippsala 1871-74), s. 3 • 9 f f. En kännare av färgning medels! lavar, Joh. P. Westring, 
ger i sin bok Svenska lafvamas färghistoria I (Sthlm 1805) s. 109, en beskrivning: 
•Ofta tynas suna sunar och hela bergsidor öfverdragna liksom med kalkbruk . . . Den 
växer ymnigt pä mänga stallen . . . Den består af en hvitaktig skorpa, icke sällan af 
' / , tums tjocklek, lösare- läslael vid berget, hvilket den bekläder ofta pä Dera alnars 
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lig. '{• »Vite sten» i Healt, 
Skänes Fagerhult. Foto 
Björn Svennung. — »Der 
weisse Stein» in Healt. 

nande beläggningen gett anledning till namnet »Vite sten». När 
gränsknäet vid Skåne-Halland skulle utmärkas, valde man denna lätt 
igenkännliga sten vid Svenskemyrs sydända.4S 

Sedermera bar jag vid efterforskning i l an tmäter ihandl ingar funnit, att »Vite 

sten» har åberopats vid ett lantmäteri 1810—1811 mellan Healts by och dess 

grannbyar . Beträffande gränsen mellan byn Bärnalts ägor i väster och Heal ts i 

öster påstodo Bärnalts äboar 24.2.1810, att deras ägogräns gick i en båge längs 

en stycke av den byväg som ledde från T r o t t a t o r p till gamla landsvägen söeler 

om Heal t . 4 9 Men ombudet lin kronoskatte hemmanet Healt, audileiir Palm. 

t rodde däremot att rågången emellan Bärnalts och Healts ägor »borde gå r a k , 

fiilt.. VV. ger även en utmärkt avbildning i färg. — Uppgifter om lavars langa livslängd 
ges i flera uppsatser av Roland E. Hese hel. I »Individuum und Aller bei Flechten» 
(tidskr. Phyton, Annales rei botanicae VI, Horn, N-österr. 1955, s. fio-68) omtalas, 
au Rhizocarpon geographicum kan bli 550, ja 1 joo år och Asjiiiiliu (Lecanora) cinerea 
800-1 0110 är, pä granit eller gnejs. Ännu högre ålder säges Rhizocarpon ha nått pa 
Västgrönland, enl. hans artikel i tidskr. Arctic XI, h. 4 (Montreal 11158). s. 254. Jlr 
•Flechten als Altersmasstab rezenter Moränen» (Zeitschr, fiir Gletscherkunde, \ . 1. 
I 152-161). Litteraturhänvisningama Inn- jag fått genom docent Santessons tillmötes 
gående. 

" Om stenen ur 5, Kiinuc sten, säger Kalén. s. 157 II., all den sannolikast varit identisk 
med ett ansenligt flyttblock, den s.k. »Rödesten». som läg där gränsen gör ell skarpt 
knä viel österån i trakten av Kiimare-il. strax söder om byn Kindhull i S. lle-sli.i sn; 
men den stenen Sprängdes Sönder, när järnvägen drogs fram här, och användes 
i eii brobygge. Blott vid nr 5 anges stenens utseende; den vila färgen ansågs anmärk
ningsvärd. 

'" Denna »båge» har i väster Bärnalts skog (»Orrhanamossen»), i öster Healts skog 
(i vilken den igenväxla delen av »Vitestensvägen» betecknats med streckar å tig. 1). 
Nämnda byväg avvek från »Vitestensvägen» på gränsen lill Healts skog och fortsatte 
först väster, sedan söder om Healts ägor till gamla landsvägen. Den är a Ekonomiska 
k,ulan 1955 markerad som »sämre bvvag», pa C.eneralslabskaitan 0150 som »gångstig» 
(med: . . .. jfr lig. 2). 
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om icke Healts ägor sträcker sig till den så kallade Wile"'" sten». Aven 18.10 

1810 kunde ombudet fiir kronoskatte rusthållsliemmanel Healt, (ohannes Lund

gren, »ej erkjänna den af Bernalts Aboar uppgifnc Rågång fiir rigtig. ehuru 

Ii,111 icke I. 11. kan visa sin pre tent ion». H a n förbehöll sig att framdeles anmäla 

klander mot sagda rågång »i händelse vit tnen eller handl ingar som visa förhål

landel annor lunda , blifva att tillgå». H a n tycks emellertid ha gett upp , ty den 

senare fastställda kartan visar ingen ändr ing : gränsen mellan bägge byarna följer 

byvägen liksom förut. 

Av ovan sagda torde ha framgått, att knäet på gamla riksgränsen 
mellan Sverige och Danmark alltid legat i närheten av Svenskc-nivi. 
Pä 1000-talet förlades det till myrens sydligaste kant i Healt. Pä denna 
tid sträckte sig Hishnlts socken och därmed Halland, säsom framgår 
av Kong Valdemars jordebog, ända till sjön Fedingen. Vid denna sjös 
utlopp genom Hajalte-Healtebäck i Köphults—Yxenhultssjön angav 
ännu 1554 års lista gränsen gå mellan Halland och Skäne; men riks
gränsen drogs nu ej söder om, utan tvärs över den till intet nyttiga 
Svenskemyr, nämligen frän nämnda bäcks utlopp och sedan längs 
Healts nordgräns direkt till Mycklesjö-Storsjön, såsom den går än 
i dag. Listan av är 1(10-5 flyttar landskapsgränsen Halland-Skåne till 
Mycklesjö-Storsjön; Fagerhult, som blivit egen socken, räknas nu till 
Skåne. 

Z usammenfassung 
In der Handschrift des äl teren Västgötagesetzes um 1280 findet sich ein Bericht 

iiber e-iue- ( . ren/ regelnng zwischen Schweden und Dänemark um 1050, in der 

die damalige Reichsgrenze durch sechs Steine markiert wurde. (Näheres in Forn
vännen (ii. ii)()(i, S. 219 ff.) Die Lage der meisten Steine ist von Forschern er-
mittelt , aber die des l imiten Steines. der im Bericht ..ele-r weisse- Stein" genannt 

wird. isl noch nicht erforschl worden. Aus gewissen Angaben in alten Grenz-

beschreibungen hal Verf. geschlossen, elass der bctreffende Stein an der scharfen 
Biegung der jet/igen Provinzgrenze gelegen war. wo die schwed. Prov in/en Hal

land, Schonen (Skåne) und Småland sich trelien, el, h. am sog. Se liweile-nmoor 

(Svenskemyr) im Ks|>. Skånes—Fagerhult, In der T a t findet sich im Walde des 

Dorfes Healt ein erratischer Block, der seit alters „der weisse Stein" (Vite sten) 

gennant worden ist. Seine weisse Farbe ist von einer Krustenflechte, Pertusaria 

corallina, verursachl worden. Flechten dieser An können ein Alter von mehreren 

hunder t Jahren crreiclien. 

50 Lantmätarens lagkunniga sekreterare ha fattal detta ord i juridisk bemärkelse och 
i si. I. Ilvile slavat Mile (så orig i Kristianstads laiilinäl.-konl.; Vite i I.SA. Krist, 
län, K 23. H 50). 

m ^ 


