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Esprahögen. 

En halländsk bronsåldersgrav med sten- och järnåldersfynd. 

Av 

V I C T O R E W A L D . 

sprahögen, belägen i Laholms landsförsamling, Höks 
härad, Hallands län, å lantbrukaren Helmer Jönssons 
hemman Ala 38, ligger 15 m. SO om manbyggnadens 
SÖ gavelhörn och omedelbart intill den här framgå

ende Vångavägens östra sida. Den blev på uppdrag av Riksantikva
rien undersökt av författaren sommaren 1927. 

Gravhögen, som ägaren erhållit Antikvitets-Akademiens tillstånd 
att borttaga, var före undersökningen illa vandaliserad. I dess nord
ligaste del hade man inbyggt en uthuslänga, vars södra gavel ut
göres av en gråstensmur. Denna, 1,30 m. hög och 4 m. bred, ligger 
med sin överkant nätt och jämt synlig i gravhögen (fig. 109 och 
110). Dessutom har Vångavägen avskurit en betydlig del av högens 
västra parti. Av dess östra del var bortåt hälften bortschaktad och 
förvandlad till åker (fig. 109). Högens topp hade delvis undermi
nerats av höns och kreatur (fig. 111), så att ljungtorvlagret del
vis hängde ut över inskärningen, vars höjd var 30 cm. och djup in 
i högen 40 cm. I högens södra del hade nian på 1880-talet grävt en 
håla för uppäamling av allehanda skräp, som sedan täckts med 
jord. Ett ogenomträngligt snår av björnbärsbuskar hade sedermera 
vuxit upp och dolt det hela. Tre bårar järnskrot, en mängd sönder
slaget porslin, över 2 dussin buteljer, en del obrukbara lantbruks
redskap, mjölkspann och förstörda husgerådskärl m. m. upphämta
des ur den innehållsrika hålan. 

Att skattgrävare för länge sedan hemsökt högen, därom vittnade 
ett par sänkor i mitten av såväl toppen som södra sidan. 

17 — fornvännen 1929. 
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Den oformliga, synnerligen starkt skadade högen var 2,80 m. hög; 
största bredden i V—Ö 9,5 m. och största längden i N—S 16 m. 

Hela gravhögen var uppförd av nästan ren mylla. Överst låg ett 
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Fig. 109. Plan och profil av Esprahögon. 

30 å 40 cm. mäktigt grästorvlager; därefter kom myllan, som dock i 
högens norra hälft var något sandblanclad. Älven utgöres av sand-
blandat grus med klappersten. . . . 

Å planritningen (fig. 109) äro de fixa mätningspunkterna x1. 
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x2, x3. Punkt vid en bokstav anger centrum för ett mer eller mindre 
utbrett fynd. 

Fynden. 

A. Ett 10-tal k r u k s k ä r v o r av brunröd färg, därav en ej pro
filerad mynningskant. Bland de små krukbitarna, varav en är or
nerad med ett slags gropmönster, upplockades ett 100-tal brända 

Fig. 110. Utsikt över Esprahögen med däri delvis inbyggd uthuslänga. 

ben. Det hela var omrört och utbrett på en yla av 2 dm- ooh låg 
1,30 m. ovan älven. 

B. Fragment av en tjock, flat u r n e b o t t e n . Några flintskär
vor. Höjd över älven 0,5 m. 

C. Blott 0,5 m. V om högens östra avskurna kant låg på älven 
å en yta av 30 kvcm. en anhopning slagen f l i n t a ; däribland elt 
k ä r n y x l i k n a n d e f l i n t s t y c k e med tämligen plan under
sida, en vacker rund s k i v s k r a p a , en tresidig utmed långsidorna 
r e t u s c h e r a d f l i n t a med konkav undersida, en avslagen s p å n 
med r e t u s c h e r å den avrundade änden, ett f r a g m e n t av 
troligen en f l i n t s å g (fig. 112: 1—7). Några k o l lågo i NA' kanten 
av flintanhopningen. 
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D. Omkring 1,40 m. under högens topp upptäcktes ett tomt fyr
kantigt hål av 2,5 cm2. Det gick lodrätt ner i högen och slutade 
0,6 m. över älven. Hålet, vars längd var 0,71 m., började övergå i 
spetsform 6 cm. från dess botten. De skarpt markerade ytorna voro 
beklädda med fina rottrådar, pressade intill hålets väggar. Intet 
spår av trärester kunde upptäckas. Anmärkas bör, att den jord. 
som till nära 1 m:s mäktighet låg över hålet, var alldeles kompakt. 

E. 20 cm. under högens yta, 0,5 m. under dess topp och 2,30 m 
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Fig. 111. Gravhögens underminerade topp. 

ovan älven låg i västlig-östlig riktning en 64 cm. lång, 35 cm. bred 
och 20 cm. tjock t r e k a n t i g s t e n , den enda större sten, som 
fanns i hela högen. 

F. Rester av en u r n a (fig. 113) med svartglänsande färgton å 
yttersidan. Urnans utåtvikta mynningskant är 1,5 cm. Kärlkroppen 
är ornerad på den del, som ligger mellan buken och överkanten. Tre 
koncentriska ränder löpa på ett avstånd av 1,9 cm. från varandra. 
Den översta ligger 7 cm. från överkantens nedersta del och den un
dersta 2,4 cm. från bukkanten. X-formigt lagda parallella dubbel
linjer, som löpa 4 cm. från varandra, skära varandra i mittlinjen 
och gå ut till de yttre koncentriska ränderna. Bukpartiet har i helt 
tillstånd haft en diameter av över 20 cm. Det spruckna bottenpartiet 
var fullt av jord och b r ä n d a b e n . En del av urnans västra över-
parti hade nedpressats i bottenpartiet. Intet skydd för urnan spåra-
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des. Den håla, som vid okulär besiktning iakttagits i toppens mitt, 

visade sig ha gått ner mellan denna u rna och den nästföljande. Vid 

skattgrävningen hade båda synnerl igen svårt skadats . Urnans rester 

påträffades 30 cm. under toppen och 2,5 m. över älven. 

Cr. 20 cm. öster om föregående u r n a och å samma nivå som denna 

lågo r e s t e r a v e n på yttersidan röd-svartfärgad u r n a försedd 

med ornamentik (fig. 113). Även här var själva bottnen i behåll, 

ehuru den var sprucken i fyra delar. Springorna voro fyllda med 
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Fig. 112. Sten- och flintfynd. '/•,. 1. Flintskärva 2. Rund skivskrapa. 
B. Avslagen flintspån, retuscherad a den avrundade änden. 4. Fragment av 
en ilinisag. 5. Flintspån, retuscherad utmed långsidorna. 6. Knivlik flint
spån. 7. Slagen flinta av kärnyxform. 8. Vattenslipad rund sten av kvarts. 

fina rot trådar. Undersidan av den flata bottnen var korsteeknad. 

Korsets a rmar nådde ända ut till hottenkanten. Mönstret å bukens 

överdel är en koncentrisk rand, på vilken placerats ett sicksackband 

av Ire parallellt löpande linjer. I bottenpartiet låg jord och en del 

b r ä n d a b e n . E n knytnävestor sten låg över benen. Bitar av ur

nan lågo utbredda mot väster och blandade med krukskärvor från F , 

en följd av den förut omnämnda skatlgrävningen.1 

/ / . C:a 5 å 10 cm. söder om F och G samt 0.5 m. under toppen 

i Vid närmare granskning å Statens Historiska Museums konsorve-
ringsanstalt visade sig att keramikfragmenten från F och G läto sig sam
manfogas lill ell kärl (fig. 113). 
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lågo grova, tjocka, röda krukskärvor utbredda i V—ö till en längd 
av 54 cm. och i N—S till 25 ä 30 cm:s bredd. Vid sållningen av det 
nedersta skiktet, i vilket jämte urncbitar även förekommo några 
b r ä n d a ben , framkom en del rostade föremål, som visade sig 
tillhöra en j ä r n f i b u l a (fig. 114). Fyndet gjordes 82 em. under 
toppen. 

/. Elt litet r ö s e a v 196 s m å , a v v a t t e n r u n d s 1 i p a d c, 
v i t a s t e n a r a v k v a r t s (fig. 112:8). Rosets diameter blott 
30 cm. Höjden 15 cm. Omedelbart under roset låg ett k l u v e t r ö r-

Fig. 113. Ornerad urna. 

b e n eller horn i V—Ö med den konvexa sidan uppåt. Under hornet 
påträffades några b r ä n d a b e n och k o l . Rosets toppsten låg 
55 cm. under högens topp och dess bas 2 m. ovan älven. 

K. G r a v m e d e k k i s t a o c h s t e n b ä d d (jfr fig. 109 k). 
Ekkistan, antagligen en kluven stock, varav endast obetydliga spår 
funnos kvar, hade placerats omedelbart på älven, i vilken rikligt 
med klappersten syntes. Kring ekstocken hade lagts en bädd av 
e t t lag stenar i ovalform (fig. 116). Närmast ekslocken hade man 
på västra och östra sidan ovanpå stenbädden lagt ett par rader ste
nar som ytterligare stöd för ekstocken, för att den ej skulle välta 
åt någondera sidan. Samtliga stenar voro ungefär av en barnhands 
storlek. 
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Intet spår av det obrända liket iakttogs. I mitten av den stenfria 
ovalen förekommo obetydliga rester av förkolnat trä, men vid dess 
norra och södra ända lågo flera kolbitar, troligen rester av ek
kistan. Utefter båda långsidorna förekommo däremot rester,av ek 
och ekbark, inkilade mellan stenarna i bottenlagret och stenranden 
över delta. Trots den största försiktighet kunde likväl under ett 
dagslångt arbete ej större än högst 2 å 3 cm. långa ekbarksstycken 
räddas. På mellanrum av stundom ända till 30 cm:s längd fanns 
ej ett spår av ekresler. Yttersidan av ekbarken var ofta belagd med 
ett vitt utkristalliserat ämne. 0,7 m. från den inre ovalens sydkant 
låg på västra sidan en d o l k a v b r o n s instucken mellan båda 
stenlagren (fig. 115). Dess orientering SO—NV med spetsen i 

Fig. 114. Järnfibula. •/» 

NV. Troligen hade den gått sönder, då någon under arbetet tram
pat på den övre stenraden, under vilken den låg. I nuvarande skick 
med förlorad spets är den 15X2,2X0,2 cm. Vid upptagandet, som 
skedde med yttersta försiktighet, kunde man räkna 20 bitar av dol
ken, och en del andra bitar voro förvandlade till fint mjöl. De flesta 
bitarna av det sköra och spröda materialet lyckades man dock 
hopfoga. 

L. En rund s k i v s k r a p a liggande 1,5 m. ovan älven. 

Esprahögen är i flera hänseenden intressant. Den lämnar ju fynd 
från de tre stora förhistoriska perioderna. 

Fynden å själva älven vid C tillhöra stenåldern. Att Alabygdcn 
under stenåldern varit befolkad, därpå giva dess talrika stenålders
fynd säkra bevis. För stenåldersfolket var ju trakten också syn
nerligen lämplig såsom boplats. Högt belägen vid Lagadalens norra 
randplatå hade den elt torrt läge. varpå dåtidens befolkning satte 
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stort värde. Man hade tillika vidsträckt utsikt över den fagra syd
halländska slätten och dessutom alldeles för sina fötter den breda 
fiskrika Lagan. Minnen från stenåldern utgöra de inånga lösa fynd 
av flintyxor och stenredskap, som hittats i Ala. I omedelbar närhet 
av Esprahögen äro sådana fynd gjorda. Strax öster om gravhögen 
har man funnit flintyxor från gånggriftstid och ett par urholkade 
granitkvarnar, som möjligen härstamma från stenåldern. Strax 
väster om graven ligger en med flera rännor försedd slipslen av en 
typ, som tillhör stenåldern. Då nu de i undersökningsberättelsen 
uppräknade stenåldersfynden påträffades å den ursprungliga mar
ken under den uppförda bronsåldershögen och deras läge var så
dant, att de icke synas stå i något integrerande sammanhang med 
själva gravens uppförande och de näppeligen kunna tolkas som grav-

• , V i v ^ l : -
Fig. 115. Bronsdolk. 2/3. 

gods, synas dessa fynd otvetydigt tala för., att man redan under sten
åldern slagit ner sina bopålar å den plats, där Esprahögen under 
bronsåldern kom att uppföras. 

Esprahögens centralgrav har anlagts under äldre bronsåldern. 
Hänvisande till den föregående utgrävningsberättelsen rekapitulera 
vi: graven, som uppförts på den ursprungliga markytan, har mar
kerats av en oval stenbädd av e 11 lag sten; en ekkista har placerats 
i längdriktningen av denna sten bädds mitt; det ovala mittpartiet, i 
vilket ekkistan vilat, har icke varit stensatt (fig. 116). Som stöd för 
kistan har utefter dess långsidor ytterligare lagts en smal stenrand 
ovanpå själva stenbädden. 

Ett obränt lik har legat i ekstocken, som sannolikt varit kluven 
på mitten. Vid likets västra sida har nedlagts en dolk, som vid 
kistans hopsjunkande pressats in i fogningen mellan stenbädden och 
den däröver lagda smala stenskoningen. 

Liknande dolkar tillhörande äldre bronsåldern äro funna i Dan
mark. Dessa dolkars utseende och material synas ge vid handen, 
att deras legering icke är densamma, som den under bronsåldern 
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vanliga. En analys vore av betydelse för att få fastställt, om lege
ringen är en annan än den vanliga nordiska. Esprahögens dolk, 
som är ganska tunn och vars material är v i t t under den blekgröna 
patinan, är av samma sprödhet som de danska, vilka ock äro mer 
eller mindre fragmentariska. 

Om dolken skall tyda på, att liket varit efter en man, är väl myc
ket problematiskt, då dolkar ofta hittas i kvinnogravar i Danmark. 

Inget röse har övertäckt centralgravcn. 

Fig. 116. Ekkistans stenbädd. 

Innan åkern inkräktade på gravhögen i öster, har graven legat 
miil i hiigen. Under bronsåldern torde högen icke varit så hög som 
vid undersökningstillfället, ty den synes ha förhöjts under järnål
dern, då nya gravar anlades. 

Sekundärgravarna F, G och H vid toppen av gravhögen represen
tera två olika skeden av järnåldern. F och G tillhöra den äldre 
romerska järnåldern och H den förromerska (troligen Latöne III) . 

Den sistnämnda graven har förstörts antingen av skattgrävare 
eller av dem, som under romersk järnålder nedsatte gravurnorna 
vid F och G. 

Att graven H tillhör förromersk järnålder visar det bevarade kera
mikgodset, ty det har samma grova, tjocka och högröda utseende. 
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som ofta karakter i serar lergodset från denna tid. Dessutom hitta

des fragment av en fibula bland den lilla samling brända bon, som 

lågo hopgyttrade med urnebi tarna, och denna fibula visar hän på 

förromersk tid. 

Innan fibulan (fig. 114) blivit rengjord och konserverad, kan det 

vara ytterst vanskligt att försöka sig på en bestämd datering av den

samma. Sedan omhöljet av den tjocka rostbeläggningen avlägsnats, 

torde det icke möta någon vidare svårighet att fastställa dess ålder. 

Skulle vi efter okulär besiktning av dess nuvarande utseende våga 

oss på en datering, sker det alltså med en viss reservation. J ä rn -

fibulan ä r av en typ, som ha r likhet med det av Montelius under 

n r 22 avbildade spännet i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, 

band 9, sid. 189.• Vi äro då inne i Laténetiden och närmare bestämt 

i dess I I I period. 

Graven G tillhör äldre romersk järnålder . Dess datering fram

går av urnegodsets beskaffenhet och ornamentik. Det svartmörk-

röda godset är en nota characteristica för äldre romersk järn

ålder. Ornamentiken l iknar mönstret på det fig. 113, sid. 79, avbil

dade kärlet i Månadsbladet för å r 1903—1905. Om man frånser hals

randen på det s istnämnda kärlet, som tillhör äldre romersk järn

ålder, äro bådas mönster i övrigt fullkomligt överensstämmande. 

Härti l l kommer bottnens korstecknadc undersida. Korsets a rmar gå 

ända ut till bottenkanten. Sådana korstecknade kär l börja uppträda 

redan under tredje perioden av förromersk järnålder . ' 

Den smakfullt ornerade u r n a n vid F dateras till äldre romersk 

järnålder . Det svarta fina godset och ornamentiken är avgörande 

för denna tidsbestämning. 

Om ytterligare sekundärgravar påminnas vi av fynden vid A och 

B. De låta sig väl näppeligen av fynden kunna med bestämdhet 

tidsbestämmas. 

Vid I ha vi rester av en ytterst intressant grav. Vad som här 

särskil t bör beaktas, ä r det lilla roset av vita kvartsstenar, varav en 

är avbildad i fig. 112:8 . 

1 Rengöringen av fibulan har, såsom framgår av fig. 114, bekräftat denna 
bestämning. 

2 F r i o d r . K n o r r , Friedhöfe der älteren Eisenzeit in Schloswig-Hol-
slein, Teil I, sid. 24. 
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Liksom jag förut1 fäst uppmärksamheten på, att vi strax intill 
Esprahögen vid konserveringen av en bronsåldershög funnit urhol
kade kvarnstenar, vilkas förekomst i en gravhög har något med kul
ten att göra, så torde sannolikt även dessa vita stenar haft ett lik
artat syfte. En dylik samling av cirka 130 stycken vita kvartsstenar 
påträffades av doktor T. J. Arne i en stendös från romersk järn
ålder i Nöttja socken i Småland.2 

Färgens stora betydelse är ju känd beträffande de s. k. heliga vita 
stenarna, som av människohand formats och använts i phalliskt 
syfte. Men även färgen hos vissa naturliga stenar, som påträffats i 
gravar, spelar säkert en viss roll. Jag erinrar om de s. k. blodste
narna, som anträffats i bronsåldershögar i Skåne. Dessa stenars 
röda färg, som strax fångar undersökarens uppmärksamhet, är sä
kerligen icke utan sin betydelse. Att de vita kvartsstenarna i vårt 
jordhöljda röse icke lagts i dekorativt syfte torde vara självklart. 
Om de heliga vita stenarna är det känt, att de tillhörde kulten av 
fruktbarhetens gudom och som symboler för denna ägde värnande 
kraft. Sannolikt ha ock de vita stenarna i vårt röse lagts i apotro-
peiskt syfte som skydd åt griftefriden. 

Från Båstads socken i Bjäre härad känner jag en gravhög, i vil
ken blottats ett röse av vita kiselstenar. Barn till badgäster ha tagit 
sig före att med sina leksaksspadar gräva en håla i toppen av hö
gen, därvid de kommit att blotta det nämnda roset. Både de vita 
stenarna — de må vara av marmor, kvarts eller- kisel — och även 
den vita havssanden, som man ibland finner ha nedlagts i gravar 
med avsikt, ha nog en sakral betydelse. Den sakrala vita färgen 
är ock dödens färg.3 

Utom nu beskrivna fynd ha vi ock en skivskrapa, funnen 1,5 m. 
över älven vid L. Dess förekomst i gravhögens norra eljes fynd
lösa del tolkas av mig så, att, när man från den kringliggande mar
ken transporterade fyllnad till bronsåldershögens uppförande kom 
den med jorden. Denna för stenåldern typiska skivskrapa synes mig 

i Vår Bygd 1926, sid. 3. 
2 Fornvännen 1919, sid. 130. 
8 Jfr B j ö r n : Kvarnstene i Gravhaugar (Maal og Minne, 1927, sid. 38); 

Th. P e t e r s e n : Zwei neugefundenc Kultobjekfe (Fcstschrift fiir Eugen 
Mogk, 1924, sid. 484 ff.). 
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giva ytterligare belägg för, att bronsåldershögen är uppförd på en 

plats, som redan under stenåldern var befolkad. 

Åters tår att säga ett par ord om det märkliga fyrkantiga hålet vid 

D. Då den överliggande jordmassan låg en hel meter kompakt över 

hålets början och hade en betydligt l jusare färgton än den under

liggande, är det möjligt, att den mörkare jorden tillhört den ur

sprungliga bronsåldershögen och den l jusare en påökning av den

samma vid jä rnå ldersgravarnas anläggande. Någon tydlig gräns

linje av hoppressat humusskikt mellan det l jusare och mörkare jord

lagrot kunde dock ej observeras. 

Uppkomsten av det lodräta hålet vid D torde kunna förklaras så, 

att en stav varit nedslagen i den ursprungl iga bronsåldershögen och 

alt dess övre kant nått upp till dess yta, då under järnåldern grav

högen gjordes högre.1 Att man i förhistoriska gravar funnit ner

slagna pålar, är ju känt. Utan att ingå på en utredning av de pro

blem, som stå i sammanhang med stavars förekomst i förhistoriska 

gravar , må här blott framkastas den tanken: månne icke det histo

riskt kända, primitiva kultobjekt s t a f r kan ha haft sin prototyp 

redan under äldre järnåldern eller lill och med under bronså ldern? 

1 Märken efter dylika (rästavar i högar ha tidigare iakttagits ex. vid un
dersökningen av Tors hög vid Gamla Uppsala oeh en av fil. dr. A. Enqvist 
undersökt hög från 700-talot o. Kr. vid Staby, Uppsalanäs sn, Uppl. fjfr 
grävningsberiittelso i A. T. A.). 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

V i c t o r E w a l d : Ein halländischos Grab aus der Bronzezeit mit stoin-
und cisenzeitlichen Funden. 

Der Grabhiigel (Fig. 110, 111), der in dor Landgemcinde Laholm, Län 
Halland, gelegen ist, wurde von Vorf. im Sommer 1927 untersucht. 

Sowohl vor als während der Ausgrabung gemachte zahlreiche Fundo von 
Feuorsteingerätcn und Waffen (Fig. 112: 1—7) bestätigen, dass der Grab
hiigel auf einem Wohnplatzgebiet aus der Steinzeit angelegt worden ist. 
Das der Bronzezeit angehörigc Hauptgrab K (Fig. 109) hat aus einem 
Eichensarg bostanden, wahrscheinlich einem gospaltenen Stamm, von dem 
Spuren noch vorhanden waren. Det Sarg, uuf dio Untorschicht des Bodens 
gestcllt, war von einem aus einer einzigen Lage Steine bestohonden ovalen 
Steinbott umgeben (Fig. 116). Auf dieses Steinbclt hat man unraittclbar 
neben die Seiten des Sargcs eine besondere Randschonung aus faustgrossen 
Steinen gelegt. Ein Dolch von friihbronzezeitlichem Typus (Fig. 115) 
wurde ungefähr an der Mitte der westlichen Seite des Sarges angetroffen. 
Kein Steinhaufen uberdeckte das Zentralgrab. 

Während dor Eisenzeit scheint der HUgel vergrössert worden zu sein. 
Boi II hat eine Bcstattung während der vorrömischen Eisenzeit stattge-
funden. Davon zeugt dio hier angetroffene Keramik sowie eine ciserne 
Fibel (Fig. 114), die der La-Téne-Periode 111 zuzuweisen ist. 

Der Hiigel hat zwei neue Gräber F und G während der älteren römischen 
Eisenzoit erhalten, denn sowohl die Beschaffenheit des Urnenguts als auch 
eine mit Kreuz bezeichnete Bodenuntersoito datieren das Alter der Gräber 
in diese Zeit (Fig. 113). 

Ein kleiner Steinhaufen aus 196 kleinen weissen Quarzstoinen (I) nebst 
Funden von gebrannten Knochen, Kohlen und einem gespaltonen Röhren-
knochen öder Horn gehört einem Sekundärgrab aus der Eisenzeit an. Die 
weissen Steine (Fig. 112: 8) sind an ihre Stelle im Inncrn des Hiigels 
sichcrlich nicht zu irgendwelchem dekorativen, sondern zu apotropäischem 
Zwecke gelegt worden. 

Ein bei D vorkommendes sonkroehtos Loch zeugt davon, dass man in 
den bronzezeitlichen Hiigel einen Stock odör einen Pfahl hinabgeslossen 
ha t Die Lage desselben lässt an das historisch bekannte primitive Kult-
objekt stafr denken, das wohl sein Prototyp während der älteren Eisenzeit, 
ja, vielleicht schon während der Bronzezeit gehabt habon känn. 

Sämtliche Gräber ausser dem Zentralgrab haben verbrannte Leichen ent
halten. 


