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EN BRONSÅLDERSHYGD MED 8TOBHÖGAB I 
ÖSTERGÖTLAND 

AV 

B I R G E R N K R M A N 

S
ydskandinaviens mest markanta gravform under bronsåldern 
är, som bekant, högen, bestående av jord och sten. Högarna 
kunna ofta vara av betydande storlek — ingalunda Ovanliga 
dimensioner äro en bottendiameter av 20—30 m och en höjd 

av 3—4 m. Ofta förekomma dessa högar i grupper. 
Det är i Danmark, Skåne, södra Halland och västra Blekinge, som 

de stora bronsåldershögarna träffas. Längre norrut finna vi en an
nan gravform förhärskande: det jordfria stenröset. Även detta kan 
ofta vara av betydande dimensioner. 

Inom detta nordliga område har man endast känt en och annan 
stor bronsåldershög. Sådana ha varit bekanta ifrån Bäckaryd iHamn-
eda socken och Väcklinge i Refteled socken, båda i Småland,1 Tjugby 
Brunnsgård i Heda socken i Östergötland och den ryktbaraste av 
alla Sveriges bronsåldershögar, Hågahögen nära Upsala. 

Jag skall emellertid här söka visa upp, att vi ha en hel bygd med 
stora bronsåldershögar i västra Östergötland. Redan då jag 1914 
utarbetade de arkeologiska sockenbeskrivningarna för Östergötland 
till det Ahlenius-Kempe-Sjögronska verket Sverige observerade jag 
förhållandet, ehuru min uppgift då ej tillät mig att göra en samman
ställning. Vid denna tid voro inga östgötska bronsåldershögar sak
kunnigt undersökta; sedan dess ha i två fall fackmän haft tillfälle 
att göra efterundersökningar å sådana, och i ett fall har en orubbad 
bronsåldershög sakkunnigt undersökts. 

Här nedan lämnar jag en redogörelse för de av mig kända större 
östgötska högar, som kunna dateras till bronsåldern. Jag börjar med 
de nyss nämnda sakkunnigt efterundcrsökta högarna. 

1 I Fornvännen 1935, sid. 84 ff., har jag sökt göra troligt, att även den 
bekanta Inglingehögen i Växjötrakten härrör ifrån bronsåldern. 

5 — Fornvännen 1936. 
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1) Hösten 1914 förstördes å Hagebyhöga Västergårds ägor i Hage-
byhöga socken omkring 500 m NV om kyrkan en större gravhög. Sedan 
Vitterhets Akademien underrättats, företog konservator Erik Sörling 
1916 efterundersökning. Graven hade en diam. av 14—16,3 m, den ur
sprungliga höjden kunde ej bestämmas. »Markägaren hade tagit bort 

Fig. 1. 
Bronskniv. Hög vid Hagebyhöga Västergärd, Hageby

höga sn, Östergötland. ' / , . 

Fig. 2. 
Bronskniv. Hög vid Ilagcbyböga Västergård, Hageby

höga sn, Östergötland. */»• 

all stor sten, som fanns i den, och krossat den till makadam, så att 
blott jord och mindre stenar från en knytnäves till ett huvuds storlek 
funnos kvar.» Sörling fann vid sållning av jorden »ganska rikligt 
mod obrända ben av människa» och därjämte två knivar av 
brons, här återgivna fig. 1, 2, samt spetsen av en dolk eller spjut
spets av flinta och en retouscherad, tresidig flintspets. Knivarna äro 
typiska för Montelius 2:a bronsåldersperiod.2 

2) Ar 1925 hade vid Lundtorp i Väversunda socken skadats ett 
större jordblandat röse, »Kyrkröret», liksom HagebyhögagraVen i 
syfte att erhålla makadam. Då fynd därvid blivit gjorda, uppdrogs 
åt dr Arthur Norden att undersöka högen. Norden konstaterade, att 
denna haft en diam. av 23,5—25 m och en höjd av 1,4—1,5 m. I hö
gens mitt hade funnits över varandra två skelett. Vid det undre, be
läget något över bottnen, saknades föremål, däremot hade vid det 
övre skelettet, som låg ungefär på högens halva djup, anträffats en 

1 Jfr Fornvännen 1916, Tillväxten 1915, sid. 32, inv.-nr 15465:1, och 
N o r d e n , Östergötlands bronsålder, sid. 20. 
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fibula, fig. 3, och en kniv, fig. 4, båda av brons, samt en rörformig 
Imrnstenspärla; de två förstnämnda datera graven till bronsålderns 
2:a period. (En på annat håll i högen påträffad skafthålsyxa av 
grönsten hade vid högens uppbyggande tillfälligtvis medkommit i 
jordfyllningen; vidare konstaterades i högens ytlager några scknn-

Fig. 3. 
Brnnsiibnla. Hög vid Lundtorp, Vftversunda sn, Östergötland. /,. 

Fig. 4. 
Bronskniv. Hög vid Lundtorp, Väversunda sn, Östergötland, '/,• 

därgravar ifrån yngre järnåldern, vilka uppenbarligen nedgrävts i 
den färdiga högen).3 

3) C. F. Nordenskjöld lämnar i sina i Vitterhets Akademiens ar
kiv förvarade anteckningar »Östergötlands minnesmärken» (1869 ff.) 
följande notis om ett fynd ifrån Svanshals socken (1873): »Midt 
emot. . . ligger å Svanshals Westergårds egor en andra, nu odlad. 
kulle af 96 stegs omkrets och 10 stegs sluttningshöjd. Genast under 
toppens yta hittades en brynsten af fint gry och tecknad med en 
skåra å ena sidan samt ett i sned riktning genomborrad! finare hål, — 
troligtvis en qvarlefva efter en föregående undersökning af kullen.» 

Under ett besök i Svanshals i okt. 1935 kunde jag konstatera, alt 
högen, som ligger ensam fritt och vackert i åker, är bevarad i täm
ligen oskadat skick (fig. 5). Vid en preliminär uppmätning (besöket 
av denna liksom av andra nedannämnda högar ägde tyvärr rum vid 
ytterst ogynnsam väderlek) kunde jag uppskatta högens mått till: 
bottendiam. c:a 20 m, höjd drygt 2 m. Därvid är emellertid att märka, 
att högen är åtskilligt kringskuren av åker, varför man bör ha att 

* Norden , Östergötlands bronsålder, sid. 20, med fig. 2. 
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Fig. 5. 
Hög viil Svanshals Våstergård, Svansbals sn, Östergötland. 

räkna med cn ursprungl ig bottendiam. av minst 25 m. Måtten skulle 

alltså icke illa stämma överens med Nordenskjölds. Upptill finnes 

en grop av c:a 2,5 m diam. och 0,5 m djup (förmodligen är det i denna, 

som brynstenen anträffats) . Högen är s tarkt stenblandad. 

Det ä r lätt att se. aii den brynsten, som skall ha hittats, utgör ett 

skifferhänge av typ som fig. 6, karakteris t iskt fiir hällkisttiden och 

bronsålderns l : a period. Efter min mening torde det vara svårt att 

göra någon bestämd skillnad mellan dessa perioder, en fråga på vil

ken dock icke här kan ingås. Hur man har titt förklara förekomsten 

aV skiffcrhänget »genast under toppens yla» är svårt atl avgöra. Det 

kan hä r rö ra från en sekimdärgrav eller ha lappals vid tillskott

ningen av högen, i vilka, fall denna bör ha fått sin definitiva höjd 

vid hängsmyckets tid. Del kan dock också ha medkommlt i fyllnin

gen, hämtat från någon förstörd angränsande grav. I sistnämnda fall 

bör ju högen vara yngre än hängsmycket. Men även i detta fall är 

sannolikheten givetvis störst för att den senare graven tillhör samma 

huvudepok som den förstörda och icke är en årtusenden senare an

lagd grav. Högen ifrån Svanshals Västergård torde alltså efter all 

rimlighet få r äknas till bronsåldern. 

4) »I en icke obetydlig gravhög»4 vid Evebodo i Röks socken har 

anträffats den i fig. 7 avbildade bronsdolken ifrån per. 1. 

* Jfr M o n t e l i u s i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, XII, 
sid. 289. 
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Fig. 6. 
Skifforhänge. Skåne utan närmare 

fyndort. 1/v 

Fig. 7. 
Bronsdolk. Hög vid Eveboda, Köks 

sn, Östergötland. '/«• 

5) Ofta omtalat i litteraturen5 är fyndet ifrån en hög vid Tjugby 
Brunnsgård i Heda socken. Dess tillvaratagande är Nordenskjölds 
förtjänst, som efter sitt besök 1873 lämnar följande uppgifter: 

»Vid Tjugby Brunnsgård ligger öster om gården en vacker kulle 
af 88 stegs omkrets och circa 14 stegs sluttningshöjd. Af fordna 
egare blef kullen rubbad och äfven i senare tid hemtacles clerifrån 
både sten och jord till fyllnad på de efter skiftet utflyttade gårdarne. 
Äfven skattsökare hade uppifrån toppen undersökt kullen, då man 
på 8 fots djup anträffat en hällkista, som utom menniskoben inne
höll en bronsdolk, dubbelknapp af brons med guldbeläggning, en 

5 T. ex. M o n t e l i u s i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, XII, 
sid. 239, i Fornvännen 1916, sid. 21 och i Minnen under fig. 1145; Alm
g r e n , Kung Björns hög vid Haga, sid. 46, och Sveriges fasta fornläm
ningar, 3:e uppl., sid. 50, 161; N o r d e n , Östergötlands bronsålder, sid. 
28-f. 
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Fig. 8. 

Hög vid Tjugby Brunnsgärd, Heda sn, Östergötland. 

bronsnål m. m. Vid foten äro dels bullerstenar dels på kant stående 
kalkhällar: mellan dom hittades ett rakt 1 f. långt ben i form af en 
knif, som tyvärr oaktadt största omsorg ej kunnat bibehållas. Utan
för grafkammaren, men öfvertäckt af jord, som borttogs, anträffades 
en mindre jernyxa samt handtag till ett skrin.» 

Högen, som jag besökte okt. 1935 och som ligger ett par hundra m 
ö om gården, är nu mycket illa åtgången (fig. 8). Bäst bibehållen 
är den i V och NV; i toppen ses en mera obetydlig grop. Jag beräk
nade, att högen haft ett omfång av c:a 25 m och uppmätte preliminärt 
höjden till c:a 3 ni, alltså siffror, som gå väl överens med Norden-
skjölds mått. 

Dolken, dubbelknappen och nålen avbildas i fig. 9—11. De hän
föra graven till Montelius per. 4, om fyncliippgifterna äro riktiga 
alltså ett sent fall av skelett i stenkista ifrån bronsåldern. Järnyxan 
samt skrinhandtaget härröra uppenbarligen från någon plundring 
under järnåldern eller i nutiden. 

6) Nordenskjöld lämnar samtidigt uppgifter om en annan stor hög 
i Heda socken: 
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»Uti ett till St. Jussberg hörande åkergärdc finnes en hög af 

160 stegs omkrets och 20 stegs sluttningshöjd: den prydes, ej långt 

från foten, af 3 breda bautastenar af mer än 6 f. höjd samt 2 vård-

Hg. 9. 
Bronsdolk från högen 

fig. 8. Ca •/,. 

Fig. 10. 
Dubbelknapp, brons 

med guldbeläggning, från 
högen fig. 8. % 

Fig. 11. 
Bronsnål från högen 

fig. 8. »/v 

hå l la re : de 2 största bautastenarne finnas å vestra sidan, en i öster 

lutar jemte 2 vårdhållare. H ä r hafva under lång tid potatisgropar 

varit anbringade, då man under gräfning till dem träffat på en af 

kalkstenshäl lar hvälfd graf samt hittat värjor med fästen och knap-
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Fig. 12. 
Den stora högen jämte nägra mindre angränsande vid St. Jnssberg, Heda sn, 

Östergötland. Teckning av C. F. Nordenskjöld 1873. 

par af brons.»0 I fig. 12 återges Nordcnskjölds teckning av högen. 

ö om Jussbergshögen sträcker sig ett stort gravfält mod högar. 

Detta kart lades av Arvid Enqvist 1919, som därvid utom den stora 

högen inlade 118 högar av växlande dimensioner; en mångfald högar 

ha emellertid bortodlats, bl. a. intill den stora högen. Enqvist 

anger för den förstnämnda en höjd av 5—6 m och en bottendiam. av 

c:a 35 m. Han framhåller dock, att högens kanter delvis beskuri ts 

av odling i gammal tid. Högens väldiga toppgrop uppmätte Enqvist 

till c:a 8 m i diam. och 1,5 m i djup; de mindre groparna på sidorna 

anger han till 2—3 m i diam. Av de övriga högarna ha r endast en 

större mått : Enqvist anger dem till en bottendiam. av c:a 20 m och 

en höjd av 3—4 m (den sistnämnda uppgiften förefaller för hög) ; 

ingen av de övriga överstiger 15 m i diam. 

I okt. 1935 besökte jag den stora, mycket skadade Jussbergshögen 

(fig. 13). Enqvists höjdsiffra syntes mig för stor; höjden torde sna

ra re kunna anges till 4—5 m. Däremot kan diam. ha varit över 40 m. 

Dessa siffror skulle passa till Nordcnskjölds. I varje fall en verklig 

storhög! 

»Värjor med fästen och knappar av brons» kunna icko avse annat 

än svärd ifrån bronsåldern. Uppenbarligen är det fråga om en kalk

stenskista med skelett ifrån äldre bronsålder. Denna datering strider 

" Förmodligen är det samma hög, om vilken Montelius lämnar följande 
uppgift i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, XII, sid. 289: »I en stor 
kullo jiå Isberga Mönslcrskrifvareboställes ägor i Heda socken har man i 
en af kalkslensbällar bildad graf funnit värjor' med fästen och knappar 
af brons. Enligt meddelande af kyrkoherde Wiede.> Det förefaller som om 
den senare skulle ba missmint sig om.platsen. 
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Fig. 13. 

Den stora högen vid St. Jnssberg, Heda sn, Östergötland. 

givetvis icke emot, alt högen befinner sig på ett gravfält, som uppen
barligen härrör ifrån järnåldern — t. v. äro dock inga fynd ifrån 
detta gravfält bekanta — då ett sådant ej sällan lagts på platsen för 
en stor bronsåldershög (möjligen kan on eller annan av gravfältets 
större högar härröra från linmsåldern?). 

7) Vid Utterstad i Appuna socken anträffades före år 1869 vid 
.inläggning av en källare i en gravhög cn stenkista och några före
mål. T. f. kronofogden Hugo Lindeberg, som besiktigade graven och 
tillvaratog fynden, beskriver i brev till Vitterhets Akademien (20. 9. 
1869) högen som »temligen stor» eller ett »stort rör, af samman
plockade större och mindre kullerstenar blandade med fin svart
mylla». I kullens södra ända hade man stött på en kista, vari arbe
tarna skulle ha påträffat 12 människoskelett samt en bronsklinga med 
knapp, fig. 14, och en bronskniv, fig. 15. L. lät gräva i kistan och 
fann därvid en flintskrapa och ett mindre flintstycke. I brev i öster-
göl lands Fornminnesförenings ägo (27. 11. 1869) uppges kistan bestå 
av kalk- och sandstenshällar och mäta omkring 8 fot i längd, 8 il I 
fot i bredd och nära 4 fot i djup. I det förstnämnda brevet mccldc-
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las, att a rbetarna även i högens östra del skola ha observerat en 

stenkista.7 

Bronsföremålen hä r rö ra ifrån bronsålderns 3:e period. Det synes 

t* 

Fig. 14 a. 

Fig. 14,. 14 a. 
Bronssvärd. Hög vid Utterstad, Appuna sn, 

Östergötland. Ca '/, och Vr 

Fig. 15. 
Bronskniv. Hög vid Utterstad, Ajipuna sn, 

Östergötland. Vr 
Fig. 14. 

dock ovisst, om de verkligen hittats i den av Lindeberg undersökta 

kistan med flintföreraålen och icke snara re representera en sekun-

därgrav i förhållande till denna. 
7 M o n t e l i u s i Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift, XII, sid. 291; 

N o r d e n , Östergötlands bronsålder, sid. 26. 
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8) Om ett fynd i en hög vid Gummberg och Lyckan i ödeshögs 
socken meddelar Nordenskjöld 1873: 

»En väl genomsökt kulle af 78 stegs omkrets och cirka 10 stegs 
sluttningshöjd förekommer midt i en rågåker å Gummbergs och Lyc
kans egor; en rätsidig sten, som till en del framskymtar närmare 
toppen, tyckes vara öfvertäckt af den från kullens topp, der under
sökningen har skett, uppkastade jorden. Vid gräfning å norra än
dan i och för anbringande af en potatisgrop, har man för 25 år till
baka påträffat ett värjfäste och flere menniskocranier, det ena ser-
deles stort.» 

Den rätsidiga stenen härrör tydligen ifrån en kista. Det är här 
uppenbarligen fråga om en kista med skelett. Stenkistor med skelett i 
högar äro icke belagda ifrån järnåldern i Östergötland. Kombinatio
nen »värjfäste och flere menniskocranier» antyder bronsålder. 

Denna hög har alltså haft en diam. av 20—25 m och en höjd 
av c:a 2 m. 

9 ff.) Nordenskjöld avslutar sin redogörelse för ödeshögs socken 
på följande sätt: 

»Vid Ödeshögs grustag hafva äfvenledes åtskilliga menmskoske-
lett blifvit hittade. Flere stora kullar synas der ännu. Midt för gäst-
gifvaregården stå 3 st. 5 å 6 f. höga stenar och många kullar äro 
här borttagna, öfverhufvud lärer enligt Ödeshögboarnes egen upp
gift en oräknelig mängd kullar eller högar, de flesta sannolikt frun 
bronsåldern, funnits, men numera till allra största delen blifvit för
rödda . . . Af de funna bronssakerna har blott ett ringa fåtal blifvit 
bevaradt.» 

Till detta uttalande kan fogas, att Nordenskjöld gott förstod att 
skilja på bronserna ifrån brons- och järnåldern. 

Det nämndes nyss, att högar med skelett i stenkistor icke äro be
lagda ifrån Östergötlands järnålder. Sådana kunna alltså, även om 
inga fynd kännas ifrån dem, snarast dateras till bronsåldern. Jag 
nämner ett sådant fall, där högen är jämförelsevis stor. 

På åsen vid Åsbytun i Rogslösa socken antecknade Nordenskjöld 
1870—71 »en lång rad af kullar, hvaribland i synnerhet 2 utmärka 
sig». Bägges dimensioner uppges till »60 stegs omkrets och 8 stegs 
sluttningshöjd». En av dessa högar hade blivit undersökt av några 
pojkar. N. konstaterade vid 3,5 fots djup en kista av granit och 
kalkhällar, och pojkarna uppgåvo, att endast 2 tänder hittats, vilka 
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Fig. 16. 
Högar vid Åsbytun, Rogslösa sn, Östergötland. Teckning av C. F . Norden

skjöld 1 8 7 0 - 7 1 . 

« H f * # / \ 
J»* 

V. / i» 

Fig. 17. 
Plan över] högarna vid Asbytun, Rogslösa sn, Östergötland. 

Norden 1926. 
Av Ar thur 

deras lärare bestämt som människotänder — graven var uppenbar
ligen plundrad långt tidigare. Fig. 16 återger Nordcnskjölds teck
ning av Åsbytun-gravfältet. Nu återstå 3 större högar (av en fjärde 
större synas spår) och 1 mindre; jfr den i fig. 17 återgivna karta 
över området, som Norden upprättat 1926. Den av Nordenskjöld om
talade högen är antagligen en av de yttersta av de tre kvarstående 
större, av vilka den västligastes mått äro: diam. bortåt 20 m, höjd 
c:a 1,5 m. 

Det torde av den föregående förteckningen vara fullt klart, att i 
västra Östergötland seden att begrava de döda i större* högar varit 
vanlig under bronsåldern. I några av de ovannämnda fallen äro 
högarnas dimensioner icke så betydande, dock i intet fall understi
gande c:a 15 m i diam. Men i flera fall äro måtten avsevärda: i nr 
3 en diam. av minst 25 m och en höjd av drygt 2 m, i nr 5 en diam. 
av c:a 25 m och en höjd av c:a 3 m, i nr 8 en diam. av 20—25 m och 

8 Även högar av okänd storlek ifrån västra Östergötland ba lämnat brons
åldersfynd, t. ox. en hög vid lladdetorj) i Heda socken, vari holkyxan Nor
den, Östergötlands bronsålder, l'l. IX, fig. 13, ifrån per. 3 anträffats »jomte 
menniskobenx 
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Fig. 18. 
Karta visande utbredningen av säkra (#) eller förmodade (O) stora brons

åldershögar i Östergötland. 

1. Hagebyhöga Västergärd, Hagebyhöga sn. 2. Lnudtorp, Väversunda sn. 
3. Svansbals Västergård, Svansbals sn. 4. Kveboda, Röks sn. 5. Tjugby 
Brunnsgård, Heda sn. 6. St. Jussberg, Heda sn. 7. l l t terstad, Ajijmna sn. 
8. Guininberg och Lyckan, Ödeshögs sn. 9. Ljungens backe, Tåby sn. 10. 
Åsbytun, Rogslösa sn. 11. Diseved, Heda sn. 12. Åsby Skattegärd, Kumla 

sn. 13. Gärdslösa Skattogård, Kumla sn. 14. Hagen, Röks sn. 

en höjd av c:a 2 m. Och verkligt stor är högen nr 6 med en diam. 
av minst 40 m och en höjd av 4—5 m. 

Som vi se, ligga alla de här uppräknade högarna inom ett mycket 
begränsat område: Hagebyhöga, Rogslösa, Väversunda, Appuna, 
Svanshals, Rök, Heda och Ödeshög, d. v. s. trakterna av Tåkern och 
Omberg, med tyngdpunkt på området söder om nämnda sjö (kartan 
fig. 18). 

Från järnåldern känner jag ifrån detta område inga fynd ifrån 
högar av en storleksordning med diam. av 15 m eller mera. Sanno-
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Fig. 19. 
. Diseveds kulle», Heda sn, Östergötland. 

Foto A. Norden. 

likt finnas dock större järnåldershögar här. Men det är likväl tro
ligt, att do flesta av de större oundersökta högarna [frän detta om
råde tillhöra bronsåldern. Sådana högar äro talrika. Jag skall här 
anföra några ex.: 

1) Ett ovanligt vackert ex. är den s. k. Diseveds kulle 1 Heda soc
ken med en diam. av antagligen bortåt 40 m och en höjd av förmod
ligen inemot 5 m (fig. 19). 

2) På Asby Skattegårds ägor SV om Norrgården i Kumla soc
ken omtalar Nordenskjöld en hög, som 1873 var starkt kringskuren 
och då höll en omkrets av c:a 90 steg och 8 stegs sluttningshöjd, 
men vars ursprungliga vidd »torde varit minst 130 steg». Jag be
sökte högen, som ligger i åker omedelbart S om landsvägen, 
i okt. 1935 och uppskattade dimensionerna till: bottendiam. 20—23 
och höjd 3—3,5 m, varvid dock är att märka, att den är mycket kring
skuren, så att dess ursprungliga genomskärning säkerligen övergått 
30 m. I toppen finnes ett stort hål, vars diam. jag beräknade till 7—8 
m och djup till c:a 1,5 m. 

3) ö om Gärdslösa Skattegård i Kumla socken ses i en åker strax 
norr om landsvägen en hög, vars mått jag okt. 1935 preliminärt upp
skattade till: en bottendiam. av c:a 15 m och en höjd av över 2,5 m. 
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I likhet med Asbyhögen är den dock överallt starkt kringskuren, 
varemot den i övrigt förefaller orörd. 

Från det övriga Östergötland känner jag endast en större brons
åldershög, den av Arthur Norden 1926 undersökta högen vid Ljun
gens backe i Tåby socken i Söderköpingstrakten,9 vilken har en 
diam. av c:a 23 m och en höjd av något över 2 m. Norden fann här 
rester efter en förmultnad träkammare, i vilken stod ett som be
hållare för brända ben använt lerkärl; detta kärl härrör otvivel
aktigt ifrån bronsålderns slut (per. 6?). 

Sannolikt torde väl med tiden ytterligare en och annan större 
bronsåldershög kunna konstateras ifrån de delar av Östergötland, 
som ligga utanför Omberg- och Tåkernbygderna, men uppenbarligen 
äro bronsåldershögar sällsynta inom dessa områden. Däremot har 
här en och annan större hög givit fynd ifrån yngre järnåldern. 

Flera gånger ha i Östergötland hällkistor i hög påträffats med 
rent »hällkisttids»-inventarium, raen i intet sådant fall har högen 
haft större dimensioner. Det synes, som om högarna under hällkist
tiden, d. v. s. bronsålderns per. 1, ännu vanligen varit mera obetyd
liga — den ovannämnda högen nr 3 skulle utgöra ett undantag. 

Seden i västra Östergötland att resa stora högar eller överhuvud 
taget högar under bronsåldern visar givetvis hän på förbindelser 
med Sydskandinavien. Det bör också framhållas, att det just är 
västra Östergötlands slättbygd, som utgör centrum redan för den 
sydskandinaviska megalitkulturen (se kartorna i Nerman, Östergöt
lands stenålder). Som särskilt hällkistorna visa,10 är dock megalit-
kulturen i sina sena former rikt representerad i slättområdet ända 
fram till Roxen, varför man kunde vänta de stora bronsålders
högarna ända dit. 

Det är uppenbarligen på sydvästliga och västliga vägar, som hög-
resandets mod kommit till Östergötland under bronsåldern. Från 
Halland har det på flodvägarna trängt upp mot nordost. Dels genom 
Småland, där de ovannämnda stora bronsåldershögarna vid Bäcka-
ryd i Hamneda och Väcklinge i Retteled äro belägna intill eller ej 
långt ifrån Lagan, resp. Nissan, vilka båda föra upp mot Vätterns 
sydända. Dels till Västergötland, där på Falbygden det jordblandade 

' N o r d e n i Fornvännen 1930, sid. 86 ff. 
10 N e r m a n, a. a., sid. 30 ff. De sedan 1911 nytillkomna gravarna ha 

stort sett samma utbredning. 
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roset är den under bronsåldern allmännast förekommande gravfor-
raen. Att emellertid där storhögar givit säkra bronsåldersfynd har 
ännu icke blivit påvisat. 

Liksom ofta i Sydskandinavien synes man kunna iakttaga, att de 
östgötska bronsåldershögarna ligga utmed traktens nuvarande huvud
vägar: t. ex. Jussbergshögen och Tjitgbyhögen, liksom Diseveds 
kulle och en större, stark! skadad hög vid Hagen i Röks socken, 
längs landsvägen Alvastra—Kök, Åsby- och Gärdslösahögarna ul-
incil landsvägen längs Tåkerns sydstrand. Detta kunde antyda, atl 
de ifrågavarande vägarna på vissa sträckor härröra redan från 
bronsåldern.11 Högarna ligga ofta synnerligen f rami radande i land
skapet. Tyvärr äro dock, som vi sett, de flesta mer eller mindre 
illa åtgångna. En restaurering av dessa är en betydelsefull uppgift, 
som skulle återskänka denna förnämliga kulturbygd några nu för
dunklade skönhetsvärden. 1 samband med denna restaurering borde 
även någon av högarna utgrävas. 

u Att andra sträckor äro senare, även från historisk tid. är givetvis 
klart, Angående de Ifrågavarande trakternas äldre vägnät se C n a t t i n 
g i u s i Rig 1929, sid. 127 ff., och i Fornvännen 1930, sid. 116 ff. 

-
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Fig. 20. 
Bronsåldershögar, Stora Köpings sn, Skäne. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G . 

BIRGER NERMAN: Eine Bronzezeitgegend mit Grosshugeln 
in Östergötland. 

Die am meisten ausgoprägte Grabform Stidskandinavions während der 
Bronzezeit ist der aus Erde und Steinen bestehende Hiigel, oft von be-
deutender Grosse. Grosse Hiigel sind zahlreich in Dänemark, Schonen, 
Stidhalland und Westblekinge, weiter nach N hin, wo der, auch zuweilen 
grosse, erdfreie Steinhiigel vorberrscbt, treffen wir nur vereinzelte grosse 
Hiigel von siidskandinavischein Typus an. Vert. will jetzt zeigen, dass eine 
ganze Gegend mit grossen bronzezeitlichen Hiigeln im westlichen Öster
götland zu finden ist. 

Nur in zwei Fallen hat bei den fraglichen Hiigeln eine fachmännische 
Nachuntersuchung stattgefunden. Uber die anderen sind Angaben betreffs 
Dimensionen und Funde vorhanden in alten Aufzeichnungen, vor allein in 
den in der Vitterhets-Akademi aufbewahrten Aufzeichnungen von C. F. 
Nordenskjöld: »Östergötlands minnesmärken (Denkmäler Östergötlands)>, 
1869 ff. 

Die dem Verf. bekannten grösseren bronzezeitlichen Hiigel im westlichen 
Östergötland sind die folgenden: 

Hagebyhöga Västergård, Ksp. Hagebyhöga. Durchm. 14—16,3 m. (Nach
untersuchung von E. Sörling). 

Lundtorp, Ksp. Väversunda. Durchm. 23,5—25 m, Höhe 1,4—1,5 m. (Nach
untersuchung von A. Norden). 

Svanshals Västergård, Ksp. Svansbals. Durchm. wenigst. 25 m, Höhe gut 2 m. 
Eveboda, Ksp. Rök. »Nicht unhedeutend». 
Tjugby Brunnsgård, Ksp. Heda, Durchm. etwa 25 m, Höhe etwa 3 m. 
St. Jussberg, Ksp. Heda. Durchm. wenigstens 40 m, Höhe 4—5 m. 
Utterstad, Ksp. Appuna. »Ziemlich gross», »gross». 
Gummberg — Lyckan, Ksp. Ödeshög. Durchm. 20—25 m, Höhe etwa 2 m. 
Im Ksp. ödeshög mehrere? (Nordenskjöld). 
Auch kommen in Östergötland Hiigel vor, bei denen man nur die Grabsitte 

kennt und diese fiir die Bronzezeit spricht, z. B. ein Hiigel bei Åsbytun, 
Ksp. Rogslösa. 

Die erwähnten Hiigel befinden sich alle in der Gegend des Sees Tåkern 
(Fig. 18). In dieser Gegend kommen auch ununtersucbte grosse Hiigel 
vor, die wahrscheinlich der Bronzezeit angehören, z. B. Fig. 18, Nr. 11—13. 

Sonst ist aus Östergötland nur ein grosser bronzezeitlicher Hiigel be
kannt (Fig. 18, Nr. 9). 

Die Sitte, grosse Hiigel zu errichten, ist offenbar zunächst aus Siidballand 
aut den Flusswegen durch Westsraåland und Västergötland nach Öster
götland gekommen. Wie in Slidskandinavien liegen die Hiigel im west
lichen Östergötland vor allem längs den jetzigen Hauptstrassen, wesbalb 
diese streckenweise vielleicht schon während der Bronzezeit angelegt wor
den sind. 

Fornvännen 1936. 


