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Fornlemningar i Vestbo och Östbo härad af Småland,
på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1877

af

L. F. Palmgren.

Dannäs socken i Vestbo härad.

Ett litet stycke norr om Dannäs herregård och något syd
vest örn kyrkan, åt vester stötande till en stor mosse, Svart
mosse kallad, hvilken utgjort en fortsättning af den */s här
ifrån liggande sjön Bolmen, samt vester örn en liten mad, ligga 
14 grafhögar, af hvilka 11 äro skadade genom grustägt i forna 
tider. Platsen kallas ”Salig grufvan” och består till största 
delen af bergshällar, på hvilka grafhögarne ligga. Huru många 
högar, som funnits på det område, som tre på platsen varande 
stora grusgropar nu intaga, i hvilka gamla träd växa, och 
i hvilka ett par grafhögar höllö på att nedstörta, kan ej af
göra». De qvarvarande hade blifvit skonade från förödelse, 
emedan de underliggande klipporna hindrade vidare grustägt. 
Samtlige qvarvarande voro stenblandade jordhögar.

Högen 1. Skadad i toppen, omkrets 92 fot, ljungbeväxt, 
inneslöt en kolbädd, som började i sydöstra kanten, sträckte sig 
derefter inåt, följande högens vestra del till en längd af lö fot, 
var tunn och innehöll föga ben. Vid förbränningen hade alved 
blifvit använd. Alldeles i östra kanten anträffades en af rost 
hårdt angripen sölja af jern; ett rundt brakteatliknande häng- 
smycke af brons, af samma typ som fig. 8 å sid. 16 i fjerde 
bandet af delina tidskrift (men något afvikande), samt 5 perlor 
af glas, af hvilka tre äro runda, en facetterad oell en rund,
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dubbel, gill. I högens vestra kant, der några kullerstenar lågo 
i gruset, funnos en liten rund pernio af glas, silfverglänsande, och 
två perlor af karneol, facetterade. Midt i kolbädden, mellan 
ett par af hettan hardt angripna större kullerstenar, hvilka lago 
4,5 fot från hvarandra, funnos följande saker, liggande tätt vid 
hvarandra i den ordning de nu uppräknas, från vester till öster 
räknadt: fyra dubbla perlor, en tredubbel och sju perlor af olika 
form, samt en liten, vriden ring af silfvertråd, stor som en liten 
öronring; vidare två bronsperlor, en krokformig jernbit, bitar 
af ett treflikigt spänne af brons med en ring af jern vid nål
fästet, två ovala dubbelskaliga spännbucklor af brons, närmast 
lika tig. 551 i Sv. forns., och 6 perlor, samt längst i öster en 
flintbit och en träbit. Perlorna äro af glas, de dubbla små, 
gula, de andra dels runda, släta eller refflade, dels ovala. I en 
af dubbelperlorna fanns qvar ett litet stycke af tråden, på hvil
ken perlorna varit trädda. Ofverskållan till den ena spänn- 
bncklan saknas.

Högen 2. Låg, ljungbeväxt; 51 fot i omkrets. Kolbädden, 
belägen i nordvestra delen, betäekte en yta af 5 qvadratfot, 
inneslöt mycket kol och aska, men endast några få benskärfvor. 
I dess östra kant låg ett tunt bryne med hål, och 2 fot syd
vest derom en berlockformig perla af porslinslikt ämne.

Högen 3. Lågt, jordblandadt stenrör af 105 fots omkrets. 
Detta betäckte 2 helt och hållet från hvarandra skilda kol- och 
benbäddar, belägna den ena i rörets mera vestliga och den an
dra i dess mera östliga del. De voro täckta af ett lager utaf 
större och mindre kullersten. Sjelfva bäddarne voro fria från 
sten, utom att några mindre kullerstenar här och der lågo på 
bottnen. Dessa hade troligen utgjort underlag för bålet, hvar
till alved blifvit använd, och hvaraf obrända, kolade bitar ännu 
funnos qvar. Kolbädden i vestra delen sträckte sig 5 fot i norr 
och söder och var rik på ben. Här funnos några bitar af en 
lerurna, två perlor af glas, en knif af jern med hvass udd, 
samt en hoprostad jernklump. Denna klump innehåller 4 hop- 
rostade jernringar. Dessutom bitar af en dubbelskalig, oval 
spännbuckla af brons, af ungefär samma typ som fig. 551 i Sv. 
forns., två små ringar af brons, samt ett stycke af en liten
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dylik bronsring, jemte 12 pedor af glas, dels runda och dels 
slipade i facetter, samt några jernbitar. — Den östra kolbädden 
var mycket tjock och rik på ben och inneslöt 6 pedor af glas, 
samt en bit af en leam af ben. Femton fot från dess östra 
ytterkant låg en större kullersten, under hvilken hittades en af 
elden mycket skadad, oval, dubbelskalig spännbuckla af brons, 
lik fig. 551 i Sv. forns., jemte förrostade jernbitar. Lemnin- 
garna af tvä lik hade således med säkerhet blifvit nedlagda i 
denna hög.

Högen 4. Denna hög, af 78 fots omkrets, var bildad af 
jord och särdeles stora kullerstenar, hvilka betäckte en kolbädd, 
rik på ben, som bildade en oregelbunden figur, 6 fot lång i öster 
och vester och 3 fot bred. Fyra större kullerstenar lågo i denna 
bädd och sträckte sig ned till gruset inunder, bildande en 
rektangulär figur. Alved hade blifvit använd vid förbränningen. 
1 bäddens nordöstra del märktes rost, utvisande att jern funnits, 
eljest intet.

Högen 5. Skadad i toppen genom en större håla, der 
gräs nu växte. Sedan grästorfven i denna håla blifvit afflådd, 
påträffades lemningar af ett benrangel, hvilket säkerligen blifvit 
ditlagdt efter hålans bildande, emedan både jord och sten be- 
funno sig i rubbadt läge under benranglet. Personer berättade 
äfven, att för 60 å 70 år tillbaka, en kringvandrande krämare 
på obekant sätt försvunnit på en illa beryktad krog, som då 
fanns här alldeles i närheten. Afven denna hög betäckte en 
lcolbädd, som upptog hela dess botten och var rik på ben. Här 
fanns en jernbit, ett tunt bryne med hål, 2,7 tum långt, 0,35 
tum bredt, samt en mycket liten bit af kanten till en oval 
spännbuckla af brons, troligen af ungefär samma typ som fig. 
551 i Sv. forns.

Högen 6. Denna hög, som var bildad liksom de Öfrige, 
innehöll alldeles ingenting, hvarken lemningar af brändt eller 
obrändt lik. Han låg längst i norr på graftaltet.

Norr örn Dannäs kyrka, alldeles utmed ringmuren, är en 
uppodlad träda och norr derom en låg, stenig ås, beväxt med
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björk och ek. Vid trädeskanten och på denna ås finnas numera 
8 stenblandade, låga jordhögar. Innan trädan för längre tid 
tillbaka odlades, berättades många högar der hafva funnits. 
En af de ännu qvarvarande högarne öppnades, men, ehuru han 
genomschaktades till betydligt djup, fanns ingenting.

På Dannäs herregårds näs vid stigen, som leder till Danö 
skeppsstad, ligger i bokskogen ett större fyrkantigt stenrör, 
omgifvet af dylika af rund- och trekantig form. Flere väl ar
betade stenyxor, — bland andra en af särdeles vacker form, 
hvilken blifvit försåld till en kringstrykande antiqvitetshand- 
lande från Odensjö socken för 10 kronor och af honom såld i 
Kjöbenhavn, — hade blifvit funna på Dannäs herregårds egor; 
den senare vid notdrägt i Bolmen.

Ås socken i Vestbo härad.

Några hundra alnar norr örn Draftinge by går i öster och 
vester en låg, åt söder sluttande ås, på hvilken ligga 21 jord
högar, kallade ”Kockehögar”. Den tappade sjön Drafven ligger 
ett stycke vester örn detta gräffält, en mosse i nordvest, en mad 
i söder. Nedanför fältet åt vester till ligger en håla, öfver 100 
alnar i längd och bredd. Som jordmånen här är flygsand, är 
denna däld icke beväxt med gräs. I kanterna syntes, 3 fot un
der nuvarande ytan, ett tunt, svart lager, som sträckte sig 
rundt omkring hela hålan och möjligen utgjorde den gamla 
matjordsytan, hvilken i forntiden blifvit öfverhöljd med flyg
sand. I denna häla upplockade jag flere spåner och råa bitar 
af flinta, samt skärfvor af obrända ben.

De största af de på denna ås belägna högarne hade en 
diameter af 45 å 50 fot och en höjd af 7 fot. Tolf af dem 
voro skadade och nyttjades nu som potatisgrafvar. Två små 
åkerlappar omgåfvo åsen i norr och öster och hade äfven bi
dragit att förstöra högarne. I dessa åkrar sades flintspån ym
nigt förekomma. Något som jag förut icke på något gräffält 
sett var, att två högar, belägna 13 fot från hvarandra, voro 
sammanbundna genom en tre fot hög jordrygg, två fot lägre 
än de genom honom sammanbundna högarne. Denna jordrygg 
inneslöt brändt lik, såsom här nedan närmare beskrifves.
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Några hundra alnar nordost om detta fält, och skild från 
detsamma genom en nu odlad mad, sträcker sig äfven en låg 
ås i öster och vester, begränsad af kärr i norr och söder. Längst 
i vester på denna ås ligga två stora jordhögar i norr och söder 
från hvarandra. Den norra, hvilken håller 90 fot i diameter 
och säkert 12 fot i höjd, är skadad i norra delen, och dess 
topp är nu något tillplattad. Han kallas ”Bullershög”. Från 
dess södra sida utgå, 9 fot från hvarandra, 2 rektangelformiga 
utsprång, 15 fot långa, 10 fot breda, bildade liksom sjelfva högen 
af jord.

Mellan dessa båda högar, af hvilka den södra är mycket 
förderfvad genom potatisgropar, ligger en tresidig jordhög, hvars 
insvängda sidor hålla 37 fot från ändpunkterna till midten. 
Nedanför ”Bullershög” åt vester till ligger en jordhög med sitt 
vanliga bihang, potatisgrafven. Oster örn ”Bullershög” ligga 5 
tresidiga, låga jordhögar, af hvilka de båda längst i öster be
lägna berättades hafva blifvit undersökta af landtmätaren Allvin, 
utgifvaren af Vestbo härads beskrifning. Två af dem voro dess
utom nästan helt och hållet uppätna af åkrar, hvilka inkräktat 
både norra och södra delen af graffältet. Nu funnos 18 högar 
bär. Huru många förr legat på dessa åkrar, är omöjligt att 
uppgifva. Resestenar lågo bär och der.

Renfana (Tanacetum), en än i dag af allmogen här i trak
ten mycket använd prydnadsväxt på dess grafvar, och hvilken 
ej i vildt tillstånd förekommer i Småland, växte på detta gräf
fält temligen ymnigt i den höga, frodiga ljungen.

Norr om detta gräffält, och skild från detsamma af en mad, 
genom hvilken en bäck flyter, höjer sig en ödslig, kal ljung
backe, känd under namnet ”Tingsstenar”.

Här finnas 4 runda stensättning ar, en skeppsformig sådan, 
en tresidig jordhög, två mindre och två stora jordhögar, nästan 
förderfvade, samt några mindre kummel. Dessutom stå ännu 
här och der en mängd resestenar, och hålor, utvisande dylikas 
forna plats, förekomma ymnigt. Inalles stå nu 54 stenar, den 
högste något öfver 5,5 fot.

Innan denna tings- och grafplats hemföll under förstörelsen, 
måste den egt ett storartadt utseende. Djupa, forntida gång
stigar leda från alla håll genom den långa ljungen upp till 
platsen, I en af dem fann jag en flintspån. Ting lära hållits
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bär så sent som på 1500 talet. En bonde uppgå!' sig ega ett 
pergamentsbref från denna tid, utfärdadt från ”Tingsstenar”. 
Jag såg det likväl icke. Denna plats borde fridlysas, emedan 
eljest inom kort hvarenda sten torde vara borttagen.

Oster om ”Tingsstenar” på Bäckegärds egor hade jordegaren 
för några år sedan uppfört nya boningshus på en böjd kallad 
”Gambacken”, der två större jordhögar funnos. Vid bort
tagandet af dessa hade bonden — såsom han uttryckte sig — 
funnit i hvardera högen två ”floer” (lager) benrangel ofvanpå 
hvarandra, liggande i öster och vester, minst 10 i hvar hög. 
Namnet på platsen antyder, att måhända afrättade missdådare 
här blifvit begrafne.

Norr om ”Tingsstenar” på Norregårds egor ligger i tät furu
skog, temligen aflägset från menniskoboningar, en ofantligt stor 
jordhög, kallad ”Vickehög”. Oaktadt dess aflägsenhet voro lik
väl 13 stora potatisgrafvar i honom inredda.

På Svensgårds egor ligga "Espehögarne”, 8 till antalet; på 
Bäckegårds egor "Lerbäckshögen".

Vi återgå nu till graffältet med namnet Kockehögar, der 
fyra grafvar undersöktes.

Högen 7. Diameter 30, höjd 3 fot. Denne, liksom alla 
de öfriga högarne på detta fält, var ljungbeväxt och bestod af 
fin mjellsand utan sten. Midt i högen på gamla matjordsbott- 
nen utbredde sig kolbädden, 7 fot lång i norr och söder och 5 
fot i öster och vester, innehållande benskärfvor, särdeles i östra 
och norra kanten, der en liten jernsmula fanns; en del ben 
voro temligen stora. Eljest hittades här ingenting.

Högen 8. Diameter 36, höjd något öfver 5 fot. Femton 
fot från södra kanten anträffades, 2 fot öfver gamla matjords- 
bädden, en kolbädd, betäckande en yta af ungefär 4 fots längd 
och lika bredd. I denna bädds vestra del låg den sönderbrutna 
underskållau af en dubbelskalig oval spännbuckla af brons, tro
ligen af samma typ som fig. 551 i Sv. forns., samt en möj
ligen till denna spännbuckla hörande nål af brons; derbredvid
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Iipptogs eu bit af en hufvudskål, och 1 fot öster derom en 
jer ribi t.

Under denna bädd, men helt och hållet skild från den
samma genom icke askbemängd eller kolblandad sand af unge
fär 1 fots tjocklek, anträffades en annan kolbädd, belägen på 
gamla matjordslagret. Denne kolbädd började 2 fot från högens 
norra och södra kanter, 3 fot från dess östra och 5 fot från 
dess vestra kant, samt innehöll en ofantlig mängd af ben och 
kol. Kolen voro af löfved, troligen ek, och kollagret väl fot- 
tjockt. I norra kanten hittades en flintbit, och i bäddens syd
östra del 2 pilspetsar af jern, kortare, men bredare än de som 
så ofta hittats i denna trakts grafhögar (samma form som tig. 
501 i Sv. forns.). Bredvid dem lago några jernklumpar. 1 
bäddens sydvestra del påträffades en lång, smal jernten, tro
ligen en knif, en half fot längre in ett par jernklumpar, samt 
2 fot längre in en afbruten kronsten, hopgyttrad med ben och 
kol, ett hårdt slitet, nästan fyrkantigt bryne, afbrutet och utan 
hål, samt spår af jern.

Säkerligen hade de brända lemningarna af flere personer 
här blifvit nedlagda. Benskärfvornas talrikhet och förekomst i 
hela kolbädden antydde detta.

Högen 9. Diameter 39, höjd något mer än 5,5 fot. Den 
betäckte en kolbädd, bildande en oregelbunden fyrkant med 
ungefär 10 fots sida, innehållande ofantligt med kol, tjocka 
som ett manslår, af löfved samt öfverallt späckad med större 
och mindre benskärfvor samt lemningar af förbrända och för
rostade jernsaker. I denna bädds nordvestra del funnos 2 små 
flintbitar, ett afbrutet, tunt bryne, förrostade bitar af en tunn 
jernskifva med vidhängande träbitar, en platt sländtrissa af 
sten, samt en liten oval, plattad sten, bildad af naturen, med 
ett ej af menniskohand gjordt, oregelbundet hål. Kolbädden 
var mer än fotstjock, och särdeles i vestra delen voro kolen 
hopade, så att bädden der var väl 2 fot tjock. De många saker, 
hvilka den ymniga förekomsten af jernrost utvisade hafva med 
detta eller dessa lik kastats på bålet, hade genom den starka 
hettan blifvit förstörda.

FORNLEMNING AK ] ÖSTBO OCH VESTBO HÄRAD.
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Grafven 10. Den förut omtalade balken, som samman
band 2 i öster och vester liggande högar undersöktes. Denna 
balk var 14 fot bred, ungefär lika lång samt 3 fot hög. All
deles i dess norra kant anträffades ben och kol samt en half 
fot ofvanför denna bensamling en oval spännbuckla af brons, 
liggande för sig sjelf i sanden utan egentlig beröring med hen
och kolbunken, i hvilken senare en annan oval spännbuckla af 
brons, ej lik den andra, anträffades jemte en sländtrissa af 
sten, samt en del förrostade jernbitar. Denna spännbuckla är 
enskalig och närmast lik fig. 1 å pl. 4 i andra bandet af denna 
tidskrift. Den andra, som är ovanlig, har varit prydd med en 
nu bortfallen rhombisk öfverskålla, hvilken endast betäckt en 
mindre del af spännet. Fig. 1 visar denna spännbuckla sedd 
från sidan och i naturlig storlek.

Fig. 1. Oval spännbuckla af brons, sedd från sidan, f. i högen 10 vid Draf
tinge i As s-.n- */,.

Derefter tröt bädden, men 3 fot från mellanbalkens södra 
kant anträffades åter en ofantlig massa ben och kol till en längd 
af 3 och bredd af 2 fot. Här hittades en jernbit jemte spår 
af mycket jern.

GrafFåltet vid Bullershög.

Högen 11. Låg jordhög, af 21 fots diameter; ljungtorfven 
afflådd. Två fot från Östra kanten anträffades kol och ben. En 
spiralperla af brons samt en liten njurformig, sönderbruten sten 
af fint gry hittades i den mjölfina mjelljorden strax ofvanför 
kolbädden på detta ställe, och som i hela högen ej fanns en sten 
så stor som en ärta mer än denne och de nedanför omtalade, 
hade han säkerligen med afsigt blifvit ditlagd. I norra delen, 
3 fot från ytterkanten, hittades ett afbrutet beslag af brons, 
platt, med sirater på Öfversidan och med en långsgående af små
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hål genombruten, uppstående kant på undersidan; afbildadt 
fig. 2 i naturlig storlek. Strax söder örn detta beslag låg ett 
bronsspänne af ovanlig form, med nål af jern, nu förvandlad i 
en rostklump, i hvilken små bitar af brända ben sitta. Spännet, 
tunt, genombrutet och svagt böjdt, är afbildadt tig. 3 i naturlig 
storlek. Dessutom lågo här 2 spi- 
ralperlor af brons samt en obetyd
lig bronssmula och en fot norr 
derom en dylik bronsperla, en hel 
dubbelperla af hvitt och en i två 
halfvor bruten af grönt glas samt 
en jernbit. Ett litet stycke syd- Fig. 2. Beslag af brons,.sedt upp- 

vest örn de nu omnamnda fynden J vid Draftinge i As s-.n >/,. 
funnos bitar af öfverskållan till en
oval spännbuchla. af brons, hvilken varit af samma typ som fig. 
551 i Sv. forns.; i ett af dessa stycken sitter hälften utaf en 
jemling. Vidare anträffades här 11 spiralvridna perion af brons, 
4 hela och 2 halfva perion af glas, en rund, ihålig dylik med 
uppdrifven kant af brons, några 
små bronssmulor och längst i syd
vest en liten bit bränd lera.

Kolbädden begränsades i 
nordöstra hörnet af en alnshög 
stenflisa. Åtta fot från denna 
flisa stodo längs efter södra kan
ten 3 små stenflisor med 3,5 
fots mellanrum, och i bäddens 
vestra kant stodo likaledes 2 dy
lika, 2 fot från hvarandra. Bäd- FV- 3- Genombrutet bronsspänne,
, l-ii . . sedi uppifrån och fran sidan, f. i
den, hvilken började genast i högen ll vid Draftinge i Ås s:n.
östra kanten och var belägen huf
vudsakligen i nordöstra delen af högen, var rik på ben och kol.

Högen 12. Belägen längst i öster på graffältet, låg, af 36 
fots diameter och 3 fots höjd. Jordmånen finaste mjelljord. 
Kolbädden betäckte i högens midt en yta 10 fot i längd och 
bredd, var genomväxt af en mängd rötter och innehöll en ofant
lig mängd kol och brända ben. I sydöstra delen af densamma 
hittades ett större stycke af en enskalig oval spännbuchla af

F0RNLEMN INGAR I ÖSTBO OCH VESTBO HÄRAD.



248 L. F. PALMGREN.

brons, hvilken synes hafva varit prydd nied ovanliga sirater, 
ehuru dessa äro så skadade af elden, att endast föga af deni 
nu ses; en spir alp erla af brons samt en rund, temligen stor 
perla af hvitt glas jemte bitar af en hufvudskål. Ett par fot 
norr derom lago 3 stora perion med mosaikinläggning i fyrkan
tiga och ovala rutor i blått, kvitt och gult; den ena dessutom

med stjern- eller korsformiga inläggnin
gar i hvitt. Derjemte upptogs här en 
perla af blått och en dylik af hvitt glas 
samt en liten jernbit. Spår af jernrost 
syntes här och der.

Vig. 4. Genombrutet llång- 
smycke af brons, f. i graf
ven 13 vid Draftinge i As 

s.n.

Grafven 13. Ostra utsprånget på 
Bullershög. På 4 fots djup fanns i östra 
kanten en fläck med några kol äfvensom 
benskärfvor. Afven hittades ben och nå
got kol under ljungtorfven. Något längre 
in på en liten omkrets, 3 fot lång och 
bred, påträffades 2 genombrutna häng- 

smycken af brons, af hvilka det ena är i naturlig storlek afbil- 
dadt fig. 4; lemningar af infattadt glas, eller dylikt ämne, ses i 
midten och på fyra andra ställen. Det andra hängsmycket är 
nästan alldeles af samma form och storlek. En flintbit, 2 blå 
glasperlor, den ena med mosaikinläggning, lång, cylinderformig, 
den andra facetterad, en platt, rund, gul perla med mosaik
inläggningar, en röd perla af glasfluss samt 4 små perion af gult, 
blått och hvitt glas lågo här tätt tillsammans.

Grafven 14. Vestra utsprånget på Bullershög. Genast 
under ljungtorfven och ned till bottnen var detta utsprång 
genomsprängdt af en stor mängd benskärfvor, men föga kol. 
Denna benbädd började på 2 ä 3 fots afstånd från ytterkanten 
och betäckte sedan hela det fyrkantiga utsprånget. Här och 
der befunnos liggande: 2 spiralperlor af brons, en sländtrissa 
af sandsten, sönderbruten, 2 tillika med glasperlor och benhitar 
sammansmälta spiralperlor af brons jemte flere bitar af dylika. 
Dessutom 5 cylinderformiga perion, af hvilka några hafva mo
saikinläggningar af blått och grönt glas, skadade af elden, en 
dylik af lera, samt 3 bitar af sådana jemte 3 små, platta per■



Eorni.Emningar i östbo och vestbo hakad. 249

tor af glas. Flere bronsbitar, en haspa af jern samt några 
jernbitar funnos dessutom.

Dessa utsprång, hvilka jag förut beskrifvit, inneslöto må
hända qvarlefvorna af nära anhöriga till den i Bullershög hvi- 
lande personen, hvilken senare hög jag äfven tänkt genom
gräfva, ehuru jag af den stora kostnaden afskräcktes derifrån.

Högen 15. Låg jordhög af 21 fots diameter; ljungtorfven 
afflådd. Strax under den efter förra ljungtorfvens afflåning bil
dade tunna ljungmyllan hittades pä spridda ställen 4 svarta 
bitar af bränd lera. Tre fot från nordöstra kanten låg ett stort 
flintstycke i sanden, hvilket synbarligen varit brukadt att slå 
eld med; här började också en svag kolrand med en och annan 
benskärfva. Två och en half fot längre åt vester hittades en 
spräckt sländtrissa af sten, ett fyrkantigt bryne med hål, en 
förrostad knif eller pilspets och andra förrostade jernbitar, jemte 
små bronssmulor, och 3 fot åt söder i rak linie en liten hake 
af jern, bredvid hvilken låg en hel sländtrissa af sten. I bäd
dens sydvestra del hittades ett par små pedor af glas, smulor 
af spiralperlor af brons, en liten flintbit samt en del förrostade 
jernbitar.

Högen 16. Låg, af 21 fots diameter; matjorden delvis af
flådd. Kolbädden började 9 fot från norra kanten och sträckte 
sig ända fram till den södra. Bredden var 8 fot i öster och 
vester. Ben och kol funnos öfverallt i denna bädd, som var 
tätt genomväfd af rötter; föröfrigt märktes intet. Liksom den 
följande högen låg denne mycket sankt.

Högen 17. Diameter 20 fot. Kolbädden betäckte hela 
högens botten och inneslöt jemte benskärfvor ett bryne, hårdt 
slitet, afbrutet och utan hål, samt ett par jernbitar.

Högen 18. Oval till formen, skadad i söder genom en 
åker; längd i norr och söder 25 fot, bredd 17. Jordmånen be
stod utaf fin mjellsand liksom i alla de öfriga högarne på detta 
fält. Kolbädden, mycket genomväxt af rötter, började i midten 
och sträckte sig ända ut till södra kanten. I dess norra kant 
anträffades förbrända bitar af en oval, enskalig spännbuckla af
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brons, närmast lik fig. 71 i Bohuslänska färnsåker af O. Mon
telius, och 2 fot längre åt söder en ganska väl bibehållen knif 
af jern. Hela knifven är något sammanböjd och tångens yt
tersta del böjd i en krok, för att hindra skaftet att glida ut, 
liksom på nutidens täljknifvar. Vid knifven lågo små bitar af 
den förut omtalade ovala spännbucklan, och 2,5 fot öster om 
knifven en sländtrissa af sten.

Högen 19. Tresidig, bildad af mjellsand; sidorna 75 fot 
långa, insvängda på midten; vinklarne vettande åt nordost, 
nordvest och söder. Fyra fot från nordöstra vinkelspetsen stod 
en liten flat stenflisa, dold under ljungtorfven. Tjuguen fot 
från denna åt söder stodo två små stenflisor i ytterkanten. 
Den nordvestra vinkelarmen hade ett par små flisor, stående i 
södra kanten. På tre särskilda ställen i den nordöstra vinkel
armen syntes spår af kol, och här låg äfven en slaggbit. I hö
gens midt fanns en fullständig kolbädd, men denne var beklag
ligtvis skadad genom gräfning, verkstäld enligt uppgift genom en 
gammal bonde af landtmätaren Adlerstam, hvilken vid denna 
gräfning lär hafva funnit ovala spännbucklor af brons. Jag 
fann endast 2 flintbitar och en liten hake af jern i denna kol
bädd.

Högen 20. Tresidig, skadad i norr utaf en åker, armarne 
vettande i sydvest, nordvest och ostnordost eller nära öster; 
sidorna lika långa som den föregåendes. I högens midt fanns 
kolbädd, inneslutande en mängd bcnskärfvor. I sydvestra kan
ten hittades en liten flintbit, i nordvestra ett bryne, tunt, hårdt 
slitet, skadadt, försedt med hål, en jernbit och 2 små flintbitar.

Högen 21 a. Tresidig, skadad i norr, der en åker af- 
skurit största delen af de åt nordvest och nordost vettande 
vinkelarmarne; den tredje armen låg rakt åt söder. I högens 
midt fanns kolbädd, inneslutande en ofantlig massa ben och kol 
samt 2 knifvar af jern. Den ena knifven är stor som en nu
tidens täljknif och liknande en sådan, bladet sammanböjdt i 
en trubbig vinkel, skaftet afbrutet; den andre var förrostad.

Högen 21 b. Diameter 30, höjd 4 fot. På 3 fots djup 
anträffades i södra delen af denna hög 3 flata stenar, den störste
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3,5 fot, lagda i nordost och sydvest. Under dessa stenar låg 
ett temligen fullständigt skelett af ett djur, troligen en hund. 
Läget utvisade, att detta djur ej i senare tid blifvit ditlagdt, 
ehuru en potatisgraf fanns ett stycke vester derom, men denna 
var ej i beröring med det under stenarne befintliga djurske
lettet. Tiden medgaf ej att utgräfva hela kullen, då måhända 
lemningar äfven af menniska anträffats.

Grafplatsen vid Tingsstenar.

Grafven 22. Rund stenkrets med 9 stenar qvar, den störste 
höjande sig 2 fot ofvan jord; kretsens diameter 21 fot. Vid 
den längst i norr befintlige stenens fot träffades på 1,5 fots 
djup inuti stenkretsen en liten 2,5 fot vid ben- och askbunke, 
innehållande äfven något, men föga kol. Fyra små stenflisor 
lågo såsom botten; för öfrigt fanns intet. Liket kunde ej varit 
brändt här på platsen.

Högen 23. Tresidig, bestående af fin mjelljord, ljungbe- 
växt. Sidorna liksom på de förut omtalte insvängda, 70 fot 
långa. I högens midt fanns en väldig kolbädd, något mer än 
6 fot i norr och söder och 8,5 fot i öster och vester; den inne
höll mycket ben, genomväxta af rötter. I dess vestra kant lågo 
nitnaglar, en vanlig spik, flere jernbitar och i midten en väl 
bibehållen täljknif af jern jemte en hake äfven af jern. Strax 
derintill åt öster var en håla, 3 fot djup, fyld med kol och ben, 
och här hittades en kolad käk af häst jemte 2 ringar af jern, 
den ene med vidrostade ben- och träbitar, utan tvifvel hörande 
till ett betsel. Således brändes äfven djur med på bålet; ty 
den massa ben, som här fanns, och den kolade hästkäken an
tyda detta otvifvelaktigt.

På detta gräffält undersöktes äfven ett skadadt stenrör, 
men der anträffades intet.

Bredaryds socken i Vestbo härad.

Bröttjestad. På Vestregårds åkergärde finnas 2 väldiga 
grafhögar, den ena förderfvad genom 16 potatisgrafvar och en 
stor grushåla; i den andra har egaren bygt källare samt dess
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utom inredt flere potatisgrafvar. Norr örn gården ligger lika
ledes en ofantlig grafhög, Björnehög. Afven denne är skadad 
af egaren. Strax intill ligga 2 stenrör, af hvilka det ena 
undersöktes.

Vid vägen till Håkentorp, norr om vägen på ett berg, lig
ger en stenblandad jordhög.

Mellangårds egor. Vester om gården alldeles vid rågången 
mot Vestregården ligga 4 jordhögar och på andra sidan om en 
gärdesgård en dylik hög.

Nygårds egor. I skogen till höger om häradsvägen, när 
man reser till Bredaryd, ligga Surhögarne, 4 till antalet.

Norregårds egor. Här ligga Jordbrohögen och Räfvahög.
Jutabo egor. Här ligga Svalehög och Ulfvahög. I en grus

håla på denna gårds egor har anträffats en hällkista, och bär 
har dessutom funnits .på samma plats och i dess grannskap 
flere redskap af flinta och sten, bland annat en utmärkt väl 
arbetad yxa af sten, som af kyrkoherden Ostberg i Äs genom 
d. v. amanuensen Viktor Granlund för flere år sedan blifvit 
skänkt till Statens Historiska Museum.

På Bröttjestads egor ligger dessutom den härliga grafplatsen 
Bröttjestadslund, beväxt med ek, björk och rönn, genomskuren 
af häradsvägen och med åkrar rundt omkring, hvilka säker
ligen bortfrätt en hel mängd af fädernas grafvar. Här var för-, 
dom en lekplats för nejdens ungdom under de äldres uppsigt, 
innan ett oförståndigt nit jagade den friska ungdomsglädjen 
bort från Guds fria natur in i krogarnas och de smutsiga stu
gornas gömslen.

Graffältet består nu af 26 högar, hvilka alla, på två undan
tag när, voro försedda med sitt nödvändiga bihang — potatis- 
grafven. Dessa grafvar ifyldes just vid mitt besök med pota
tes men mina allvarliga förmaningsord mot detta oskick gjorde 
ingen verkan. Flere resestenar funnos här och der mellan kul
larna; sju stodo, några voro afbrutna, en låg kullvräkt; den 
högste var 5 fot lång. Deras läge tycktes utvisa att de voro 
resta öfver lik, äldre än högarnes, emedan de ej stodo på hö
garne, ej heller så, att lik kunnat jordas mellan dem och hö
garne, utan hade troligen de senare uppkastats ofvanpå de lik,
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hvilka ursprungligen jordats vid eller under resestenarne. I en 
af de högar, som här öppnades, fanns också en 6 fot lång rese- 
sten, lagd öfver kolbädden.

Ungefär 100 alnar norr om lunden ligger en ensam hög, 
kallad Menträdshögen, d. v. s. Majträdshögen, der majträdet 
förr restes midsommarafton under många högtidligheter och med 
iakttagande af många gamla sedvanor. Från denna hög har 
man en vidsträckt och härlig utsigt, något som är ganska säll
synt i Vestbo, och flere kyrkor synas härifrån. Afven denna 
hög har girigheten icke skonat, ty en rik bonde, Johannes 
Persson i Bröttjestads Norregård, som ännu lefver, företog sig 
att 1873 inbjuda byalaget till s. k. körehjelpe, hvarvid y, af 
högen användes till broningsämne för Johannes Perssons usla 
byväg!

I samtliga högarnes potatisgrafvar syntes spår af holbäddar. 
De två oskadade, nu gräsbevuxna högarne, undersöktes.

Högen 24. Diameter 26 fot, höjd 3,5. Högen bestod af 
svartmylla, blandad med mjelljord. Här och der fanns en kuller
sten. Kolbädden, rik på ben, betäckte större delen af högens 
botten. I nordvestra kanten af densamma hittades spår af jern, 
förrostade jernbitar, ett tunt bryne med hål och en liten flint
bit. I sydvestra kanten af bädden och hvilande på densamma 
låg en fyrkantig sten, 2,5 fot i qvadrat och 3 tum tjock.

Högen 25. Diameter 24, höjd 3 fot. Den bestod af mat
jord och grus. Hela holbädden var betäckt med ett lager oregel
bundet lagda, stora stenblock, somliga flata, andra kullriga. 
Ett af dessa var 6 fot långt och 2,3 fot bredt; hade troligen 
förut stått såsom resesten på platsen, men låg nu i södra kan
ten af kolbädden, hvilken innehöll högst få ben och spår af jern.

Bredaryds fanjunkareboställes egor. Ett stycke från gården 
på en höjd ligga flere stora grafhögar, minst 10 till antalet och 
några smärre. En af de mindre undersöktes, men ingenting 
fanns.

Bredaryds by. Utmed landsvägen på venster hand, när man 
reser till Forsheda, äro qvarlefvor af 3 stora jordhögar. Bon-

17



254 L. F. PALMGREN.

elen, hos hvilken jag bodde, visade mig en plats alldeles utmed 
landsvägen, der han sade sig för ungefär 30 år sedan borttagit 
minst 20 jordhögar endast derför, att de, enligt hans tycke, 
skämde utsigten. Jorden var der så mager, att endast eländig 
ljung och några usla björkplantor förmådde ur henne hemta 
sin näring. Endast en hög återstod på detta fält.

Hafreda Prestgårds egor.
Högarna 26—32. Här lågo på icke 100 alnars afstånd 

öster om Prestgården 47 jordhögar, hvarenda en förderfvad ge
nom grustägt, potatisgrafvar och skattgräfning, verkstäld af en 
gammal, nu tjenstledig extra ordinarie prestman, vid namn 
Strömberg, som tjenstgjort i de flesta församlingar i stiftet och 
öfverallt sysslat med grafhögars genomgräfvande. En murad 
källare var inredd i en af de största, som höll 75 fot i diame
ter och 7,5 i höjd. Ehuru högarne voro skadade, genomgräfde 
jag likväl 7 och fann, att de alla innehöllo kol och brända ben. 
Två hela, temligen väl bibehållna pilspetsar af jern, en half 
dylik, en liten knif af jern samt en bronsnål utgjorde hela bytet 
af dessa undersökningar. Bronsnålen är uppåt något bredare 
och plattad; öfre ändan hoprullad.

Vester om Prestgården, och ungefär 1000 alnar från den
samma, fann jag på en med furubuskar beväxt, i en mosse ut
skjutande udde 6 skadade jordhögar, den störste 80 fot i dia
meter och 7 fot hög.

På' Hafreda Forslyckans egor hade jordegaren för flere år 
sedan uttagit ett stort platt stenrör, i hvilket han funnit en 
hällkista, liggande i norr och söder, afdelad på midten genom 
en stor flat sten i två rum. I denna kista fanns en yxa af sten 
med skafthål.

Hånger socken i Östbo härad.

Sanna egor. På Peter Johannessons mark i Sörängen ligger 
ett fyrkantigt stenrör med hörnstenar; hvardera sidan är 65 fot 
lång. Vid Peter Germundssons hus ligger ett stenålder sr Ör, 
förr i verlden inredt till källare; de norra och södra gafvel- 
stenarne stå ännu qvar.



Södra Ryds egor. Strax vid gärdesledet åt Sanna till vester 
om vägen ligger ett stort grafrör. Framme vid husen stå flere 
resestenar, men många hade af egaren blifvit nedrifna och an
vända till grindstolpar och dylikt. Spår af skeppssättningar fin
nas äfven nära härintill på en backe, hvilken brukas till hvilo
plats för ”kyrkofolk”.

Vid Ljusakulls bro på vägen åt Hånger ligger utmed bäcken 
och tätt vid vägen en fyrkantig sten, 3,5 fot lång på hvar sida, 
i hvilken är uthuggen en nära cirkelrund skål, 6 tum i diame
ter på ena hållet och 7 på det andra, nära 1 tum djup och för
sedd med en något djupare ränna vid inre brädden. I denna 
skål offras ännu nålar, slantar, m. m. för sjukdom.

Hånger Södregårds egor. Sydvest örn Byagård ligger Hvita
rör, 60 fot i diameter, lågt, något skadadt. På Lassas ligga 6 
å 7 rör i åkergärdet, hvilka utan tvifvel äro begrafningsrör. 
Midt emot på Gatebacken ligga 3 stenrör och flere stensätt- 
ningar, oregelbundna, skadade, men en oval skeppssättning kan 
dock tydligen skönjas.

På Byagårds egor finnas 5 stora grafrör samt en kulle, kal
lad Majträdskullen, der ungdomen förr haft sina lekar.

På Södregårds egor i en åker finnas 2 större grafrör, i se
nare tider skadade genom påkörd sten.

På Elgs egor vid Vidösterns strand i en trakt, nästan otill
gänglig från landsidan, finnas ruiner efter en byggnad, murad 
af grofva stenblock. Längden är 99 och bredden 51 fot. Den 
synes hafva varit delad i två rum.

Norr örn kyrkan på en ljungbeväxt slätt ligga 46 jord
högar, af hvilka 15 voro skadade genom potatisgrafvar. Här 
undersöktes 6 högar.

Högen 33. Diameter 74, höjd 3 fot. Högen ljungbeväxt, 
bestående af sand. En fot oell två tum under gamla matjords- 
bottnen träffades ett obrändt lik, liggande med hufvudet i vester, 
armarne utsträckta vid sidan och benen tätt slutna till hvar
andra. Förmultnade bitar af trä antydde, att detta lik varit 
inneslutet i träkista. På högra sidan af bröstet låg en liten 
förrostad jernknif. Längden från hufvudet till hälen var 6 fot
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2 tuni, från höften till knäskålen 1,5 fot, från knäskålen till 
hälen 2 fot. Benen voro temligen väl bibehållna, likasom tän
derna, undantagandes att de 3 innersta på underkäkens båda 
sidor voro ihåliga, sannolikt skadade genom tandvärk. Denna 
hög låg midt i graffältet längst i söder.

Högen 34. Grushög af 165 fots omkrets och 5 fots höjd. 
Afven här träffades, 2 fot under matjordsbottnen ett obrändt 
lik, liggande med bufvudet i vester. Spår af förmultnade ek- 
bräder gör sannolikt, att detta lik varit inneslutet i kista af 
detta träslag. På venstra sidan af bröstet låg en liten knif af 
jern med benskaft samt en tunt bryne af sten utan hål. Detta 
lik var 6 fot 2 tum långt; från hälen till höften mätte det 3 fot 
2 tum; lårbenets längd 1 fot 7 tum. Denna hög låg längst i 
norr på graffältet.

Högen 35. Omkrets 90, höjd 4 fot; högen bildad af mull- 
jord. Under kullen på gamla matjordsbottnen och sedan till 
ett djup af 3,5 fot lågo flera lager af kullersten, de flesta af 
en mansbördas storlek och deröfver. Under detta stenlager 
funnos förmultnade lemningar af obrändt lik och spår af jern.

Högen 36. Längst i vester. Omkrets 60, höjd 3 fot. 
Knapt en fot under högens botten anträffades förmultnade lem
ningar af barnlik. Det svarta stoftet visade en längd af unge
fär 3,8 fot; för öfrigt fanns intet.

Högen 37. Midt i graffältet. Omkrets 85, höjd 4 fot. 
Här träffades äfven 2 fot under högens botten de mycket för
tärda lemningarna af ett obrändt lik af fullväxt person. På 
dess bröst låg en knif af jern med benskaft.

Högen 38. Omkrets 112, höjd 4 fot. Här träffades lika
ledes 2 fot under jordhögens botten förmultnade lemningar af 
ett obrändt lik af fullväxt person. Afven detta hade en knif 
af jern på bröstet.

Dessa grafhögar, hvilka alla voro uppkastade af jord, inne
slöto således allesammans obrända lik och härstamma säker
ligen från slutet af hednatiden.



Kyrkan, som snart skall öfvergifvas, är af trä. På altaret 
stod en stor, präktig, trearmad ljusstake af messing, pä hvars 
framsida en plåt af samma metall hängde med Stäkes och 
Kyhles vapen. Altarklädseln bar Stäkes och Båths vapen på 
små blyplåtar samt bokstäfverua VS och CB jemte årtalet 173.. 
Ofver altaret hänger en oljetafla, föreställande Kristus i Örta
gården; i koret en annan tafla, föreställande Kristus på korset, 
båda illa vårdade. I sakristian funnos ett krucifix af trä, ett 
timglas och en kyrkostötsstaf. Inne i kyrkan hängde en ljus
krona af malm, vackert arbete. I ringmuren, öfverväxt med 
gräs och hallonbuskar, fann jag en grafsten inmurad, säkerligen 
af ganska hög ålder.

Högen 39. Backegårds gatbacke. Stenrör, platt, liggande 
alldeles på en klippa. Diameter 57, höjd 2,5 fot. Sedan ett 
par lager kullersten af mansbördas storlek borttagits, vidtog 
ett med mindre kullersten blandadt jordlager. Efter att hafva 
genomgått halfva röret från sydost, anträffades en fördjupning 
i klippan, ungefär 4 fot lång och uppfyld af en starkt- benblan- 
dad kolbädd. Häri lågo ett i två bitar sönderbrutet bryne, lik
nande en nutida brynsten, qvarterslångt, utan hål, en ringformig 
sölja af jern, en annan jernsölja af nutida form, 2 knifvar af 
jern, en afbruten bronsnål samt flere bronsbitar, äfvensom små 
ben af något djur. Bronsnålen är uppåt något bredare och 
plattad: öfre ändan hoprullad.

Brusås egor. Högst upp på en stor höjd med vidsträckt 
utsigt ligger ett stort stenrör, kalladt Bruses rör, men beklag
ligtvis uppifvet af skattsökare.

Kylahof. Öster om häradsvägen, norr örn nya kyrkan, ligga 
10 gr af högar på en ljungbeväxt ås. Häradsvägen har i senare 
tider här blifvit omlagd och dels helt och hållet förstört, dels 
skadat flere. En mängd är också bortodlad af en torpare, som 
bor på platsen. Nedanför i öster flyter Kylahofs å, i vester 
ligger en höjd, kallad Kusåsen. Atta af dessa högar voro an
vända till potatisgrafvar och grustägt. Midt emot, vester örn 
häradsvägen återstå nu 7 jordhögar, af hvilka 4 äro skadade.

Tre högar öppnades.
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Högen 40. Diameter 24, höjd 4 fot. Högen bestod, lik
som de Öfrige, af fin mjellsand; den inneslöt i sin midt kolbädd, 
bildande en fyrkant med 2 alnars sidor och innehållande en 
mängd brända ben. I dess vestra del lågo lemningar af pil
spetsar af jern och andra jernbitar samt en temligen väl bibe
hållen spjutspets af jern med holk och lancettformigt blad.

Högen 41. Skadad genom grustägt. Här fanns en ofant
ligt stor mängd af kol och ben samt en litet tunt bryne med 2 
hål, en liten bit af en benkam, förrostade lemningar af pilspetsar 
och en liten hake af jern, samt några söndriga pedor af glas 
och ett slaggstycke.

Högen 42. Diameter 39, höjd 5 fot. Högen var ljung- 
och björkbeväxt. Kolbädden bildade en triangel med basen i 
vester och sex fots sidor. Midt i bädden låg ett treflikigt spänne 
af brons, hvars sirater äro nästan förstörda af erg, och 1,5 fot 
norr derom en temligen väl bibehållen underskålla till en dubbel- 
skalig oval spännbuckla af brons, samt förbrända lemningar af 
ett dylikt spänne eller af öfverskållan till den nyssnämnda. I 
underskållan funnos dels ett hvitt, dels ett gråaktigt ämne, lik
nande äggskal. Nålen af jern är bibehållen. Spännet har tro
ligen varit af samma typ som fig. 551 i Sv. forns.

Utom dessa tre högar gräfde jag äfven i två andra, som voro 
skadade af potatisgrafvar, och fann, att de innehöllo brända lik, 
brynen och förrostade jernstycken.


