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Minnen från stenåldern i Småland,

på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta 
åren 1874—1877 af 
L. F. Palmgren.

Bolmsö socken, Håringe.

Såsom i min förra berättelse omnämndes, finnes på säteriet 
Håringes egor i det så kallade »Lunnagärdet» Irenne stenrör, 
runda till formen; de två största öppnade af skattsökare, det 
tredje deremot oskadadt.

Detta rör, hvilket höll 105 fot i omkrets och 31,5 fot i 
diameter från norr till söder och 30 från öster till vester, var 
mycket lågt, ljung- och gräsbeväxt, syntes något skadadt för 
längre tid tillbaka samt utgör den sydöstra spetsen af den tri
angel, hvilken dessa tre nu omtalta, nära hvarandra belägna rör 
bilda. Röret består af kullersten, till största delen af mindre 
än en mansbördas storlek, jemte större klapper.

Sedan matjorden blifvit afflådd, visade sig genast, efter ett 
lager klapperstens bortplockande, öfverkanten af en hällhista. 
Denna blottades så att hon blef fullkomligt fristående, och be
fanns då, att hon var bygd af större oell mindre flata stenar, 
hållande från 4 till 2,5 fot i längd, jemna på båda sidor och 
nedgrafna 2,5 fot under den kringliggande jordytan. I södra 
gafveln funnos dock icke sådana, utan denne var bildad af på 
hvarandra lagda kuller- och klapperstenar. Längs efter de båda 
långsidorna voro flata stenar, dels lika stora, dels mindre än 
de innerst stående, uppresta för att stödja väggarne, och i nord
östra delen funnos till och med 4 och 5 utanför hvarandra. Ste
narne slöto tätt tillsammans, men, der sprickor funnos, voro dessa 
på det omsorgsfullaste sätt tilltäpta med stenflisor. De tjockaste 
sidohällarne voro 4,5 tum tjocka. Hela kistans längd var goda 
12 fot och dess bredd 2,75 fot; höjden eller djupet 4 fot, allt 
invändigt räknadt Dess läge var i norr och söder med någon
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dragning i nordost och sydvest. Inga täckstenar funnos. Jor
den inuti kistan bestod öfverst af ett lager klapperblandad svart
mylla, till en half fots tjocklek; derefter vidtog fin, hårdt packad, 
småstensblandad sand. Genomgräfningen började i södra ändan, 
sedan först bela svartmyllslagret blifvit borttaget, utan att nå
gonting annat i detta fanns utom en flintbit i kistans norra del. 
I södra delen midt emellan sidohällarne fanns genast en trubbig 
lansspets af flinta, 2,8 tuni lång. Till höger och venster lågo 
tvänne flintspånstycken, det ena 1 och det andra 1,8 tum långt, 
samt en fot nordvest om lansspetsen en trekantig pilspets af 
flinta, 1,5 tum lång. Två fot derifrån utmed vestra sidohällen 
fanns en liten flintlans, 3,5 tum lång, samt ett stycke derifrån 
en bit så kalladt »kråkguld.» Två fot derifrån närmare östra 
sidan fanns en liten väl slipad yxa med skafthål af sten, 3,6 

tum lång, eggen 1,5 tum bred, skafthålet 
0,8 5 tum i den vidaste och 0,7 tum i dess 
mindre ända, samt 1 fot längre i norr all
deles utmed östra kanten en lansspets af 
flinta, 4,8 tum lång, och 2 fot derifrån 
vid samma sida en liten borr äfven af 
flinta, 1,15 tum lång (fig. 1). Två och en 
half fot derifrån i grafvens midt låg en liten 
tunn väl slipad yxa af samma stenalf som 
deli föregående, 3,6 tum lång, eggen nära 
0,9 tum bred, samt midtemot, alldeles vid 
östra sidan, öfre ändan af en afbruten 

flintlans, nära 2,5 tum lång. Derefter funnos här och der strödda 
sex flintbitar samt i nordöstra hörnet en lans af flinta, 6,4 tum 
lång. Samtliga vapnen voro nied spetsarne eller eggen vända mot 
söder. Ett kol samt 3 små bitar troligen af härz funnos dess
utom, men icke de ringaste lemningar af menniskoben eller metall.

Som i de två närbelägna stenrören lemningar af vida 
präktigare hällkistor sågos och flintsaker der blifvit funna, synas 
dessa tre grafvar med säkerhet kunna hänföras till stenåldern.

Fig. 1. Borr af Anita. 
Håringe i Bolmsö socken. Vt

Bolmsö socken, Vesterås Nergård.
På Vesterås Nergårds egor midt i åkergärdet ligger ett sten

rör, kalladt »Höga rör», hvars diameter är ungefär 70 fot och höjd 
6. Genom påkörd sten har dess förm i senare tider blifvit för-



derfvad. Vid besöket skulle det just af egaren inredas till käl
lare, ehuru han lyckligtvis ej ännu börjat med gräfningen. Buskar 
och träd hade växt upp i den matjordsskorpa, som betäckte det
samma. Sedan denna blifvit afflådd, syntes tydligt kanterna af 
en hällkista. Stenarne i röret voro af full mansbördas storlek, 
blandade med mindre. Sedan kistan blifvit blottad, befanns det 
att grafbyggarne begagnat sig af fem på platsen liggande jord
fasta stenar och med stöd af dessa uppfört den af temligen 
små flata stenar inrättade hällkistan. På sina ställen voro till 
och med 5 och 6 dylika flata stenar inkilade mellan de jord
fästa stenarne och kistans sidohällar. Kistan, som låg nästan i 
öster och vester, höll 11 fot i längd samt 3 fot i bredd invän
digt, och var i vester till halfva sin längd betäckt med små 
tunna, flata, väl sammanfogade täckstenar, hvilka likväl icke 
kommo i dagen förr, än den med klappersten blandade svart
myllan inuti kistan till l/2 fots djup blifvit utgräfd; den andra 
halfdelen egde deremot inga täckstenar. Vid bortgräfvandet af 
den kistan omgifvande jorden och stenen funnos åtskilliga flint
bitar samt stycken af lerkärl. Inuti kistan, som var fyld öfverst 
med matjord till väl V2 fots djup samt derefter med sand och 
klappersten af två knytnäfvars storlek, funnos återigen flintbitar 
samt en flintlans, 2,8 5 tum lång, i dess sydvestra del, och all
deles invid nordöstra gafvelhällen en flintdolk, 6,i tum lång, 
hvilken olyckligtvis genom en nedfällande kullersten afslogs. 
Några få obetydliga lemningar af brända ben funnos spridda 
här och der samt 24 bitar af groft lergods, af hvilka tvänne 
ega sirater bestående af enkla med nageln eller en pinne i 
leran intryckta raka streck. Dessutom fanns en bit af metall, 
som synes vara jern. Dolkens form, tillvaron af nyssomtalta 
stycke metall, grafvens riktning och byggnadssätt antyda, att 
denna graf tillhör en vida yngre tid än den nyss förut omtalade.

Bolmsö socken, Vesterås Öfvergård.
På Vesterås Öfvergårds egor utrefs af L. J. Björklund för

liden höst ett stenrör beläget i en skogsdunge, der nyodling 
verkstäldes. I detta rör fanns flere större stycken af en ler
kruka; godset är starkt blandadt med stora qvartsstycken. 
Några obrända benslcärfvor funnos derjemte samt ett par flint- 
bitar. Lergodsstyckena likna de i föregående grafrör funna.

MINNEN FRÅN STENÅLDERN I SMÅLAND. 247
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Bolmsö socken, Hof.

Sedan det på Hofs egor liggande i min förra berättelse om
nämnda hällkisteröret *), hvars norra gafvelhäll är i öfverkanten 
försedd med en halfcirkel-formig urgröpning, samt ett på Bos 
egor och torpet Hagalund dylikt sådant, i hvilket flere flintsaker 
funnos, hvilka lära uppsändts till Nationalmuseet för flere år 
sedan, blifvit omnämnda, äro dessa nu omtalade grifter de enda 
i denna trakt jag med säkerhet känner från stenåldern.

Angelstads socken.

På säteriet Bolmstads utegor på sjön Bolmens östra strand 
skjuter en udde ut i nämnde sjö, omgifven på två sidor af vat
ten och på den tredje af en mosse. Han stiger med tvärbranta 
sidor upp till en betydlig höjd, bildande öfverst en vidsträckt 
jemn yta, beväxt med furuskog samt lång frodig ljung. Kullens 
sidor samt marken mellan desamma och sjön bestå af mycket 
fin sand utan någon växtlighet. Denna sand, som är särdeles 
lämplig att blanda i murbruk och dertill flitigt användes, upp
gått för mig ofta skola innehålla flintstycken, hvilket föran
ledde mig besöka stället. Under ett 2 timmars vistande på 
platsen upplockade jag jemte 4 arbetare öfver 200 stycken flint
bitar jemte ett skifferstycke, utgörande fragmenter af spåner, 
pilspetsar m. m., alla arbetade såsom det synes af mennisko
hand. Styckena funnos från den jemna kullens spets ända ned 
till sjöstranden spridda öfverallt på en yta af ungefär 200 alnars 
längd; några uttogos till och med fästsittande i sanden under 
ljungtorfven vid kullens spets, der marken genom grustägt och 
regnvatten blifvit uuderminerad.

Vid ett besök hos ställets egare herr löjtnant H. von Schön
berg visade mig denne en mängd flintsaker, bestående af kärnor, 
pilspetsar, lansspetsar samt råa oarbetade flintstycken, hvilka 
genom hans berömvärda nit på samma ställe blifvit tillvaratagna 
under sandtägt derstädes, och hvilka han benäget lofvade skänka 
till Statens Historiska Museum. Allt detta tyckes antyda en 
uppehållsort för längre tid för stenåldersbefolkningen här.

På samma säteris åkergärde öster örn gårdens hufvudbygg- 
nader ligger ett ganska stort stenrör, hvilket sades af en före-

') Andra bandet af denna tidskrift, sid 214.
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gående egare hafva blifvit öppnadt, då många oell prydliga 
stenredskap skola hafva funnits. Väldiga stenhällar, sidor af 
den förstörda kistan, ligga nu kullvräkta i den gjorda fördjup
ningen, utvisande att grafven sträckt sig i norr och söder.

Ås socken.
I As socken, dit stenåldersbefolkningen följande Storån till 

sjön Drafven synes hafva uppträngt, förekomma stenålderssaker 
ganska talrikt. Afven har jag af flere personer hört berättas 
om rör med hällkistor och stensåker funna derstädes, men ej 
sjelf varit i tillfälle att taga dem i betraktande. Hvad de nu 
beskrifna rören beträffar, så hafva de alla varit temligen låga, 
platta och jemnhöga, hopkastade af i allmänhet lika stora ste
nar, höljda, icke såsom jernåldersrören af ett tjockt, grått täcke 
af mossa, utan af ett gräs- eller ljungbeväxt matjordslager. Intet 
af dem ligger på någon särdeles höjd eller backe, ej heller 
mycket nära vatten. Kistans öfverkanter hafva antingen varit 
skönjbara vid noggrant betraktande af röret i dess oskadade 
skick eller genast kommit i dagen efter ett stenlagers bort
tagande, och några fördjupningar eller håligheter i midten af 
röret hafva ej kunnat förekomma, då kistan alltid varit fyld 
af packad sand. Som nästan inga ben funnits, hafva de väl 
förtärts, och den svarta myllan öfverst i kistan utgör troligen 
lemningarna af den döda kroppen.

Torskinge socken.

På Gummarps egor midt i åkergärdet och nära bonings
husen med utsigt till den J/2 mil aflägsne sjön Bolmen åt söder 
och en annan sjö i NO. ligga ett par stenrör, täckta med mat- 
jordsmylla och beväxta med gräs, ek och hassel. Marken der 
de ligga är jemn, men hela gårdens läge temligen högt, hvar
för utsigten är vidsträckt. Det först undersökta röret höll i 
diameter GO fot, i omkrets 156 fot och i höjd ungefär 3 fot. 
1 likhet med öfriga hällkistor jag i Finveden undersökt syntes, 
sedan matjordsskorpan blifvit afflådd, kanterna af stenarne, hvilka 
bildade kistans väggar, sticka upp bland klapperstenen. Röret 
var bildadt af matjord, klapper- och kullersten af liten mans- 
bördas storlek. Sedan hällkistan blifvit blottad, visade det sig, 
att hon var noga 12 fot lång och 6 fot bred, sträckande sig i
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norr och söder. Båda sidoväggarne lutade starkt mot vester. 
Kistaus läge i röret var från vester 27 fot, från öster 24 fot, 
från norr 30 fot och från söder 18 fot, allt räknadt från rörets 
ytterkant tills kistan anträffades. Vestra långsidan bestod längst 
i norr af kullerstenar murade på hvarandra, derefter vidtog åt 
söder en flat sten knapt 2 fot hög och bred, sedan en dylik 3 
fot hög och 16 tum bred, utanför hvilken stodo två mindre flata 
stenskifvor; derefter vidtog åter kullersten, men innanför den 
snedt inåt, så att han bildade ett slags tak öfver kistan, stod 
en 2,5 fot hög och godt 1 fot bred sten, hvilken tillika med 
grannen i norr stödde sig mot ett hörn af en stor jordfäst sten. 
Längst i söder utgjordes väggen af en nära 4 fot hög uppåt 
spetsvinklad sten.

Östra långsidan bestod af: längst i norr en stor flat djupt i 
jorden nedsatt sten 1,3 fot bred, afbruten, derefter en dylik 3 
fot hög och 2 fot bred, sedan en stenflisa 2 fot hög och 1 fot 
bred, sedan en 3 fot hög och 1,5 fot bred och sist längst i sö
der en 3 fot hög och knapt l,s fot bred flat sten.

I norr lago under matjorden och klappret horisontelt ut
fallna mot norr först en flat sten 2 fot hög och 1 fot bred, samt 
omedelbart under honom en dylik godt 3,5 fot hög och 3 fot 
bred, hvilka måhända förr stått, ehuru ,nu kullersten låg all
deles öfver dem i det utan tvifvel orörda röret.

I söder var mellan den sydöstligaste sidostenen och den 
dernäst åt norr inkilad en tunn flat 1,3 fot hög och 2,3 fot 
bred sten, i sydvest likaså en triangelformig 2,5 fot hög dylik; 
mellanrummet var fyldt med flisor och kullersten.

På grafven låg längst i norr en liten flat spetsig sten och 
söder om honom en 2,8 fot lång och 2,3 fot bred häll.

Alla hällarne voro mycket tunna, ingen höll 3 tum i tjock
lek. Alla mellanrum voro omsorgsfullt tilltäpta med de egen
domliga hvasskantiga, kägelformiga flisor, hvilka alltid före
komma vid af mig undersökta hällkistor och synas för ända
målet särskildt tillslagna.

Kistan var alldeles fyld med jord, klapper- och kullersten.
Utanför södra . gaflen fanns en tunn, hjertformig, rundtom- 

kring slagen pilspets af flinta samt en flintbit med qvarsittande 
kalk. Alldeles invid de sydvestra sidohällarne lågo bland ste
narne trenne flintstycken, hvilka tyckas hafva blifvit brukade
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till polering eller gnidning, emedan de ursprungligen hvässa 
kanterna äro alldeles glatta. Strax intill lågo två flintstycken, 
det ena tillslaget på de två i en spets hopgående sidorna med 
fina slag till ett redskap än i dag utmärkt lämpligt att borra 
med, beqvämt att hålla i handen och hvarmed jag på kort tid 
genomborrat ett två finger tjockt trästycke af bok, hvarvid det 
vackraste borrhål uppstod. I sydöstra delen af grafven fanns 
en borr af flinta, mycket beqväm att hålla i, tillslagen nästan 
rundt omkring med fina slag eller rättare sagdt knäppningar 
till ett ovalformigt redskap, med den hvässa spetsen skarpt ut- 
springande från den ena långsidan. Med detta eller ett dylikt 
redskap torde det i en ej långt från Gummarp undersökt häll- 
kista funna skifferbrynet och en hängprydnad af s. k. kråkguld 
eller glimmer med två hål vara genomborrade; hålen utvisa, att 
de blifvit borrade med flintredskap och passa nästan fullkomligt 
till borren i fråga. Längre i norr vid vestra kanten lågo två 
flintskär fvor.

Inga ben eller lergodsbitar anträffades.
Sju af flintredskapen i denna graf tyckas hafva blifvit slagna 

ur samma block, likfärgad krita hänger vid dem, och samma 
mörka gråblå färgskiftning ega de gemensam.

Ett par hundra alnar söder om denna graf ligger ett dylikt 
stenrör alldeles utmed vägen fram till gården, ungefär lika stort 
och högt, som det nyssnämnda. Norra kanten var dock upp- 
rifven och en massa stor sten i senare tid påvräkt öfver allt; 
en smedja hade stätt i vestra kanten, men var nu nedrifven.

I detta rör fanns visserligen ingen hällkista, men i dess 
midt anträffades inom en rundel af murad kullersten 3 större 
stycken af ett lerkärl af grof massa, gjordt för hand, utan si
rater. Den ena biten utgör ett stycke af kärlets öfre kant, och 
krökningen visar, att det haft betydlig storlek. Lermassan är 
delvis blandad med ett svart ämne och stora gruskorn; utanpå 
synes leran sedan blifvit påklenad. Bland dessa bitar låg en 
väl slagen spån eller pilspets af blank glänsande flinta, hvilken 
möjligen blifvit använd till borrning, emedan ena ändan är spetsig 
och trubbsliten genom gnidning. Inga ben funnos.

I gärdet nära bredvid lågo flere andra rör, men så öfver- 
växta med ekbuskar, att jag blott ref undan matjorden och det
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öfre klapperstenslagret för att efterse, om hällkistor funnos, men, 
då sådana ej anträffades, återstäldes rören i deras förra skick.

På Hjelmaryds egor öster örn vägen till torpet Lille Kull 
och något norr om detta sistnämnda ställe fann jag ett stort rör,
1 hvars mera nordliga del en källare fordom varit inrättad. Vid 
närmare undersökning fann jag i det gamla källarehålets östra 
sida en större flat sten stående djupt ner bland stenarne i röret 
och tydligen orubbad. Vid södra kanten af källaren, hvilken 
var gräfd från vester till öster, syntes äfven kanten af en häll. 
Jag förmodade derföre tillvaron af en hällkista och beslöt att 
undersöka det för öfrigt orubbade röret, synnerligen som det full
komligt liknade öfriga stenåldersrör jag sett, platt, matjords- 
betäckt, gräsbeväxt, hopkastadt af klapper med inblandad, ej 
mycket stor kullersten. Läget var på en jemn mot öster sig 
höjande ås, men alldeles icke på dess största höjd, midt ibland 
åkrar och odlingsrör.

Sedan matjorden blifvit bortskaffad, syntes öfre kanten af 
en 10 fot lång rad af kantsätta stenar, men ej såsom vanligt 2 
dylika, hvarföre från både östra och vestra kanten af röret ste
nen undanröjdes. Det visade sig då, att hällkistans vestra lång
sida var bildad af 6 flata hällar, men den östra deremot af kul
lersten, utom längst i norr, der två hällar stodo, den ene förut 
omtalad såsom synlig i källarens östra gafvel, 3,5 fot hög och
2 fot 2 tum bred, den andre 1,5 fot hög och lika bred. För 
öfrigt fanns på hela östra långsidan ingen häll, utan denna var, 
som nyss nämnts, bildad af på hvarandra lagda större och mindre 
kullerstenar. En gammal på torpet boende gubbe omtalade, att 
han för många år sedan tagit från platsen 5 större flata stenar 
och användt vid ett källarbygge och, efter hvad han utvisade, 
skulle två af dessa bildat norra gafveln och 3 utgjort nordligaste 
delen af vestra långsidan. Hällkistan skulle då varit öfver 16 
fot lång i n,orr och söder samt 4,5 fot bred. Stenarne i vestra 
långsidan voro N:o 1, 2 fot bred och 3 fot hög; denne stod till 
en del utanför den dernäst åt söder stående, hvilken var 3 fot 
bred och 2,5 fot hög. N:o 3 stod äfven till en del innanför 
N:o 2 samt var 1,3 fot bred och 2,5 fot hög. N:o 4, 2,5 fot 
bred och 2 fot hög, var nedfallen åt öster öfver kistan. N:o 5 
var 1 fot bred och 2,5 fot hög och N:o 6 1,3 fot bred samt
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2 fot 3 tum hög. De tre sydligaste stödde sig mot en stor jord
fast sten, mellan hvilken och dessa kilar voro omsorgsfullt in- 
drifna. Alla mellanrum voro noggrant tilltäpta med de vanliga 
flisorna och småsten. Ingen gafvelhäll i söder fanns. På graf
ven lago här och der små tunna stenskifvor. Grafven var fyld 
med sten sådan som fanns i röret, men på dess botten, der liket 
legat, var ett tunt lager klapperblandad sand.

Längst i norr fanns en liten bit af den o brända hufvudslcålen 
och derbredvid ett par små tunna stenskifvor, på hvilka hufvu- 
det kanske hvilat. Under dem fanns ett bryne af svart skiffer 
genomborradt med flintredskap dels från båda smalsidorna dels 
från toppen; dess nedre kant är hvasst. Benskärfvor förekommo 
sedan här och der liksom några obetydliga flintstycken, instuckna 
vid och en del så godt som mellan hällarne; inalles sex sådana 
funnos inuti kistan. Af dem äro 3 högst små och en slagen till 
en trubbig pil. Midt i kistan funnos några bitar af ett lerkärl 
af oblandad tegelstenslik röd massa, olik styckena af kärlet som 
funnos i näst förut omtalta rör. Dessutom fanns ett stycke af 
en brynsten af kisel eller qvarts, mycket glattslipad. Alldeles 
utmed den sydligaste väggstenen låg ett litet hjertformigt häng- 
smycke af glimmer eller s. k. kräkguld, försedt med två hål. 
Stycken af sådant ämne har jag förut funnit i hällkistor, ehuru 
ej såsom nu arbetade. Hålen tyckas blifvit borrade med flinta. 
Utanför grafvens vestra sida funnos tre flintbitar och vid dess 
södra ända en. Anmärkningsvärd! var, att jag bland stenarne, 
som lågo i den efter alla tecken orörda delen af grafven, fann 
tre stora slaggklumpar. Att hällkistan sträckte sig i norr och 
söder, torde böra tilläggas.

På Liljenäs ägor i det s. k. Ryssgärdet vester örn vägen 
som går till Torskinge synes i ett rör lemningarna efter en öpp
nad hällkista. Möjligen har Liljegren, då han efter sägen här 
verkstälde undersökningar, låtit öppna henne.

Odensjö socken.

Under en rodd rundt om Bolmen, hvarvid öarna och strän
derna undersöktes, anträffades på flere ställen på en till två fots 
djup vid sjöstranden uti vattnet, helst der bottnen var sandig, en 
mängd flintbitar. Största antalet fanns norr örn Odensjö kyrka 
i én vik nedanför barrskogen, på Odensjö kyrkudde, pä Norr-
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näsudde samt på en liten holme, Getterön, nära Skeen, der en 
mängd dylika plockades, alla under vattnet. Två af dessa flint
bitar, breda, tunna oell beqväma att bålla mellan tummen och 
pekfingret, hafva användts att polera, gnida eller jemna mjuka 
föremål med. Af de öfriga bära minst 57 tydliga tecken till att 
hafva blifvit använda för något visst ändamål. De hafva alla 
enligt min öfvertygelse begagnats såsom pil- eller kastspjuts- 
spetsar; udden är på nästan alla afbruten. De vid flintans 
bearbetande uppstående hvässa kanterna äro alltid försedda med 
de små fina naggningar, utan hvilka omöjligt vore att med en 
tråd eller tarm fasta pilen vid skaftet (något som jag med flere 
har försökt), emedan utan dessa små fina hack tråden antingen 
slinter eller genast skäres af mot den hvässa flintkanten. På 
en del kan man se, huru man med afsigt låtit 2 till 3 små flint- 
spån springa ut på de hvässa kanterna, för att just på dessa 
ställen kunna vira tråden och hindra dess afskärning. Mig har 
det åtminstone synts, som örn man vid betraktandet af nästan 
hvarenda en kan skönja spår af ettertanke och beräkning vid 
förfärdigandet. Vid förfärdigandet synes man rättat sig efter 
materialets förm och beskaffenhet, men tre förmer har jag dock 
tyckt mig finna, nämligen spånformiga, långa tresidiga samt trub
bigt hjertformiga, dessa senare med ena bredsidan mera flat och 
den andra kullrig. Hvarföre träffas en sådan mängd, tillsam
mans 117, flintstycken i vattnet, och hvarför äro nästan alla, 
hvilka man kan se varit pilspetsar, afbrutna? Förmodligen hafva 
de val användts vid jagt på sjöfogel eller fisk, djur, som under 
denna aflägsna tid säkerligen ymnigare förekommo än i våra 
dagar; de korta trubbiga pilarne torde hafva varit särdeles än
damålsenliga för just en sådan jagt. Har pilspetsen vid afskrif
ningen afbrutits, har han väl antingen såsom oduglig bortkastats 
eller ock vid brottet fallit i vattnet. Pä ett par af de spånfor- 
miga spetsarne kan man tydligen se, huru de träffat något hårdt 
föremål och huru udden dervid spinglats; brottytorna efter dessa 
spinglor äro af ett helt annat utseende än de, hvilka med afsigt 
frambringats.

Hångers socken.

Hånger Södregård. Denna by utgör en utmed sjön Vid
östern löpande landsträcka, som midt emot det på andra sidan
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sjön liggande gamla herregodset Toftaholm bildar en udde. Pä 
Ljungstorps egor, hörande till Södregården, ligger med utsigt 
ät, men på betydligt afstånd från sjön, alldeles ofvanpå en klippa, 
ett stenblock, nästan fyrkantigt, nära 7 fot långt och (i fot bredt 
samt 3,5 fot högt med en åt nordost sluttande öfversida. I 
denna sten äro 13 små runda, skålformiga, föga djupa hålor 
inknackade, som det tyckes, med stenredskap. Spår af 6 eller 
7 andra dylika finnas dessutom. Dessa skålar äro inknackade 
till största delen på stenens ofvansida men äfveu på dess slut
tande sidor, i hvilka senare flytande ämnen ej kunnat förvaras, 
och gä ej in i hvarandra. Folket kallar detta stenblock för 
»offerstenen». Vid anstäld gräfning under och omkring denna 
sten, fanns under honom en rund, hakformig sten, som bar spär 
efter slipning.

På Hångers Norregårds egor, 84 fot från Vidösterns lägsta 
vattenstånd och 48 fot söder örn gärdesgården mellan soldat 
Elgs in- och utegor, ligger ett trekantigt stenblock af här s. k. 
hlä jernsten med de vackraste och tydligaste sliprännor för 
stenredskap. Tvä af dessa rännor äro 1,5 fot långa, 3,5 tum 
breda; på midten äro de en god tum djupa, men aftaga små
ningom mot ändarne i djuplek. Kanterna äro afrundade. Bred
vid dessa finnas tvä dylika sliprännor, ej så djupa och långa, 
men lika finpolerade som de förra. Sliparen har under arbetet 
tydligen stått på stenens östra sida, der blocket på ömse sidor 
är hvasskantadt, men midt för rännorna slitet och jemnadt. Ste
nens östra sida är 4 fot, dess norra 3,5 och södra 5,3 fot.

Några hundra alnar norr örn »offerstenen» ligger ett platt 
jordblandadt, gräsbeväxt stenrör, hvars diameter är 54 och 
höjd 2,5 fot. Detta rör undersöktes. I dess östra kant, 12 fot 
inåt, funnos bitar af groft lergods. Nio fot längre in på samma 
sida fanns en liten tunn bronsbit och 3 fot längre in anträffades 
östra kanten af en hällkista. Sedan hon blifvit blottad, befanns 
hon vara 8,3 fot lång och 4 fot bred; dess läge var 24 fot från 
östra, 26 fot från vestra, 23 fot från södra och lika långt från 
norra kanten. Södra gafveln bestod af en numera inåt kistan 
lutande, af jord och klapper täckt, flat sten, 3 fot lång samt 
1,4 fot bred; den norra af en på skrå stäld mindre, flat sten
flisa. Vestra sidan (långsidan) var murad af kullersten, utom 
längst i norr, der tvä flata stenar stöde, ilen ene innanför den
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andre, af hvilka den yttersta var 2 fot lång och 9 tum bred, 
den inre 3 fot lång och 9 tum bred. Ostra långsidan hade lika
ledes längst i norr två stenar stående, den ene innanför den 
andre; den yttersta 2,3 fot lång, 1,5 fot bred, den inre 2,5 fot 
lång och 1,5 fot bred; den dernäst åt söder 1,9 fot lång, 1,3 fot 
bred; den dernäst 2,5 fot lång och 1 fot bred. Återstoden åt 
söder var murad af kullersten. Alla stenarne voro tunna flisor, 
tjockleken från 1,5 till 2,5 tum, utom stenen längst i norr på 
östra sidan, som var 5 tum tjock. Grafvens läge var i nordost 
och sydvest. Röret låg på en jemn upphöjd plan, midt i en 
hafreåker invid boningshusen. Vid norra gafveln utanför kistan 
fanns en grof lerkärlsbit samt alldeles utmed sidostenarne på 
östra sidan längst i norr flere dylika bitar samt ett kol. Utan
för kistans nordvestra kant hittades en mängd lerkärlsbitar. 
Vid södra gafveln funnos tre flintbitar och en vacker pilspets 
samt en mindre dylik af samma ämne, vidare en flintbit, må
hända en tvärhuggen flintpil, och en lerkärlsbit. Vid norra gaf
veln fanns ett stort, trekantigt flintstycke. Inuti grafven hitta
des, två fot från södra ändan, två flintbitar samt en dolk af 
samma ämne; midt i grafven en flintbit, och längst i norr invid 
grafstenen en bred dolk af flinta jemte ett kol samt några små 
klapperstenar, på hvilka likets hufvud säkerligen hvilat. Små 
skärfvor af obrända ben påträffades från grafvens midt till norra 
gafvelhällen. Grafven hade aldrig blifvit rubbad. Afven i detta 
rör kunde hällkistan före undersökningen skönjas.

De af pastor Palmgren under åren 1874—1876 funna sa
kerna äro af föreningen som gåfva öfverlemnade till Statens 
Hist. Museum (N:ris 5907 och 5912); de är 1877 gjorda fynden 
har herr Palmgren ännu ej hunnit ordna och till föreningen 
insända.


