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Fornlemningar i Vestbo härad, Småland. 
på Svenska Fornminnes-föreningens bekostnad undersökta år 1873 

af 

L. F. Palmgren. 

Efter att hafva erhållit utdrag af Kongl. Vitterhets Historie 
och Antiqvitets Akademiens dagbok för den 18 Juli 1873 med 
deruti lemnadt tillstånd att under samma års sommar genom 
gräfning undersöka fornlemningar företrädesvis inom Bolmsö och 
Ås socknar i Vestbo härad och Jönköpings län, till hvilka under-
sökningars verkställande Svenska Fornminnesföreningens Styrelse 
beviljat ett anslag af 500 rdr rmt, får jag härmed vördnadsfullast 
till Svenska Fornminnesföreningens Styrelse afgifva följande be-
rättelse om dessa under September månad gjorda undersökningar. 

Den under hela månaden rådande regniga väderleken för-
hindrade ganska mycket arbetet, så att jag ej medhann på långt 
när så mycket som jag eljest kunnat och ämnat. 

Utom de gräfningar som verkstäldes sysselsatte jag mig 
äfven flere dagar med att noggrant undersöka de fasta forn-
lemningar som finnas på Bolmsö, och om hvilka jag nu först vill 
lemna en kort redogörelse. 

Fornlemningar på ön Bolmsö. 

Denna ö, belägen i sjön Bolmen, har en längd från sten-
udden i norr till Lunna Näs i söder af goda 1 1/2 mil ; bredden 
torde icke på något ställe uppgå till 1/2 mil. Ön är temligen 
jemn; några större höjder finnas icke. I norr och nordost ge-
nomkorsas hon dock af kala sandåsar, här kallade "rocknar". 
Den vestra sidan af ön sluttar sagta mot sjön, den östra deremot 
är mera brant. Stora sträckor af öns yta upptagas numera af 

14 
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kala ljungryar. Gamla jorderansakningar och sägner gifva dock 
vid handen, att dessa ryar fordom varit beväxta med ek och bok, 
hvilka trädslag nu högst sparsamt förekomma. Såväl in- som 
utegor äro betäckta af de i Småland så allmänt förekommande 
odlingsrören, hvilka allmogen påstå härstamma från en tid som 
den benämner "Hackäfva". Flere olika sägner om orsaken till 
deras hopkastande berättas. 

Bolmens vattenmassa har under senaste 1,000 åren icke 
törminskats, hvilket bevisas af en samling grafhögar från jern-
åldern belägen på Bolmsö Prestgårds egor och hvilka högar, 
ehuru sjön för 30 år sedan något sänktes, likväl ligga blott 
några fot öfver sjöns nuvarande högsta vattenyta. 

Att invånarne länge förstått att begagna den i Bolmen 
ymnigt förekommande sjömalmen, bevisas af den mängd slagg, 
som hittas i jernålderns grafvar, äfvensom af lemningarna af en 
smältugn från samma tid, hvilka jag fann ej långt från Bolmen 
i Odensjö socken. 

Gamla qvarlefvor efter ett numera nästan bortlagdt fiske-
sätt, bestående af en mängd i vattnet nedslagna pålar, hvilka 
bilda en slags labyrint, i hvilken fisken väl kan inkomma men 
ej slippa ut, finnas i vikarne vid Qvinnelsbo, Bolstad och Dan-
näs. Sedda vid lugnt vatten kunna dessa nedom vattenytan 
numera afruttnade pålar lätt väcka föreställningar om pålbygg-
naderna i de schweiziske sjöarne. Den täta förekomsten af sten-
redskap på sjöstränderna ingaf mig också en tid den förmodan, 
att sådana byggnader möjligen här förefunnits. 

Vid uppräknandet af gårdarnes fornlemningar går jag från 
norr till söder. 

Håringe. 

I det så kallade Lunngärdet ligga söder om gångstigen ett, 
och norr om densamma 2 låga stenrör, runda till formen, unge-
för 100 fot i omkrets. Två af dem öppnades af skattsökare på 
1860-talet. Lemningarna utvisa, att rören inneslutit hällkistor, 
bygda af på kant stälda flata stenar af 5 fots längd och öfver 
3 fots bredd. Längden på dessa kistor, hvilka äro lagda i norr 
och söder, har säkert varit 14 fot och bredden 3,5 fot. Vid 
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tyg samt några sönderbrutna knifvar och spjutspetsar lyckades 
jag rädda utaf detta fynd. 

Till venster om gångstigen som leder från näset till Skeda 
ligga 2 dylika rör, ett större och ett mindre; det större är öpp-
nadt och visar en likadan hällkista som de två förut omnämnda. 
Alla fem ligga temligen långt från den nuvarande bygden. 
Utmed samma gångstig längre åt söder ligga flere smärre sten-
rör; huruvida de äro odlings- eller begrafningsrör kan endast 
genom undersökning utrönas. 

I Magnus Bengtssons gärde på sjelfva sjöstranden har öns 
enda runsten blifvit nedvräkt på en klippa och i fallet fått det 
ena hörnet afslaget. Runorna äro få och gifva ingen mening. 
Att stenen, hvars form antyder, att den aldrig varit rest utan 
legat, är från kristen tid, angifver det på honom inhuggna kor-
set, hvars tvärträ är försedt med en cirkel. Grafvårdar liknande 
detta kors, men smidda af jern med vidhängande löf finnas 
öfver allt på gamla kyrkogårdar. Der stenen troligtvis ursprung-
ligen legat finnes en låg hög. Sägnen berättar, att der stått 
ett kapell. 

I Peter Jönssons bol finnes en fyrkantig stensättning. 
Vid byvägen mellan Håringe och Bolmsö kyrka, midtfor 

torpet Rocknet, finnes ett så kalladt treudda-rör, hvilket vid 
torpets anläggande på 1850-talet blef till en del förstördt. 

Vid vägen åt Skeda, på Peter Jönssons egor, ungefär midt 
emot de längst i norr, öster om vägen, belägna grafhögarne, 
hvilka härefter komma att omnämnas, ligger på en åkerren ett 
större rundt stenrör. Genom i senare tider påkastad sten har 
det visserligen blifvit skadadt, men formen och läget visa, att 
det är ett begrafningsrör. 

Strax innan man kommer till torpet Skeda, just der vägarne 
till ödehemmanet Skeda och Smederyds qvarn klyfva sig, ut-
breder sig på en ås med sträckning i öster och vester ett af 
öns största graffält. Frodig ljung betäcker detsamma och mat-
jordsskorpan är knapt tumstjock, en anmärkning som kan gö-
ras vid samtliga härvarande graffält. Möjligen kommer detta sig 
deraf, att matjorden blifvit afflådd och använd till beklädande af 
de uppkastade grafhögarne, hvilka nästan alltid äro betäckta 
med en ganska tjock matjordsskorpa. I afseende på detta fält 
får jag hänvisa till den här nedan meddelade redogörelsen för 
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de på detsamma af mig gjorda undersökningar. Af de 50 graf-
kullar, som här finnas, äro 25 genom grustägt, potatisgrafvar 
och skattgräfning nästan forstörda. Daniel i Skeda omtalade 
att, sedan vägen blifvit broad med sand tagen i högarne, kunde 
han upplocka en mängd perlor och jernskräp, som kommit med 
bland gruset. Han hade äfven funnit ett omkring qvarterslångt 
messingsstycke med menniskoansigte på midten, så beskaffadt 
att det tittade på honom, hur han vände det. Han sålde det för 
50 öre till en herre från Stockholm. Samme man berättade, att 
han för några år sedan var behjelplig att öppna en af högarne 
för eftersökande af skatter, då han under en stor flat sten fann 
lekamen efter en menniska, som ännu hade hår och hull i be-
håll så att lederna hängde ihop. Förskräckt nedsänkte han 
alltsammans åter. 

Skeda. 

Ödelagdt rå- och rörshemman. Några fornlemningar på dess 
egor har jag ej funnit utom lemningar efter en källare och en 
liten grafhög något nordvest om Daniels stuga. 

Horn. 

Nordvestligaste gården. Johannes Petersson i Norlida hade 
här öppnat på ryen ett litet, blott några fot vidt, rör och funnit 
aska och kol samt några ben. Vid dikning i sin mosse fann 
han en vigg af sten, som nu är i min ego; dessutom hade han 
funnit några små genomborrade flata brynen, hvilka jag lika-
ledes eger. I en mosse vid sjön Sjunken fann pigan Maja i 
Vinstad flere perlor af lera, samt vid stranden af Bolmen nedan-
för sin stuga en stenyxa med skafthål, slipad och väl bibehållen, 
som nu eges af mig. 

Bolmsö klockaregård. 

På ömse sidor om vägen åt Vinstad till, söder om jätteste-
nen, ligga flere högar af jord. Marken är nu odlad, och föröf-
rigt äro de flesta högarne skadade genom potatisgrafvar och 
sandtägt. Vid en väganläggning på 1860-talet bortgrofs en hög, 
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då kol och ben funnos samt jernbitar, bland hvilka en söndrig 
sporre, som jag eger. I de skadade högarne hittas ben och 
kol; deras antal synes ursprungligen varit 12. Längre åt norr 
vid samma väg, midt för Horns dunge, ligger ett oskadadt tre-
udda-rör utan hörnsten. 

Bolmsö prestgård. 

På kyrkäkran norr om häradsvägen ligga flere jordhögar, 
de flesta skadade genom grustägt. Ben och kol synas i hålorna. 
Söder om häradsvägen ligger en skadad grafhög. På Skate-
viksholmen ligga, blott några fot öfver Bolmens högsta vatten-
stånd och alldeles invid stranden, 13 grafhögar af jord och sten. 
I en af dem äro funna bitar af "blåhvit porslin" (perlor?). På 
Skateberg är en bland de mest storartade af öns hedniska be-
grafningsplatser belägen; tillsammans med de i den strax intill 
belägna löfsalsdungen liggande kan man här nu räkna 22 högar 
samt 2 aflånga, 14 alnar långa och 2 1/2 aln breda grafvar, 4 
bautastenar och flere fyrkantiga stensättningar af små flata ste-
nar, till en del öfverväxta af ljung. 

Brogård. 

Inga fasta fornlemningar hafva på dess egor kunnat upp-
täckas. Ett ödelagdt hemman Korsalt eller Korseryd, hvilket 
redan 1630 var öde, har legat på Brogårds och Smederyds egor. 
En mängd stenrör, troligen märken efter forna åkrar, ligga 
spridda på ömse sidor om häradsvägen vid Smederyds egogräns; 
lemningar efter källare samt 2 brunnar utvisa detta hemmans 
forna belägenhet. Frodig ljung betäcker nu hela platsen. En 
stenvigg har i närheten blifvit funnen; likaledes en tunn sten-
trissamed hål, 2 tum i diameter; de egas af mig. 

Perstorp. 

Invid ladugården, som tillhör Lars Andersson, har ett större 
grafrör sin plats. Genom odling är det numera dels kringskuret 
dels genom påkörd sten förderfvadt, men ursprungligen har det 
säkert hållit öfver 150 fot i omkrets. I gärdet öster om vägen 
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till Bjärnaryd ligga 2 runda stenrör af ungefär samma storlek, 
samt ett fyrkantigt rör, alla hopkastade af grof kullersten, i 
allmänhet större än en mansbörda. Ett trekantigt rör ligger 
bland flere andra, som synas vara odlingsrör, söder om vägen 
till Engmans i Ängagärdet. Vid dess öppnande på 1840-talet 
fanns en liten fyrkantig kista hopfogad af knapt alnslånga flata 
stenar, 4 till antalet, men eljest intet, icke ens kol eller ben. 

Följande å Perstorps egor funna fornsaker förvaras i min 
samling: en liten 3 tum lång stenyxa med skafthål, en slungsten 
med urhålkning för bandet, tvänne trinda, 6 tum långa brynen, 
samt en spjutspets af jern, 9 tum lång och temligen bred. 

Bo. 

Alldeles utmed och öster om häradsvägen, i Lars Perssons 
gärde, står i ett stenröse en 2 1/4 alnar hög bautasten, och i när-
heten ligga 3 mindre rör. I gärdet hafva nuvarande egarne 
borttagit flere rör, i hvilka stensaker blifvit funna, bland annat 
ett alnslångt bryne samt ett mindre afslagit, hvilka äro i min ego. 

Smederyd. 

Vid backstugan Domarekullen, strax söder om stugan, ligger 
en större, genom 2 djupa hålor skadad jordkulle, hvilkens södra 
sida stöter intill en af 15 stenar bestående så kallad domarering. 

Qvarnen. 

Nordost om stugan, på båda sidor om vägen till Skeda, är 
ett större graffält beläget. Många af de största och prydligaste 
bautastenar, som här varit resta, hafva dock för ungefär 30 år 
sedan blifvit borttagna och efter berättelse, sedan kronobetje-
ningen beifrat detta dåd, ersatta med små stenflisor, hvilka tro-
ligen icke heller restes på samma plats der de borttagna stått. 
Norr om vägen finnas nu längst i vester en bautasten, samt der-
utmed en skadad fyrkantig stensättning af 12 små flata stenflisor, 
och några alnar norr derifrån en så kallad domarering, skadad 
på södra sidan; 8 stenar finnas i behåll. Längre i norr står en 
ensam bautasten. Söder om vägen stå i rigtning från öster till 
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vester 12 bautastenar, den största öfver 9 fot hög; spår af sten-
sättningar äro äfven här och der synbara i den höga ljungen. 
Några alnar söder om den högste af bautastenarne ligger en 
trekantig, något skadad jordhög, hvars 48 fot långa sidor äro 
inböjda på midten; alla 3 vinklame hafva ursprungligen haft 
ändstenar, men blott den södra eger nu stenen i behåll. Denna 
hög är i öster, söder och vester omgifven af 3 jordhögar, hvar-
dera 132 fot i omkrets. Norr om vägen, något innan den klyf-
ver sig till nya och gamla Skeda, ligger på en kulle en ensam 
jordhög. Öster om vägen till nya Skeda, på högsta punkten af 
ryen, äro 6 kullerstenar lagda så att de tillsammans bilda en 
parallelogram. Strax intill, på samma sida om vägen, äro 3 rör 
hopkastade af smärre stenar; det största håller 140 fot i om-
krets. Vester om vägen, ungefär midt emot de sistnämnda rö-
ren, ligga 3 mindre af sten och jord bildade högar. 

Österås. 

Norr om gångstigen, som leder från häradsvägen till qvar-
nen, ligga 2 stora runda rör, samt något sydost derom i åkern 
ett dylikt; alla tre öfverväxta med ekbuskar. 

Möcklagård. 

Vester om byvägen, som från häradsvägen leder upp till 
gården, sträcker sig en ås helt och hållet betäckt med grafkullar, 
bildade af sten och jord; denna ås sträcker sig in på Bos egor, 
men här synas grafhögarne blifva uppblandade med de så tal-
rikt förekommande forntida odlingsrören, enligt den erfarenhet 
jag vid mina undersökningar här gjorde. Tvänne låga bauta-
stenar stå resta bland kullarne. Högarnes antal stiger till öfver 
80; deras storlek såväl som höjd är högst olika, och nästan alla 
äro oskadade, troligtvis emedan de såsom bildade af sten varit 
mindre lämpliga till potatisgrafvar. Hela Möcklagårds gärde är 
för öfrigt betäckt med en massa stora rör, hvilkas bestämmelse 
är utan undersökning omöjlig att afgöra. I flere, som blifvit 
borttagna, hafva jernredskap, såsom skäror, grytkrokar och bry-
nen, samt qvarnstenar blifvit funna. En äng heter Stadsängen, 
men den saknar alla tecken till fornlemningar. På sjöstranden, 
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hafva hittats 3 flintknifvar, en liten pilspets med hullingar, 
också af flinta, och flere flintspån, hvilka saker tillika med en 
af de nyssnämnda skärorna egas af mig. 

Hof. 

Midtför torpet Hassle öster om häradsvägen är öns största 
grafrör beläget, men beklagligtvis är det nu förstördt dels af 
skattgräfvare, dels derigenom att sten till vägens makadamise-
ring derifrån blifvit tagen. De väldiga stenar, som utgjort si-
dorna af den hällkista, röret inneslutit, ligga nu uppvräkta; den 
största håller 9 fot i längd. Ungefär 200 alnar sydost derifrån 
ligger en samling af 12 rör, ett af synnerlig storlek, de synas 
alla vara grafhögar, men odlingsrör förekomma i närheten. Ves-
ter om häradsvägen, något norr om hemmanet Hassle, vid sjelfva 
vägkanten finnes äfven ett betydligt grafrör. På ömse sidor om 
den genväg, som från norr leder fram till korporal Grans hem-
man, finnas 8 högar bildade af jord och sten; de ligga äfven 
bland odlingsrör, men kunna lätt skiljas från sådana. Ett af 
dessa rör, bildadt endast af sten, är särdeles stort, men dess 
ursprungliga form är forstörd genom i senare tid påkörd sten. 
Vid gångstigen, som från Lilla Hof leder till Stora Hof, i Färdigs 
skift, ligga i rigtning från norr till söder tätt utmed hvarandra: 
ett triangelformigt rör med 45 fots sidor, derefter ett till om-
kretsen väldigt, lågt, jemnhögt rör af medelmåttigt stor sten, 
och längst i söder en jordhög, 85 fot i omkrets, som just vid 
besöket höll på att beredas till potatisgraf; kol och brända ben 
syntes i hålan. Öster om byvägen mellan Lilla Hof och Johan 
Bylanders gård, i den senares gärde, ligga 6 smärre högar, 50 
fot i omkrets: 3 af dem äro skadade genom grustägt. Sydvest 
derifrån ligga 6 högar. Söder om Bylanders gård på sjelfva 
höjden af sjöstranden, som här stupar tvärbrant mot Bolmen, 
ligga 2 stora högar; den ene har blifvit inredd till källare, den 
andre har af skattgrätvare blifvit skadad. I Anders Magnus 
Emanuelssons gärde borttogs 1870 ett så kalladt griftarör, i 
hvilket fanns bland kol en knapp af brons som sönderbröts; bi-
tarne egas af mig. På Långö finnes ett mindre rör, liggande på 
öns högsta punkt. I Ulfvarenäset, en i Bolmen utskjutande udde, 
finnes en nästan fyrkantig större håla liknande en skans med 
branta sidor; hålan kallas Riddaregrafven. 
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Följande här gjorda fynd äro af mig kända: en stenyxa 
med skafthål, 4 tum lång, funnen vid odling; ett stycke af ett 
svärdsfäste från jernåldern, funnet i Hofs torfmosse vid torftägt; 
3 flintspånor; en 4 tum lång spjutspets af flinta funnen på sjö-
stranden; de egas alla af mig. Korporal Gran uppgaf sig hafva 
funnit en flintknif och en stenyxa, som han öfverlemnat till Dok-
tor Wittlock i Vexiö; och enkan Bylander hade på sjöstranden 
funnit 3 redskap af sten, som hon sålt till en kringstrykande 
antiqvitetshandlande från Odensjö socken, hvilken årligen för-
säljer en mängd fornsaker i Köpenhamn. 

Bolmstad. 

På en udde i sjön Bolmen hörande till Gertstorp ligger ett 
triangelformigt rör med 48 fots sidor; nära derintill ett mindre, 
rundt rör. Vid soldat Krons hus öster om byvägen ligger ett 
stort lågt rundt rör omgifvet af 3 mindre. Öster om häradsvä-
gen, på högsta punkten af Peter Johanssons gärde, norr om 
husen finnes ett ensamt liggande rundt stenrör. I samma gärde, 
men söder om gården, finnes en af öns vackraste begrafnings-
platser, bestående af öfver 40 jordhögar, alla utom 2 oskadade. 
Som platsen är tätt beväxt med björkskog och lång ljung, är 
antalet svårt att uppgifva. Något öster om detta, af åkrar om-
gifna, graffält finnes en skeppsformig stensättning, väl bibe-
hållen, samt ungefär 30 alnar öster om densamma på en höjd en 
så kallad domarering samt 5 grafhögar. På en brant höjd, som 
lodrät stupar i Bolmen, synas grundvalarne efter den forna sätes-
gården Bolmstad, som nu är splittrad i många egares händer. 

Fynd: 1 bryne, funnet i ett mindre rör på utmarken, hvilket 
inneslöt en qvadratformig liten kista af sten, utan ben eller kol. 

Lida. 

Strax vid Peter Loretz gård är ett stort triangelformigt rör, 
störst af alla dylika på ön befintliga. Öster om byvägen, i 
samme mans gärde, ligga 3 jordhögar, ungefär 300 alnar från 
vägen. Midtför backstugan Klumpen, vester om och alldeles 
utmed vägen, ligger en jordhög, i höst af stugans egare inredd 
till potatisgraf; innesluter lemningar af brända lik. På Peter 
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Larssons ryd, strax intill en nyodling på utmarken sydvest från 
gården, är ett triangelformigt rör beläget. På den närbelägna 
odlingen har man funnit en större flat sten med rund uthuggen 
fördjupning i midten. 

Husaby. 

Öster om vägen, ungefär 150 fot nordost från Östergården, 
ligger ett rör som ursprungligen varit ett triangelrör, men ge-
nom påkörd sten i senare tider blifvit förderfvadt. Söder om 
Östergården på ömse sidor om vägen utbreder sig ett betydligare 
graffält. Högarne bestå till största delen af jord, endast 3 af 
sten; deras sammanräknade antal stiger till öfver 40. Blott 
några få äro skadade genom gräfning ; ljungtorfven har dock 
på senare tider blifvit afflådd för att användas till "strö". Långt 
ut på Vestergårds ryd ligger på en ås ett ensamt stenrör, 126 
fot i omkrets. Trenne andra mindre höjder på den mer än 1/4  

mil långa ryden mellan Vestergården och Bakarebo äro äfven 
krönta med hvar sitt runda rör. 

Följande här funna forsaker egas af mig: 3 små trissor af 
sten med hål, ett ovalt bryne af så kallad kattesten, en 3 tum 
lång hålmejsel af sten, samt stycken af ovala spännbucklor af 
brons. 

Torp. 

På utmarken finnes ett större rundt rör liggande ensamt för 
sig sjelft på en mindre höjd långt öster om byvägen, ungefär 
midt emellan Torp och Tjusts soldattorp. 

Tjust. 

Vid soldattorpet Lejons, öster om byvägen, på höjden fin-
nes ett triangelformigt rör och i närheten 2 mindre, runda rör. 
Sydvest derifrån och vester om vägen ligger ett större rundt 
rör och 5 jordhögar. På Lunnagårds utegor och norr om 
Hans Johanssons hus är en samling af mindre jordhögar belägen. 
På samma ryd äro 5 bautastenar resta; en 6 1/2 fot hög, som le-
gat nedfallen, restes i höst och synes vidt omkring på den kala, 
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ödsliga ryden. På högsta höjden af samma ryd, vester om by-
vägen, men långt ifrån densamma vid en fästig, ligger ett en-
samt rundt stenrör, ett af de betydligaste på ön. 

Vid en nyodling på Kärragårds egor fanns under dikning, 
3 fot under ytan, en samling mindre stenar bildande en cirkelfor-
mig krets och inom densamma en knif af flinta, hvilken dock 
afbröts. Styckena egas af mig. 

Bakarebo, 

I Peter Larssons gärde finnes ett triangelformigt stenrör, 
som genom påkörd sten i senare tider blifvit förderfvadt. 

Efter denna öfversigt öfver Bolmsös till våra dagar bevarade 
fornlemningar från hednatiden, meddelas nu en redogörelse för 
den af mig år 1873 företagna undersökningen i högarne å 

Graffältet vid Skeda. 

Detta graffält är beläget öster om byvägen från Håringe till 
Skeda och utbreder sig i öster och vester på en af naturen bil-
dad ås eller vall med jemna åt norr och söder sluttande sidor 
samt fortsättes, sedan det nått byvägen, längs utmed densamma 
åt norr, der ett hörn af en mad afbryter densamma. Vester om 
vägen finnas endast 4 små jordhögar. Hela fältet är beväxt 
med lång ljung; några björkar finnas äfven spridda här och der 
på detsamma. 

Högarnes antal är nu 50, deri inberäknade 2 rör, hvilka 
ligga längst i norr, men om hvilka jag ej kan fälla något be-
stämdt omdöme, huruvida de verkligen äro begrafningsrör, eme-
dan de likna vanliga odlingsrör; såsom belägna på graffältet har 
jag dock ansett mig böra omnämna dem. Samtliga högarne äro 
runda, sakna fotkedjor och äro af olika storlek. De flesta hålla 
60 à 90 fot i omkrets och 2 till 5 fot i höjd. Några äro dock 
större; så mätte en, den så kallade Kungshögen, 195 fot i om-
krets och 11 fot i höjd. Från denna höjd har man en storartad 
utsigt öfver Bolmen med dess många löfbeväxta öar. Vid foten 
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af denna kulle åt vester till finnes en så kallad domarering, nu-
mera bestående af 6 stenar; lika många äro dock säkerligen 
borttagna, emedan tomrum finnas både i nordvestra och syd-
vestra delarne af ringen. Spår af fyrkantiga stensättningar fin-
nas på ett par ställen, der ljungtorfven blifvit afflådd. De bestå 
af små flata stenar, lagda intill hvarandra och bildande qvadrat-
och rektangelformiga rutor. Tio bautastenar förhöja det storar-
tade intryck detta graffält gör på betraktaren. Ingen af dessa 
stenar är rest omedelbart på högarne, utan de stå alla på jemna 
marken. Å ingen af dem ses spår af runor. Öns enda runsten 
är dock funnen icke långt från detta graffält. Fyra af bauta-
stenarne hålla 6 fot i höjd; de öfriga äro mindre. Mellan de 2 
längst i vester stående afflådde jag ljungtorfven och fann der-
under en flat tunn fyrkantig sten hållande öfver 4 fot i längd och 
något mindre i bredd. Han utgör, synes det mig, täckstenen öf-
ver en mellan dessa bautastenar befintlig grift. Ingen grafkista 
fanns dock under honom. 

Tjugofem af dessa högar äro i mer eller mindre mån ska-
dade dels genom grustägt dels af skattgräfvare. Af de 12 som 
af mig öppnades voro 3 skadade. Nästan alla inneslöto en bädd 
hopgyttrad af kol, aska och ben, utvisande att den döde blifvit 
bränd i utsträckt läge på ett bål, hopkastadt på jemna marken, 
hvilket efter förbränningen blifvit betäckt med jord. Samtlige 
högarne äro omgifna af ett rundt omkring löpande dike. 

Vid undersökningen gick jag tillväga på det sätt, att jag 
först afflådde ljungtorfven och lade den för sig, hvarefter jag 
lät arbetarne från tvänne motsatta håll, börjande vid ytterkan-
terna, afskotta jorden hvarftals liksom vid torfupptagning, hvar-
vid hvarje skyffeltag noga granskades. Sedan kolbädden blifvit 
anträffad, blottades den först fullkomligt från den ofvanpå lig-
gande jorden, hvarefter jag sjelf undersökte densamma på det 
sätt, att jag först undergräfde den ungefär 1/2 fot, hvarefter den 
sålunda underminerade kol- och benmassan försigtigt nedfäldes. 
Efter undersökningen hopkastades högarne och betäcktes med 
torfven, så att de fingo sitt förra utseende. 

Högen 1. Ljungbeväxt kulle, täckt med 1/2 fot tjock ljung-
mylla; diameter 22, höjd 4 fot. Jordmassan bestod af klapper 
och grus af samma beskaffenhet, som den omkringvarande jord-
månen. Sedan torfven blifvit afflådd, befanns högen på 2 fots 
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afstånd från vestra ändan till toppen, omedelbart under torfven, 
vara beklädd med dels flata stenar dels kullerstenar, från 3 1/2 fots 
längd och 1 1/2 fots bredd till 1 fots längd och 1/2 fots bredd. 
De största och vackraste stenarne lågo nederst, kullerstenarne 
mest i toppen, hvilken liknade en illa stenlagd stadsgata. Smärre 
flisor voro inkilade mellan de större stenarne. Tvenne dylika 
lager, fjällikt pålagda, aftogos och äfven toppen befanns klädd 
med flata stenar liksom sidorna, sedan det öfversta kullerstens-
lagret blifvit borttaget. Derefter anträffades ett af flata, på 
hvarandra horizontelt liggande stenar bildadt bord eller altare, 
3 fot i qvadrat, hvilket bar spår af stark eld; kol och små ben-
skärfvor funnos omkring och under detsamma. Under detta 
altare, 6 fot från högens vestra kant, vidtog ett starkt kolblan-
dadt, 1/2 fot tjockt jordlager, under hvilket påträffades en af 6 
kullerstenar, hvilka buro spår af stark eld, bildad håla, full af 
aska, kol och benskärfvor. Denna håla låg 2 fot under jord-
ytan. En 2 tum tjock kolbädd, med insprängda små benskärf-
vor, sträckte sig öfver hela högens botten. 

Omedelbart under torfven i högens vestra kant funnos 4 
slaggstycken, samt något djupare ett dylikt. I norra delen utan-
för stenbeklädnaden funnos några obrända ben samt ett litet 
jernstycke, och längre upp på samma sida, sedan ett hvarf ste-
nar blifvit borttaget, en bit af ett tunt aflångt bryne. Brynet, 
af mycket fint gry, är 2 tum långt, 1/2 tum bredt, afbrutet, för-
sedt med ett litet rundt hål i ena ändan, samt mycket slitet. 

Högen 2. Diameter 26, höjd 4 fot. Består af fin gul sand; 
ljungen på högen afslagen. I sydvestra delen, strax vid kanten, 
fanns en bit svart lergods; två fot längre in bland sanden en 
half perla af blått glas med gula och röda ränder, och bredvid 
henne benskärfvor, samt 2 fot norr derom ett stycke groft ler-
gods. Sju fot från östra kanten oeh inåt högen sträckte sig 
kolränder, liksom efter brända trädgrenar, och 5 fot från vestra 
kanten började en tunn kolbädd, som så småningom tilltog i 
tjocklek och i högens midt höll 5 tum. I denna bädd funnos, 
9 fot från vestra och 8 fot från södra kanten, bland kol och 
brända ben, 3 pilspetsar af jern, lika fig. 501 i "Sv. Forns.", en 
jernbit och ett flintstycke, samt 4 fot nordost derom en oval 
dubbelskalig spännbuckla af brons (närmast lik fig. 556 i "Sv. 
forns."), full af ben och aska, samt ett jernspjut (?). En fot 
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öster derom låg en alldeles likadan spännbuckla, som vid ren-
görandet bräcktes. Kolbitar sitta fast på insidan af båda spänn-
bucklorna. Sex fot från södra kanten hittades 3 jernbitar, troli-
gen af pilspetsar lika de nyssnämnde, och 2 fot längre i norr, i 
närheten af de sex pilarne, ett skadadt treflikigt bronssmycke af 
samma form som fig. 552 i "Sv. forns."; de genom erg otydliga 
siraterna synas dock vara olika; nålen af jern. På spännets 
båda sidor sitta kolbitar. Kolbädden, som började 6 fot från 
södra och 9 fot från norra kanten och var till 3 fots bredd 
starkt blandad med benskärfvor, låg i jemnhöjd med marken 
samt sträckte sig i nordost och sydvest. Alved hade blifvit an-
vänd vid förbränningen. 

Högen 3. Diameter 21, höjd 3 fot; skadad genom grus-
tägt och en förbistrykande väg: ljungbeväxt, bestående af fin 
sand. Något under ljungtorfven i norr fanns en jernbit. Nästan 
alldeles i högens midt, eller 9 fot från norra och södra samt 9 1/2  

fot från östra och vestra kanterna, påträffades kolbädden, som 
sträckte sig 3 fot i norr och söder, samt 2 fot i öster och vester. 
I densamma förekommo högst sparsamt benskärfvor och hittades 
4 hela samt 2 afbrutna pilspetsar af jern, lika fig. 501 i "Sv. 
forns.", 2 andra jernbitar och en bit lergods. Alla pilspetsarne 
äro starkt angripna af rostklumpar. Kolbädden låg i jemnhöjd 
med marken. 

Högen 4. Diameter 31, höjd 5 fot; består af fin gul sand 
utan klapper, ljungen afslagen. Under den 1/2 fot tjocka ljung-
torfven på kullens topp hittades en bit af ett lerkärl, som varit 
glaseradt. Åtta oformliga bitar af jern och jernslagg samt en 
liten obetydlig flintskärfva funnos under gräfningen. Lerkärls-
stycket som tillhört en större kruka, eger spår af glasering och 
sirater. Att det nedkommit i högen i senare tid är troligt, men 
inga tecken kunde upptäckas, att högen i ringaste mån blifvit 
skadad. Tretton fot från östra och 11 1/2 fot från vestra kanten 
vidtog kolbädden, sträckande sig i nordost och sydvest till en 
längd af 8 fot 3 tum och slutande 11 fot från norra kanten. 
Dess bredd var på midten 6 1/2 fot, men aftog mot ändarne. 
Nästan midt i kolbädden, men något närmare östra kanten, hit-
tades en del af elden till oformliga klumpar hopbrända jernbitar 
samt 2 skadade, korsformiga beslag af omkring 1,5 tums längd 
och lika bredd. De båda beslagen äro gjorda af tunn jernplåt 
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på det sätt, att 4 ihophängande qvadratformiga rutor äro ut-
klippta af samma stycke; rummet som finnes der qvadraternas 
inre hörn sammanträffa är bakifrån uppdrifvet till en bula, och 
och i hvardera fyrkanten finnas hål för nitnaglar, hvilka ehuru 
förrostade ännu qvarsitta. 

Högen 5. Diameter 16, höjd 2 1/2 fot; jordmånen grusblan-
dad med klappersten af knytnäfves storlek; ljungen afslagen. 
Sedan torfven blifvit aftagen, anträffades genast 4 flata omsorgs-
fullt lagda stenar, omgifna samt stödda af 11 kullerstenar, hvar-
dera af mansbördas storlek. Den vestligaste af de flata stenarne 
höll 3 fot 8 tum i längd, de båda mellanliggande 3 och 3,4, och 
den östra 3,5 fot. Ett hörn af den norra hvilade på den östra, 
som genom en inkilad sten höjde sig något åt öster. Under 
dessa täckhällar vidtog åter klapperjorden. Två fot 1 tum un-
der jordytan låg ett skelett bland klapper och småsten utan tec-
ken till träkista. Hufvudet var vändt åt vester; ansigtet låg 
uppåt, något vridet åt norr. Ryggraden gick i en båge åt norr 
och lårbenet bildade mot skenbenet en vinkel mot söder. Af 
armarne syntes inga spår. Alltsammans var så förtärdt och ge-
nomväxt af rötter, att endast några bitar af hufvudskålen, som 
inneslöt flere småstenar, kunde upptagas. Skelettets form och 
läge kunde lätt skönjas, sedan jorden med händerna blifvit af- 
skrapad, emedan jorden under detsamma genom likets förmult-
ning antagit en kolsvart färg. Ryggraden höll 1 fot 9 tum i 
längd och lårbenet 1 fot 6,5 tum. För öfrigt hittades ingenting. 

Högen 6. "Kungshögen". Diameter 70, höjd 11 fot. I denna 
hög, den ansenligaste jag sett i Vestbo och af hvilkens under-
sökning jag hoppats mycket, fanns så godt som ingenting, ehuru 
hans undersökning kostade 42 dagsverken. Öfverst befunnos 
två, 4 fot djupa hålor, uppkastade af skattgräfvare på 1860-
talet. Jorden bestod af fin sand utan den minsta småsten, an-
märkningsvärdt derföre att jordmånen omkring består af starkt 
klapperblandadt, svartaktigt grus. Högen öppnades med en 
17 1/2 fot bred gång från vester. Sedan ljungtorfven, som var 1/2 

fot tjock, blifvit borttagen, befanns högen från foten till 13 1/2 fots 
höjd vara klädd med flata stenar af större och mindre storlek, från 
3 fots längd till små flisor. På flere ställen hade man rest lod-
rätt mindre, spetsiga stenar, synbarligen för att hindra större 
ofvanför liggande att skrida ner. Vid foten funnos de minsta 
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stenarne, dels kullriga dels flata, liggande ett par hvarf på hvar-
andra; de största och vackraste lågo högre upp. Hela sand-
massan befanns från spetsen till basen besprängd med mycket 
små kolgnistor, hvilka måste hafva följt med sanden hit från de 
ställen der han tagits. Högens botten bestod af den hårdaste 
klapperjord, i hvilken man icke utan största svårighet kunde 
arbeta sig ner. Ett svagt spår fanns efter den ursprungliga mat-
jordsytan. Sanden hade blifvit hemtad från flere ställen, eme-
dan han var olika färgad, än gul, än mörk, än ljus, hvilket var 
lätt att se vid genomskärningen, då de olika lagren, hvarftals 
förda på hvarandra, klart kunde skönjas. På ett djup af 1 1/2 
fot under högens botten fanns under grusbädden en samling af 
aska och kol, betäckande en yta af ungefär 1 1/2 qvadrataln. 
Denna kolbunke låg 24 fot från sydvestra ytterkanten, och 2 fot 
längre in vidtog ett af kullersten bildadt röse; mellanrummen 
voro så stora, att armen till hela sin längd kunde i röset införas. 
Den sand, som derinne fanns var mycket fin. För att blotta 
detta röse lät jag gräfva en gång rundt omkring detsamma och 
försigtigt afrödja jorden från toppen och sidorna, då det befanns 
ega en höjd af 5 fot 8 tum. Längden från öster till vester var 
23, och bredden 19 fot. Genom den förut nämnda skattgräfnin-
gen hade det blifvit skadadt, och hvalfvet var till en sträcka af 
5 fot infallet. I söder och sydost bestod det mest af större 
klappersten, för öfrigt af stenar icke större än att en man kunde 
lyfta dem. Omsorgsfullt bortplockades nu stenarne, men blott 
3 små kol funnos. I sydost tycktes bottnen liksom stensatt med 
klappersten, och utgick denna stensättning från röset in under 
den orörda delen af högen. Hela det nu utgräfda rummet, 
hvilket bildade en stor kammare, genomgräfdes från 2 1/2 ända 
till 5 fots djup, och var marken så hård och klapperfull, att 
jernspett oupphörligen måste användas. Härunder hittades på 
spridda ställen några obetydliga bitar af ett rödbrändt ler-
kärl utan sirater. En slaggbit hade förut funnits vid schakt-
ningen och utgjorde detta hela utbytet. Som arbetet på denna 
hög redan medtagit nära en fjerdedel af den korta tid jag hade 
för mina undersökningar, fortsatte jag icke längre med gräf-
ningen utan lemnade väggarne i densamma. Denna hög lät jag 
icke igenfylla, emedan möjligen framdeles kanterna kunna blifva 
föremål för undersökning. 
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Högen 7. Diameter 29, höjd 5 fot; i toppen var en gam-
mal potatisgraf. Ehuru denna hög genomgrofs på det omsorgs-
fullaste, och det ända till 3 fots djup under den omgifvande 
markens yta, der orörd botten anträffades, hittades icke det 
allra ringaste, hvarken kol eller ben. Möjligen hade högen in-
neslutit obrändt lik, hvilket vid potatisgrafvarnes uppkastande 
blifvit förstördt. 

Högen 8. Diameter 22 1/2 höjd 3 fot 2 tum; ljungbeväxt, 
bestående af småstensblandadt, hårdt grus. Kullens topp var 
beklädd med 5 smärre flata stenar. I gruset anträffades några 
små bitar af bränd lera samt ett par slaggstycken. Alldeles 
midt i kullen anträffades kolbädden, som i sydvest och nordost 
sträckte sig till 4 1/2 fots längd; bredden 2 fot 7 tum och tjock-
leken 5 tum. I sydvestra delen af densamma hittades en hel 
jernknif och ett par bitar af en dylik. Benskärfvorna voro sam-
lade mest midt i kolbädden, med någon dragning åt sydvest. 
Den med askan och kolen blandade jorden var fin och utan 
småsten, hvilket icke var forhållandet med den både ofvanför 
och under bädden varande jorden, som var starkt klapperblandad. 
Möjligen hade fin jord blifvit sållad öfver bålet, sedan förbrän-
ningen försiggått, ett forhållande som stundom iakttagits vid 
brända liks begrafning. 

Högen 9. Diameter 24 3/4, höjd 3 fot. Ljungbeväxt; jord-
månen rödmylla, blandad med klapper. Två fot från vestra kan-
ten träffades kol och några benskärfvor samt en bit bränd lera. 
Bland benskärfvorna funnos några af en hufvudskål samt ett 
fyrkantigt, platt, 1,7 tum långt och 0,75 tum bredt jernstycke, 
troligen ett spänne, mycket förrostad t; på baksidan ses en hake, 
hvilken synes vara bestämd för nålens spets. Sedan denna ben-
och kolbunke blifvit undersökt, upphörde alla spår af kol och 
ben till dess 4 fot 2 tum åter blifvit genomgräfde, då den 
egentliga kolbädden anträffades, sträckande sig i nordost och 
sydvest, 4 1/2 fot i längd och 3 1/2 fot i bredd, samt af 8 tums 
tjocklek. Hela kolbädden var sparsamt besprängd med benskärf-
vor; i dess nordvestra del hittades 2 afbrutna pilspetsar, troligen 
af samma form som fig. 501 i "Sv. forns.", 3 andra jernbitar, en 
jernknif och ett bryne af skiffer. Brynet, som har ett hål vid 
ena ändan, är oregelbundet fyrsidigt, platt, 3,75  tum långt och 
0,5 tum bredast. Stora kolade ek- och alstockar, af 4-5 tums 

15 
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tjocklek, samt en ofantlig massa kol utgjorde kolbäddens hufvud-
beståndsdelar. 

Högen 10. Diameter 42, höjd 4 3/4 fot; ljungbeväxt, bestå-
ende af klapperblandadt grus. Vid både östra och vestra kan-
ten hittades genast små brända stenar och lerbitar i stort antal; 
sådana funnos sedan alltjemt under gräfningen. Elfva fot från 
vestra kanten och 1 fot under kullens yta hittades en nitnagel 
af jern, 2,1 tum lång, fullkomligt liknande en nutidens lötspik 
i vagnshjul med hufvud i båda ändar; 2 små obetydliga jernbi-
tar funnos strax derintill. Två fot under kullens yta och 9 fot 
från östra kanten funnos små brutna stycken af lerkärl (?). 
Tolf fot från norra kanten påträffades en liten kolbädd, men 
med högst få ben uti. I denna bädd fanns ingenting. Som 
så högst få ben anträffades, förmodade jag, att möjligen obrända 
lik på större djup skulle finnas, hvarföre högens botten genom 
korsdikning genomgräfdes till 4 fots djup; men intet anmärk- 
ningsvärdt påträffades, och på 1,5 fots djup under kullens bot-
ten vidtog det hårda orörda gruset. 

Högen 11. Diameter 30, höjd 3 1/2 fot; ljungbeväxt, bestå-
ende af mullblandadt grus med något klappersten. Sex fot från 
östra kanten och 2 fot under högens yta hittades en metkrok 
eller så kallad gäddkrok af smidt jern nära 3 tum i längd, och 
ett stycke derifrån en slaggbit. Sju och en half fot från norra 
kanten, på 2 fots djup under kullens yta, låg en 8 tum lång, 
5 tum bred flat sten, samt 1 1/2 fot nordvest derifrån tre dylika. 
Under eller omkring dem fanns intet. Längs norra och nord-
östra kanten af kullen, en fot från bottnen, gick ett 3 tum tjockt 
lager af svart jord, i hvilket några kol och 2 små benskärfvor 
funnos. Eljest anträffades ingenting. Jag lät derföre slå kors-
diken från norr till söder samt öster och vester för att under-
söka, huruvida obrändt lik möjligen funnes. De mot djupet 
sträfvande talrika ljungrötterna antydde äfven, att något närings-
ämne för dem fanns dernere, hvilket äfven bekräftades, då på 
1 1/2 fots djup under högens botten anträffades, 13 1/2 fot från 
vestra kanten, hufvudet af ett obrändt lik, genomväxt af rötter. 
Sedan hela liket blifvit blottadt, visade det sig, att kroppen 
blifvit begrafven i utsträckt ställning i öster och vester med an-
sigtet uppåt och benen tätt sammanslutna. Af armarne kunde 
ej något spår upptäckas. Kroppen, hvars längd var fulla 6 fot, 
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och som från hufvndet till höften höll 2 fot 7,5 tum, låg på 
den under gruset vidtagande fina sanden. Blott ett stycke bränd 
lera af tegelstenslik massa anträffades, eljest intet. Afståndet 
från hufvudet till venstra ytterkanten var 13 fot 8 tum; från föt-
terna till östra ytterkanten 10 fot 4 tum, till södra kanten 17 
fot 3 tum, och till den norra 12 fot. Benen upptogos. 

Högen 12. Diameter 10, höjd 1 ½ fot, ljungbeväxt, be-
stående af hård klapperblandad jord; belägen jemte 3 andra, 
något mindre, högar vester om vägen. Dessa fyra små högar 
ligga afsides för sig sjelfva, tätt utmed hvarandra, på en ljung-
backe ett par hundra alnar från de öfrige österut liggande hö-
garne. Denna hög genomgräfdes till 4 fots djup under bottnen, 
men icke det ringaste tecken till ben, kol, lerkärlsbitar eller 
annat fanns. 

Möcklagårds graffält. 

Högen 13. Diameter 30, höjd 5 fot; bestående af kuller-
sten och jord samt beväxt med enbuskar, ljung och lingonris. 
I sydöstra delen, 3 fot från kanten, befunnos 7 flata stenar, den 
största 2 fot lång, liggande bland och på kullerstenar och emel-
lan dem kol af löfved, aska och några få benskärfvor. Denna 
samling af flata stenar hade ursprungligen bildat en liten kista, 
som genom trycket af den ofvanför varande jord och stenmassan 
blifvit krossad. Fyra fot från södra kanten och 5 fot från förut 
nämnda flata stenar fanns ett litet kummel af mindre dylika, 
fjällikt lagda på hvarandra, så att de bildade en kägla, och der-
inom aska, men inga ben. Bredvid hittades ett par jernbitar. 
Den lilla stenkistans läge syntes hafva varit i nordost och sydvest. 

Högen 14. Diameter 22, höjd 4 fot. Beväxt med lingon-
ris; en stor buske sträckte sina rötter ända till bottnen. Högen, 
som bestod af jord och kullersten af mansbördas storlek och 
derunder, låg i en anlid eller backslutning, så att den vestra 
delen var blott föga höjd öfver marken, den östra deremot 4 fot 
hög. Sedan jorden och kulierstenarne blifvit borttagna, blottades 
en hällkista, 13 fot lång och 8 fot bred, till formen åttkantig 
med inåt lutande sidor. Den östra långsidan bestod af 3 ste-
nar, den nordliga 5 fot lång, 2,3 fot hög, den mellersta 3,5 fot 
lång och den sydliga 3 fot lång. Den norra betäckte till 1,5 fots 
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längd den mellersta, och båda ändstenarne böjde sig åt vester. 
Norra gafveln utgjordes af två i vinkel åt norr mot hvarandra 
stälda flata stenar af 3,5 fots längd; denna vinkels bas var 5,5 
fot. I vester, der marken var högre, hade man tagit denna för-
höjning i beräkning för att undvika anskaffandet af så stora 
sidohallar, och denna långsida bestod af, längst i norr, en inåt 
lutande 3 fot lång flat sten, hvilande på en i kistan liggande 
kullersten och äfven på yttersidan försedd med en dylik på-
tryckare; derefter följde ett mellanrum af 2,5 fot, i hvilket 3 
kullerstenar af mansbördas storlek lågo, derefter en flat 2,5 fot 
lång sten liggande, ej stående, och slutligen en lika stor dylik, 
äfven liggande. Den södra gafvelstenen, som stod 2 fot utanför 
kistans takhäll, bestod af en inåt lutande mindre sten, knapt 2 
fot bred. Inuti kistan funnos två, 1,5 fot långa hällar liggande, 
hvilka troligen fyllt det nyssomtalade mellanrummet, men genom 
tryckningen blifvit skjutna ur sitt läge. Både utanför och inuti 
kistan lågo kullerstenar för att stödja väggarne. Taket utgjor-
des af tre hällar lagda så att de båda understa utgjorde stöd för 
den öfversta. Denne, som var 5,5 fot i längd, hvilade omedel-
bart på den norre underliggaren, men som de södre väggste-
narne voro lägre än de norre, hade man genom inkilade sten-
flisor mellan den södre takhällen och öfverliggaren höjt denne, 
så att läget var vågrätt. Den norra takhällen, 4,5 fot lång, 
täckte helt och hållet den vinkel, som gafvelstenarne här bildade; 
den södra deremot, 3,3 fot lång, var ej tillräckligt stor att åt 
detta håll täcka kistan, utan här fanns ett 2 fot långt rum utan 
tak. Stenflisor voro inkilade i alla öppningar, och synnerlig 
omsorg hade blifvit använd vid uppförandet af denna kista, 
hvars läge var i nordost och sydvest. Kroppen hade först blifvit 
bränd på marken, och kistan derefter uppförd, hvilket syntes 
deraf, att kolade bränder sträckte sig under sidohällarne in i 
kistan. Benskärfvor, aska och kol funnos såväl i, som utom 
densamma, men ingenting annat. 

Högen 15. Diameter 35, höjd 4,5 fot. Ligger sydvest om 
gården. Den öppnades på böndernas begäran, som påstodo, att 
han bevakades af en sugga, hvilken de ofta hade sett. Men 
den befanns endast utgöra ett odlingsrör, hopkastadt omkring 
ett par stora, jordfasta stenblock. 
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Bolmsö klockaregårds egor. 

Högen 16. Triangelformigt, lågt stenrör, hvardera sidan 
42 fot lång med vinkelspetsarne i nordost och sydvest. Bestod 
af smärre kullersten, blandad med dylik af mansbördas storlek. 
Sidorna voro något inböjda; inga uppstående stenar funnos vid 
vinkelspetsarne. Något söder om midtpunkten märktes en liten 
fördjupning. Sedan stenarne blifvit bortplockade, påträffades just 
under denna fördjupning lemningarna efter en liten stenkista, 
hvars väggar dock voro nedfallna. Takstenen, hvars längd var 
3,5 fot, hade tryckt ut den östra sidostenen. Kistan hade ur-
sprungligen varit nära qvadratformig, emedan de 4 flata stenar, 
som tydligen utgjort sidorna, voro allesammans ungefär 3 fot 
långa. Sedan den nedfallna kullerstenen blifvit borttagen, be-
fanns kistan öfverst innesluta ett 3 tum tjockt lager af hvit, fin 
sand och derunder kol och aska samt några få brända ben. I 
kolbädden hittades en spjutspets och munbettet till ett betsel, 
båda af jern. För öfrigt fanns intet. Spjutspetsen, närmast lik fig. 
499 i "Sv. forns.", är böjd i en half rät vinkel, 2,5 tum från spet-
sen. I holken finnes på ena sidan ett litet nithål och der nedan-
för hälften af ett annat dylikt hål. Hela längden är 9, 7 tum; 
holkens längd 3,5 tum. Munbettet är närmast likt fig. 523 i "Sv. 
forns.", men af rembeslagen finnas endast obetydliga lemningar; 
ringarne, 3,7 tum i inre diameter, af trinda, 3,5 linier tjocka tenar. 

HHHooofffsss eeegggooorrr... 

Högen 17. Diameter 13, höjd 2,3 fot. Ljungbeväxt; jord-
månen klapperblandadt grus. Inneslöt en kolbädd, som från 
öster till vester upptog en längd af 3 och från norr till söder 
2 1 /2 fot. Al hade blifvit använd såsom ved till bränningen. En-
dast några få benskärfvor anträffades och ibland dem en smal, 
mycket rostig jernknif. Knifven, hvars udd är afbruten, är nu 
5,8 tum lång. Bålet hade blifvit afbrändt på den ursprungliga 
matjordsytan. 
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Fornlemningar i Ås socken. 

Karaby graffält 

Liggande på det från Storegård frånköpta hemmanet Hagens 
egor på ömse sidor om häradsvägen mellan Ås nya och gamla 
kyrkor. Sydvest om vägen hafva 17 grafkullar funnits, af hvilka 
4 voro alldeles förstörda; de öfriga, utom fyra som äro temligen 
oskadade, voro på det förskräckligaste sätt åtgångna, använda 
till källare, grustägt och så vidare. 

Högen 18. Diameter 21, höjd 3 fot. Den ligger sydvest 
om stugan i Hagen; nordvestra delen af högen är något skadad 
af en åker. Fyra kullerstenar och en 1,5 fot flat sten lågo 
spridda under den 5 tum tjocka ljungtorfven. Jordmånen fin 
mjöljord. Öppnandet skedde från nordvest och sydost. Vid 
ljungtorfvens afrifning fanns midt i högen en perla af brons, af

bildad fig. a i naturlig storlek. I sjelfva södra ytter
kanten hittades något kol och ett par små benskärfvor; 
sådana funnos strödda öfverallt särdeles i sydöstra kan
ten, der ibland kol och benskärfvor, 2 fot från kanten, 

- två jernknifvar och ett smalt aflångt bryne påträffades. 
Brynet, som har ett litet hål vid ena ändan, är 2,4 

tum långt och 3 linier bredt. I nordvestra kanten, 6 fot inåt, 
fanns en liten jernbit samt strax ofvan naturliga bottnen en flat 
sländtrissa af sandsten, utan sirater. Trissans diameter är 1,4-
1,5 tum och tjocklek 5,5 linier; hålets diameter 3 linier. I syd
ost hittades i mjälen, något längre in, ett jernstycke likt en 
cirkel. I nordvest, 5 fot från ytterkanten och en half fot öfver 
den naturliga bottnen, anträffades en bädd af kol och ben, 
2,5 fot lång och bred, omgifven af 3 smärre flata stenflisor, 
hvilka buro märken af eld. Der bädden upphörde och nordost 
om densamma funnos, en fot öfver bottnen, 11 oregelbundet 
lagda stenar, den störste 1,5 fot lång, under hvilka några ben
skärfvor hittades. Sedan midtstenen blifvit borttagen, fanns under 
honom bland kol af ek och några små benskärfvor en spjutspets 
af jern med trind holk och långt, smalt, nästan jemnbredt blad. 
Hela längden 12,1 tum, holkens längd 3, 5 tum och bladets stör
sta bredd 1 tum; längs nedre delen af holkens ena sida ses en 
springa (efter hopsvessningen). 

Fig. a. Brons-
perla. 1/1.
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Högen 19. Diameter 19, höjd 2,5 fot. Skadad i sydvestra 
kanten genom en väg och i nordost genom sandtägt; ljungbe-
växt, jordmånen lika med föregående. Kol och benskärfvor an-
träffades genast. Den egentliga kolbädden sträckte sig 8 fot från 
norra och 6 fot från södra ytterkanten, följde kullens vestra sida 
och räckte åt öster till kullens midt. Denna bädd inneslöt en 
sådan mängd af ben, att flere lik här måste hafva blifvit brända. 
I södra kanten anträffades 2 jernspikar, 1,4 och 1,45 tum långa, 
samt 2 smala, genom öglor med hvarandra förenade, 2,9 tum 
långa jerntenar, omböjda till hakar i den fria ändan. Dessa 
hakar hade troligen varit fästade i små fyrkantiga, nu lösa märlor. 
Midt i kolbädden på den naturliga sandbottnen stod en med ben 
och aska fylld urna af bränd lera, hvilken jag visserligen lycka-
des upptaga hel, ehuru hon var remnad på flere ställen, men 
hvilken sedermera sönderfallit. Urnan, af vanlig grof massa och 
utan sirater, är endast 3 tum hög och 3 tum vid i mynningen. 
Den hade tydligen först blifvit nedsatt, och kol och benmassan 
derefter sammankastad kring henne, ty massan var så hoppac-
kad, att den endast med svårighet kunde isärskiljas. I benbäd-
den anträffades dessutom ett eldstål likt fig. 490 i "Sv. forns." 
och flere alldeles förrostade jernstycken. 

Öster om häradsvägen, midt emot de nyss omnämnde hö-
garne, ligga 25 dylika. Fem af dem äro nästan jemnade med 
jorden, de öfriga äro alla skadade genom potatisgrafvar och 
grustägt. Flere af dem hafva varit mycket prydliga och stora. 
Folket berättade, att många saker här blifvit funna, bland annat 
flere spännbucklor af brons, betsel m. m. 

Högen 20. Diameter 20, höjd 2 fot. Ljungtorfven afflådd. 
Några obrända benbitar funnos strax under jordytan i vestra 
kanten, och en liten obetydlig flintskärfva i östra kanten, allt 
innan kolbädden anträffades, hvilken sträckte sig i norr och sö-
der nästan ut till högens ytterkanter, men vidtog först sedan 
6 1/2 fot från öster och vester blifvit genomgräfde. I kolbäd-
den, hvilken egde en tjocklek af 9 tum, anträffades 2 eneggade 
jernknifvar af vanlig form, men högst få ben, hvarföre jag lät 
genomgräfva högens botten till 3 fots djup, men jorden syntes 
orörd och vatten vidtog. Den ena knifven har varit mycket 
begagnad, så att bladet endast är 0,4 tum bredt; dess hela längd 
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är 6,15 tum och tångens längd 3,5 tum. Den andra knifven är 
4,8 tum lång; tångens längd 2 tum och bladets bredd 0,55 tum. 

Högen 21. Diameter 18, höjd 2 1/2 fot. Ljung- och pors- 
beväxt; ligger vid kanten af en mosse. Under ljungtorfven på 
högens topp låg en trekantig, 2 fot lång stenflis. Kol och ben-
bädden bildade en oregelbunden fyrkant, 5 fot i qvadrat, unge-
fär i kullens midt, närmare östra kanten. Ett litet tunt bryne, 
4 knifvar och 3 pilspetsar lika fig. 501 i "Sv. forns.", samt ett 
par beslag m. m. af jern, alla mycket rostiga, funnos 12 tum 
under ytan i kolbädden, hvilken var så genomväfd af rötter, att 
den knapt kunde undersökas. 

Graffältet vid Ås skolhus. 

På Abramssons egor, vester om häradsvägen och nära den-
samma på en ljungbeväxt höjd, hafva flere stora grafhögar sin 
plats. Genom grustägt hafva några blifvit helt och hållet jem-
nade med jorden. Alla de öfriga voro illa åtgångna genom 
potatiskällare; flere af dessa källare höll man just på under 
mitt besök att fylla med rotfrukter. Jag gjorde egarne allvarliga 
föreställningar att ej på sådant sätt vanära både sig sjelfva och 
förfäderna, synnerligen som de ej voro okunniga om det orätta 
i sitt handlingssätt. De lofvade också att för framtiden lemna 
grafhögarne i fred. 

Alla de stora längst från landsvägen och på höjden belägna 
högarne inneslöto brända lik. 

Närmare landsvägen i dalen lågo deremot 5 små låga kullar 
samt dessutom lemningar efter ett par andra dylika; dessa hade 
inneslutit obrända lik, såsom undersökningen både af en oskadad 
och tre skadade högar utvisade. 

Högen 22. Diameter 36, höjd 4 fot. Skadad i nordvest 
genom en 4 fot djup potatisgraf, i sydost genom en dylik och i 
toppen af en annan. Kol- och benbädden började 2 fot från 
nordöstra kanten och sträckte sig i en fyrkant mot sydvest till 
ungefär högens midt. Bädden, som var 3 tum tjock, inneslöt 
många benskärfvor samt några förrostade jernbitar. Sedan kol-
bädden blifvit genomgången, träffades 3 fot från densamma ett 
litet rör af 5 smärre kullerstenar liggande på den ursprungliga 
bottnen; 2  1/2 fot under detta rör anträffades en fet svart jord, 
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som låg i en liten rundel, 1 fot i diameter, och under denna feta 
jord en kullersten och ett kol. För öfrigt fanns i och omkring 
denna svarta jord, hvilken tydligen utgjorde lemningarna efter 
en förmultnad kropp, hvarken ben eller märken efter eld. 

Högen 2 3. Diameter 36, höjd 4 1/2 fot. Ljungtorfven var 
afflådd och högen skadad genom grustägt. Jordmånen fin mjäll-
jord utan klapper. Kolbädden, som var mycket rik på benskärf-
vor, vidtog 10 fot från norra, 18 fot från östra, 17 fot från södra 
och 12 fot från vestra kanten, samt bildade en oregelbunden 
fyrkant med ungefär 6 fots sidor. I denna bädd anträffades, 
tätt hoppackade i askan, 2 enskaliga ovala spännbucklor, alldeles 
lika hvarandra, två bitar af ett större likarmadt bågspänne, ett 
dylikt, mindre spänne, ett armband, en annan armring och en 
spirallagd perla, allt af brons, samt 5 hela och en half perlor af 
glasfluss. Alla dessa prydnader hade troligen varit med på bålet. 

Den ena spännbucklan, afbildad fig. 1 å pl. 4, har varit 
prydd med 9 nu förlorade knappar, hvilka varit förbundna med 
ett tunt smalt flätlikt silfverband. Nålen af jern. L. 3,6 tum, 
största bredd 2,3 tum. - Å den andra spännbucklan är ingen 
flätlik silfverbeläggning nu synlig. Smärre oregelbundna hål finnas 
på flere ställen. Vid nålen, som är af jern, sitta små kolbitar 
och en bit brändt ben. Längd 3,6 tum; största bredd 2,3 tum. 
- Af det större likarmade bågspännet, afbildadt fig. 5 å pl. 5, 
saknas ena ändan. Del har varit prydt med 10 nu förlorade 
knappar af samma slag som å de ovala bucklorna, hvilka knappar 
varit förbundna med fina silfverflätor. Bågen är tydlig; å dess 
midt har en hög genombruten prydnad varit fästad med fina 
nitar. Nålfästet är nu af jern och fästadt med jernnitar, som 
synas å spännets öfre sida; nålen af jern, nu afbruten. Hylsan 
för nålens spets af brons. - Det mindre bågspännet, afbildadt 
fig. 4 å pl. 5, är helt; bågen nästan omärklig. Nålen af jern, 
afbruten; nålfäs te och hylsa af brons. Längd 3 tum; största 
bredd 1,05 tum. - Armbandet, afbildadt fig. 3 å pl. 4, är tunt 
och prydt med inslagna sirater. Dess vidd 2,1-1,8 tum; bredden 
vid midten 0,9 tum. - Den andra armringen, afbildad fig. 6 å 
pl. 5, består af en trind spiralrefflad bronsten, hvars största 
tjocklek är 2 linier, men som afsmalnar mot de hakformigt om-
böjda ändarne, hvilka äro lagda öfver hvarandra. Ringens vidd, 
invändigt, är 2,25-2,1  tum. - Bronsperlan, fig. 2 å pl. 4, är bil-
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dad af en trind, i 12 hvarf spirallagd bronstråd; ena ändan 
afbruten. Längd 0,85 tum; tjocklek 2 linier. –- Af glasperlorna 
äro 2 enfärgade, blågröna, och 4 mångfärgade. Å en af de se-
nare är ett större stycke af ytan nu lös. 

Högen 24. Diameter 24, höjd 1 1/2 fot; jordmånen sand. 
I sanden strax under torfven fanns en rostig jernbit, möjligen 
en liten ring. Inga ben eller kol anträffades, hvarfore gräfnin-
gen fortsattes till 5 1/2 fots djup under kullens topp, der lem-
ningarna af ett obrändt lik anträffades, men så fortärda att en-
dast den feta svarta stoftjorden utvisade likets läge, och blott 
halfva hufvudskålen kunde någorlunda hel upptagas. Kroppen 
låg i utsträckt ställning med hufvudet i sydvest och höll 6 fot 
l tum i längd; bredvid honom låg en tunn, smal, 2 tum lång, 
fyrkantig jernten samt ett litet slaggstycke. 

Graffältet på Ås Prestgårds egor. 

Liggande på en med ekar och björkar beväxt höjd, omgif-
vet af åkrar på alla sidor, nordvest om och tätt utmed vägen till 
Ås Prestgård, innehåller detta graffält 31 högar, af hvilka endast 
4 voro någorlunda oskadade. Den största och prydligaste sades 
hafva blifvit af en förut varande boställsinnehafvare inredd till 
"fårahytta". En liten 1 1/2 fot hög sten står bland högarne. Ås 
gamla kyrka ligger några hundra alnar öster om graffältet. 

Högen 25. Diameter 14, höjd 2 3/4 fot; beväxt med ljung. 
På 1 1/2 fots djup i vester och  3/4 fots djup i öster träffades en 
8 fot lång och 4 1/2 fot bred stenläggning, sträckande sig i öster 
och vester. Denna stenläggning, som var bildad af dels flata 
dels kullriga med mycken omsorg hopfogade stenar, började 1 
fot från vestra och 3 1/2 fot från östra kanten af högen. Sedan 
stenarne blifvit borttagna, befanns jorden under dem bestå af 
mycket fin sand, i hvilken funnos ett par små kol. Gräfningen 
fortsattes, och härunder träffades ständigt små bitar bränd lera, 
men så sköra och lösa, att de vittrade sönder mellan fingrarne. 
På 4 fots djup under kullens botten fanns fet svart jord, hvar-
före jag med händerna började forsigtigt borttaga den gula san-
den, då så småningom konturerna af en menniskokropp fram-
stodo, liksom om de blifvit med svartkrita uppritade på en gul 
duk. Dessa linier antydde, att liket af en ung qvinna här blif-
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vit jordadt, liggande på sidan med benen korslagde; hufvudet 
låg i sydvest. Benen voro alldeles förmultnade, och endast 
några förtärda lemningar af hufvudskålen och en tand funnos i 
den noggrant undersökta jorden, der hufvudet legat. Kropps-
formerna kunde dock ganska väl skönjas. Kroppens längd var 
5 fot 2 tum. För öfrigt fanns ingenting; blott några rostfläckar 
syntes på ett ställe i sanden. 

Högen 26. Diameter 24, höjd 2 1/2 fot. Sedan den 5 tum 
tjocka matjorden blifvit bortskaffad, fanns derunder ett rör af 
kullersten af mansbördas storlek och deröfver; några slaggstycken, 
ett par benskärfvor och ett mellanfotsben af ett får (get?) lågo under 
torfven. Detta rör betäckte en bädd af kol, aska och ben, som 
upptog hela rörets botten, och i hvilken funnos en liten, 3,4 
tum lång jernknif, några rostiga bitar af beslag m. m. af jern, 
samt en liten bjellra af brons med ögla af jern. 

Alla i dessa grafvar anträffade fornsaker äro af Svenska 
Fornminnesföreningen aflemnade till Statens Historiska Museum, 
i hvars inventarium de hafva N:o 5404. 

I ett följande häfte af denna tidskrift kommer en redogö-
relse att meddelas för de undersökningar pastor Palmgren som-
maren 1874 å Fornminnesföreningens bekostnad företagit i an-
dra småländska grafhögar. Vi torde då få tillfälle att bifoga 
några betraktelser öfver de i många afseenden märkliga resul-
taten af dessa undersökningar. 



PL. 4. 

1. Enskalig oval spännbuckla af brons. 1/1.

2. Perla af spirallagd bronstråd. 1/1.

3. Armband af brons. 1/1. 

Fornsaker funna i en grafhög i Ås socken, Vestbo härad, Småland. (Sid. 231.) 



PL. 5. 

4. Likarmadt bågspänne af brons. 1/1. 

5. Likarmadt bågspänne af brons. 1/1. 

6. Armring af brons. 1/1.

Fornsaker funna i en grafhög i Ås socken, Vestbo härad, Småland. (Sid. 231.) 




