1878.

N:o 10.
• - |S . •
' ■

•’

%

SVENSKA

FORNMINNESFÖRENINGENS
■ v'V -•

TIDSKRIFT.
FJERDE BANDET.
l:a hUftet.

•'

■

.

-

.■

INNEHÅLL:
Sid.

PALMGREN, L. F., Fornlämningar i Torskinge och Ås socknar,
Småland, på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad
undersökta år 1875 ^(med 9 fig.) ............. .......... .
1.
HILDEBRAND, HANS, Eli svensk biskops hofhållning under
början af 1500-talet .............._________________ ______ 21.
ULFSPARRE, S,, Några tankar vid underrättelsen om raserandet
af en af våra äldre kyrkor från medeltiden .........
46.

/

• V

Med detta häfte följer till Svenska Fornminnesföreningens ledamöter
första häftet' af Svenska konstminnen från medeltiden och renäs

sansen.

. .

Fornlemningar i Torskinge och Ås socknar (Småland),
på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1876
af

L. F. Palmgren.

Torskinge socken.
Denna socken, som utbreder sig norr och nordost örn Bolmen
på ömse sidor örn Storån, består af åsar, dalar, stora mossar,
ljungryar och gärden. Flere små insjöar gifva åt det i allmän
het ej särdeles vackra landskapet någon omvexling. På Slättö
bys egor finnes ett ganska stort flygsandsfält, det enda i länet.
Ett större herresäte, nu kalladt Liljenäs, förut Bolmsnäs samt
dessförinnan Hammar och Ryd, ligger i socknen, ej långt från
Bolmens strand. Egarne hafva varit Drakar, Vasar, Stjerner
och Lilienbergar. Under stenåldern har denna ort varit bebyggd
såsom tre inom socknen funna stenåldersrösen och talrika sten
redskap utvisa. En hålcelt af brons har blifvit funnen på Lilje
näs ägor. Från jernålderns senare tid förekomma öfverallt tal
rika minnesmärken, bestående af jordhögar, stenrösen och bötastenar. En mängd fornsaker från denna tid hafva äfven vid
nyodlingar funnits, af hvilka cn del kommit till Vexjö museum,
en del stannat i enskilda samlingar, men största delen, till följd
af okunnighet om deras värde, förstörts.
Slättö gräffält. Denna vidsträckta by ligger vid Storån. Nord
ost om gården finnes det stora, hemska fiygsandsfältet. Flintspånor sades förekomma på ett ställe i detta flygsandsfält och
kunna upplockas i mängd, när vinden der drifvit undan sanden.
En oval spännbuckla alldeles lika fig. 56 i Månadsbladet nr
1
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24 hade äfven här blifvit funnen. Strax vester om detta flygsandsfalt, på en jämn, ljungbeväxt slätt, lago 35 jordhögar, alla,
utom en, skadade och inredda till potatisgrafvar. Här och der
mellan kullarne stodo 18 bötastenar, den största nära 6 fot hög.
Flere af dem voro kringgräfda och lutade till fall. Spår af upprifna stensättningar syntes på flere ställen äfvensom af en så
kallad domarering. Man berättade, att för 40 år sedan flere
mer än manshöga resta stenar här funnits, hvilka af en gammal
korporal blifvit tagna och använda till broar, grindstolpar m. m.
En af dessa måste han dock, emedan han ej fick någon fred i
huset, ställa tillbaka. Denne, en väldig bötasten, låg nedväxt i
ljungen der han blifvit vräkt, men restes af mig. Två back
stugor stodo på detta gräffält, hvilket var det värst medfarna
jag någonsin sett.
Söder ut och skild från nu omtalta gräffält genom en liten
mad sträcker sig en ås i rigtning från norr till söder. På denna
ås ligga 30 grafhögar, dels uppe på höjden, dels på dess vestra
sida, som temligen brant stupar ned mot en der befintlig dal.
De största af dessa grafhögar ligga längst i norr och söder på
åsen. Den sydligaste och största heter Kols hög och håller 70
fot i diameter samt 8 '/2 fot i höjd. Samtliga dessa högar äro
bildade af sten och jord och derföre, såsom odugliga till potatisgrafvar, oskadade. Längre i söder på samma ås finnas 3 jord
högar samt 2 låga, stora rösen. Det ena af dessa senare under
söktes på begäran af bönderna, hvilka berättade, att tvillingbarn
der hade sett lyse samt en orm med hufvud i båda ändar, tjock
som ett lår. Här fanns dock ingenting annat än en kretsformig
stensättning 2 fot i diameter i midten af röset, hvilken inneslöt
några få kol.
Högen 1. Diameter 18, höjd 3V2 fot.
Bestod af fin mjölsand; öppnades i öster och
vester. En flat, 3 fot lång. sten låg i högens midt
2 fot under dess yta. Inneslöt en kolbädd med sträck
ning i öster och vester, hvilken började 6 fot från östra
kanten och räckte 3 1/4 fot öster örn högen under mar
ken. Föga ben fanns i denna, af alkol bildade
Fig. 1. Mel bädd, hvilken inneslöt några förrostade jern bi t ar och
leroh af jern. en mycket liten, förundransvärdt väl bibehållen met
Slättö i Tor
skinge sn. Vj. krok af jern (fig. 1.)
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Högen 2. Denne hög hade varit ganska stor och af betyd1ig höjd, men var nu förderfvad genom 2 potatisgrafvar. Kolbädden hvilken var mer än fottjock,
inneslöt en ofantlig mängd ben, af hvilka en del
voro ganska grofva, så att flere varelser här troligt
vis blifvit .brända. Bland benen lågo i kolbäddens
östra kary; en afbruten pilspets, ett i ändan böjdt
jernstycke, en förrostad jernbit samt en slaggbit. Längre i vester 3 pilspetsar samt jern. bitar. I nordvestra kanten fanns en bronsnål
med ring af samma metall. Kolens mängd utvi
sade, att ett ofantligt bål här afbränts *).
Högen 3. Nuvarande diameter 16 fot; skadad.
Denna hög inneslöt äfven kol bädd med brända
ben och här fanns ett stycke af en b en kam med
ingraverade sirater samt 3 förrostade jernbitar.
Högen 4. Diameter 15, höjd 3 fot; oskadad.
Inneslöt en kol bädd, som sträckte sig nästan under
hela kullen, i Hvars norra kant fanns bland benskärfvor ett afbrutet bryne, en väl arbetad,
prydlig, oskadad pilspets (fig.2), flere afbrutna
dylika, en del jernbitar samt en lergodsbit.
Högen 5. Skadad illa genom grustägt. I dess
återstående del fanns en kolbädd, hvilken inneslöt
en ofantlig mängd brända ben. 7 pilspetsar
lågo här i en hög alldeles utmed hvarandra. För
öfrigt fanns intet.
Högen 6. Diameter 30 fot. Skadad genom
potatisgrafvar. Inneslöt kol och ben, men för
öfrigt ingen ting.
Högen 7. Denne liksom följande hög ligger
på åsen söder om förut omtalta gräffält. Diameter
27, höjd 4 fot. Bildad afjord och kullersten, ligger
något nordvest om Kols hög. I kullens östra kant
anträffades genast kol och b enskär Ivor, som
syntes o brån da. I vestra kanten hittades små
*) Pilspetsarne = M. 501; bronsnålen påminner om
M. 550, men är mycket enklare.

Fig. 2. Pilspets
af jern.
Slättö} Torskinge
socken. V,.
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brända b ens karfvor. Få bottnen af kullen, ungefär i dess
midt, lågo 2 stora jordfasta stenar bredvid hvarandra. Oster
och vester om dessa funnos kolbäddar, skilda från hvarandra
genom sten och grus, hvari hvarken kol eller ben påträffades,
så att 2 lik här synas hafva blifvit brända. Båda kolbäddarne
innehölfo brända ben och i den vestra funnos dessutom två
små smulor af jern; en liten slaggbit hittades under torfven
på kullens topp.
Högen 8. Alldeles bredvid den förra. Diameter 24, höjd
4 fot. Bildad af jord och kullersten. I norra kanten af högen
och höljd af densamma låg en jordfast sten, bredvid hvilken
kol bädden började och sträckte sig derefter 5 fot åt sydost
samt inneslöt få ben, en slaggbit, en liten spiralvriden
bronsbit samt en mängd så kallad kattsten.
Torskinge gräffält. Då man från Slättö går till Torskinge
kyrka får man genomvada hela flygsandsfältet, hvilket fordom
synes hafva sträckt sig ända fram till Torskinge by, men nu i
närheten af denne är beväxt med ljung och furubuskar. Söder
örn denne byväg mellan Slättö och Torskinge, på soldat Skölds
egor, höjer sig en ås, sträckande sig i öster och vester, bevlixt
med ljung och ekbuskar. Få denne ås ligga 43 grafhögar; längst
i öster höja sig de största och präktigaste. I den östligaste har
en fullständig potatiskällare blifvit inredd, och i den näst intill
belägna hade försök äfven gjorts att inreda en dylik, men denne,
den största på graffältet, var bildad af jord och grof kullersten
samt försedd med fotkedja af dylik sten under torfven, hvarför
försöket hade öfvergifvits. Två högar voro skadade genom grus
tägt, eljest befunno sig alla i orubbadt skick. En hög var upp
kastad rundt omkring en stor jordfast sten, som höjde sig flere
fot öfver kullen. I graffältets vestra del låg en triangelformig
jordhög med 42 fots sidor. Sydost om detta gräffält, på en af
ekbuskar och småskog beväxt höjd, ligga tätt utmed hvarandra
två stenrösen, det sydligaste ofantligt stort och vidlyftigt, det andra
något mindre, genomgräfdt ända till bottnen. Inga spår af hällkista syntes i detta röse.
Högen 9. Diameter 40, höjd 5'/2 fot; bestod af fin mjälsand.
Fyra fot från östra kanten lågo 2 mindre flata stenar, 6 fot från
hvarandra, och midt i högen något öfver gamla matjordsbottnen
lågo 2 kullerstenar. Kolbädden, som var ganska liten, inneslöt
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ben samt fjerdedelen af en bronsring, en afbruten brons
nål, 3 tunna, hopvikta bronsplåtar, troligtvis gångjern, en
bit af en bronsring saint några förrostade jernbitar.
Högen 10. Diameter 39, höjd 8 fot; bestod af fin mjälsand.
Toppen likasom foten var belagd med kullersten under torfven.
Sedan halfva kullen från norra kanten blifvit genomschaktad
fanns en tunn, blott en half tum tjock kolrand med föga ben,
i hvilken på spridda ställen funnos 2 större refflade glasperlor, 2 mindre och 3 små runda af glas, en rund dubbelperla, en sexkantig aflång af glas, en hopbränd dylik
samt 2 halfvor af en refflad
perla.
Kolbädden tilltog i
tjocklek mot söder och ej så få
ben förekommo. I sydvestra
delen af densamma hittades ett
rundt spänne af brons, afbildadt fig. 3, samt 21/2 fot nord- (
ost derom en oval, dubbel
skal i g spänn bu c k la af brons
(jfr M. 551) samt en del jern
bitar.
Två större jordfasta
stenar lågo ini högen på dess
botten. Några af perlorna äro
förgyllda, en är försilfrad.
Fig. 3. Rundt bronsspänne.
Högen 11. Diameter 30,
Torskinge, Torskinge socken. Vi*
höjd 4 fot. I kolbädden, som
inneslöt få kol och ben fanns endast ett par j ern bitar. I
ljungen under torfven låg en kullfallen resesten, nära 6 fot hög,
hvilken jag, sedan högen blifvit hopkastad, reste på dess topp.
Högen 12. Låg, skadad genom grustägt. Inneslöt k o 1 och
ben saint några förrostade jernbitar.
Högen 13. Diameter 27, höjd 3*/2 fot; öppnades från öster
och vester. Kolbädden låg midt i högen, bildande en fyrkant
nied 3 fots sidor. 5y2 fot från högens östra kant fanns ett
treflikigt bronsspänne (fig. 4), oskadadt, med nål af jern*),
*) A baksidan ses ännu större delen af jernnålen saint å den nedre
fliken en uppstående ögla, i hvilken sitter en ring. Jfr B. E. och
H. Hildebrand, Teckningar ur Svenska Statens Historiska Museum,
b. 2, s. 7.
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2 fot vester derom lågo 2 ovala spännbucklor af brons
(jfr M. .551), den ena 2 Va fot längre i norr än den andra. Den
som låg längst i norr är nästan oskadad, men saknar öfverskål.
På den andra deremot, som är bräckt och illa medfaren, finnes
ännu en del af öfverskållan qvar. Nål af jern sitter ännu qvar
i den bäst bibehållna. Mellan spännbucklorna låg en knif af
jern, och bredvid den funnos några obetydliga bronsskär f v or
samt en jernbit, troligtvis nålen till den bräckta bucklan. En
dast några få benskärfvor funnos i den med ymnigt kol
uppfyllda bädden.

Fig. 4.

Treflikigt bronsspänne.

Torskinge, Torskinge socken.

Yi

Högen 14. Diameter 21, höjd 3 '/4 fot. Högens midt inne
slöt ett litet röse af kullersten, under hvilket kol och ben i stor
myckenhet funnos och bland dem en del förrostade jernbitar. Stenarne i röset voro på undersidan svärtade. I högens
nordvestra kant syntes äfven något kol och ben.
Högen 15. Diameter 33, höjd 4*/2 fot. Inneslöt i sin midt,
på gamla matjordsbottnen, en nästan fyrkantig kolbädd, som
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var besprängd med ben oell boll 5 fot i qvadrat. Denna kol
bädd var öfver '/2 fot tjock och inneslöt en ofantlig myckenhet
kol, en del tjocka som ett smalben. En stark värme hade vid
bålets afbrännande utvecklats, så att marken inunder kolbädden
var alldeles uppbränd och 2 spännbucklor*), som funnos i
östra kanten af kolbädden 1/2 fot från hvarandra, voro alldeles
uppbrända. 2 fot i rak linie från dessa bucklor åt vester låg
ett likarmadt spänne**), illa medfaret af värmen, med ännu
vidsittande nål. Mellan bucklorna och bågspännet funnos en
rund glasperla, en rödaktig af lera, en jernklump och
ett jernstycke, liknande en krok. Något söder derom hit
tades på spridda ställen 12 perl or, af hvilka 2 liknade den
förutnämnda af lera, 2 den förutnämda af glas, 3 voro stora
refflade glasperlor, 2 af glas äro hopsmälta, af hvilka den ena
är försedd med gula inläggningar, 2 andra äfven af glas äro
också hopsmälta, af hvilka den ena har varit refflad, den sista
äfven af glas har genom värmens inflytande förlorat sin form.
De ben, som förekommo, voro alldeles uppbrända.
Högen 16. Diameter 20, höjd 3 fot. Kolbädden sträckte
sig nästan under hela högen. I vestra kanten hittades en half
pilspets af jern samt 2 andra jernbitar, jemte ett tunnt,
3 tum långt och 0,<i tum bredt bryne, försedt med hål (= M.
489), hårdt slitet. 2 fot sydost härom funnos ett par jernbitar
samt en hoprostad klump af många pilspetsar och ett
stycke af en liten bronsring. I kullens östra kant funnos
ett par jernbitar samt en med afsigt hopböjd spjutspets af
jern med trind holk och nästan jämnbredt, på båda sidor med
rygg försedt blad, skadad, samt en jernklump och 2 små
jernbitar. Ben förekommo ymnigt öfverallt i kolbädden.
Högen 17. Diameter 21, höjd 3'/2 fot; öppnades fräj
vester till öster. Strax vid vestra kanten börjades kolbädden,
som sträckte sig 8 fot inåt högen. Ben förekommo här och
der och i nordvestra hörnet hittades ett par jernbitar,
i det sydvestra 2 små sammanhängande glasperlor med
spår af förgyllning. Ungefär midt i högen upphörde denna
*) Den ena liknar M. 551, den andra M. 556.
**) Större än, men eljes liknande det spänne, som är afbildadt i
denna tidskrift, del. 2, pl. 5, tig. 4.
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kolbädd, men började åter något längre mot öster, der 3 olika
bäddar, den ene öfver den andre, vidtogo. I nordöstra hörnet
ofvanför den mellersta bädden i sanden fanns ett likarmadt
spänne af brons*) och en oval spännbuckla**) samt
något vester derom midt i bädden enjernbit. I den Öfversta
bädden funnos lemningar af en kolad, tjock hufvudskål.
Ben förekommo i alla tre bäddarne, så att tre eller fyra likför
bränningar här troligtvis försiggått. Den Öfversta bädden ^ar
tjockast och kolrikast.
I afseende på läget har jag märkt, att bågspännena och
perlorna trätfas oftast omedelbart ofvanför eller under kolbädden,
spännbucklorna i honom och jernsakerna oftast i ytterkanterna.
Högen 18. Diameter 23, höjd 3 fot; betäckte nästan belt
och hallesen med ymnigt ben försedd kolbädd, i hvars norra
kant låg en jern b i t, som måhända utgör en del af en sporre;
1 fot ofvanför i mjälen fanns ett förrostadt stycke af en
spjutspets. I bäddens sydöstra kant funnos äfven en del
oformliga förrostade jernbitar. För öfrigt intet.
Högen 19. Diameter 36, höjd 5 fot. Kolbädden betäckte
bela kullens botten, räknadt 6 fot från östra och vestra kanten
och 5 fot från norra och södra; var mycket mager och innehöll
föga ben. I dess norra kant låg en stor jordfäst sten, vid hvars
fot i kolbädden fanns en af jern och troligtvis något brons
hoprostad klump, i hvilken sitter en perla af röd lera. För
öfrigt ingenting.
Högen 20. Diameter 30, höjd 4 72
Under ljungtorfven
lågo här och der några kullerstenar i sanden. Öppnades i öster
och vester. Kolbädden började 3 fot från vestra kanten och
sträckte sig 8 fot mot öster; innehöll föga ben, var genomväxt
af rötter och svår att undersöka. Genast i vestra delen lågo
två små jernringar tätt utmed hvarandra; */2 fot öster derom
fanns ett litet, af värmen i ena ändan skadadt likarmadt
spänne***) och något öster derom 4 små tenar af brons,
*) Mycket likt den
**) Liknar fig. 39 i
***) Af samma typ
afbildade, ehuru

i förra anmärkningen citerade figuren.
Månadsbladet nr 64—66.
som det i denna tidskrift, band. 2, pl. 5, fig. 5
mycket mindre än detta.
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hörande måhända till en armring. I sydöstra kanten funnos de
två halfvorna af en annan armring af brons (tig. 5)*).
Högen 21. Diameter 21, höjd 3 fot; låg längst i vester på
graffältet. Kolbädden började ungefär i högens midt och sträckte
sig åt öster nästan ut till kanten. Den var mycket mager och
innehöll föga både ben och kol. I vestra delen låg en rostig
jernknif samt längre in 3 jernbitar.
Högen 22. Diameter 30, höjd 3V2 fot; alldeles utmed den
föregående. Inneslöt en mycket stor kol bädd, som betäckte
nästan hela kullens botten, i hvilken dock föga ben förekom.

Fig. 5.

Armring af brons.

Torskinge, Torskinge socken.

*/,.

I bäddens vestra kant låg en jern bit, liknande en spik utan
hufvud. Något längre in en förrostad j ernbit samt likaledes
en af rost starkt angripen, till en ögla hopvikt jernbit, i
hvilken en jernring sitter, måhända qvarlefvan af ett betsel.
För öfrigt fanns ingenting.
Högen 23. Diameter 24, höjd 372 fot; längst i nordvest;
öppnades från öster och vester. Kolbädden, som inneslöt föga
ben och var 5 fot från norr till söder och 23/4 fot bred, låg i
högens midt med någon dragning åt söder, samt innehöll endast
några förrostade jernbitar.
Högen 24. Diameter 21, höjd 4 72 fot; låg närmast byvägen.
Kol bäd den innehöll mycket både ben och kol och betäcktc
nästan hela högens botten. I dess sydöstra kant låg en förrostad,
hårdt sliten jernknif och en fot längre i norr en liten böjd
jernten samt en pilspets.
*) Den ena halfvan är betäckt med ett tjockt erglager, så att dess
ornament icke synas.
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Högen 25. Diameter 57, höjd 5V2 fot; öppnades i öster och
vester. Kol b adden, stor och oregelbunden, gick i sydvestra
delen djupt ned i jorden, der en stor massa ben var hopad.
Denna håla låg 23/4 fot under kolbädden och begränsades i öster
af 3 flata på kant ställda stenar. I denna håla fanns intet.
Den andra kolbädden, hvilken sammanhängde med den i för
djupningen, inneslöt äfven b en sk är fvor och några jeml) i t ar.
I nordöstra kanten fanns en liten ring af brons samt ett
spik hufvud; midt i bädden lago en del jern bi tar och i dess
nordöstra kant, bredvid den lilla bronsringen, stora stycken af
den brända hufvudskålen. Tre utaf jernklumparne utgöra
troligtvis lemningar af ett betsel.
Högen 26. Diameter 21, höjd 4'/o fot; öppnades i norr och
söder. Kolbädden var nära 6 fot lång* och nästan lika bred,
började 3 fot från norra kanten och drog sig derefter åt sydost.
I dess norra del låg en stor jordfast sten. Inneslöt en mängd
ben. I bäddens nordöstra kant fanns en liten hopsmält brons
kula och strax intill ett af elden alldeles förtärdt föremål
af brons, hvilket föll sönder. En fot längre i söder fanns en
bräckt, oval spänn buckla af brons och alldeles utmed i
söder en nästan oskadad öfverskålla antagligen hörande till
den samma (— M. 551), utmed ett treflikigt spänne af
brons (liknande M. 552) och bredvid i vester åter igen en oval
spännbuckla, vid hvilken en glasperla var fastbränd samt
jern- och benbitar vidrostade. Nära nyss nämnde öfverskålla
låg en af elden skadad bit af ett kufiskt silfvermynt. Ut
med den bräckta spännbucklan låg en liten perla, bildad äfen
spiralformigt vriden bronsbit. Öfverallt mellan spännena
lågo jernbitar samt lemningar af den andra öfverskållan*) och andrå småbitar af brons samt 28 dels hela
dels bräckta perl or, af åtskilliga slag: glas, glasfluss, lera, samt
något porslinsartadt ämne, runda, aflånga, flata, slipade i facetter
och inlagda med olika färger i åtskilliga mönster. En förrostad
bronsklump, som var hopbränd med kol och ben, har jag
lyckats rengöra och ur densamma framtaga en ganska vacker
nyckel af brons (fig. 6), i sydvest låg en förrostad sölja af
jern jämte en mängd oformliga jernbitar, bland hvilka en
*) Denna har tydligen liknat fig. 39 i Månadsbladet nr 64—66.
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liknål- en half grepe, en synes hafva varit nål i ett mindre
spänne, de andra äro förmodligen qvarlefvor af pilspetsar.
Det treflikiga spännets ena flik har troligtvis antingen miss
lyckats vid gjutningen eller på annat sätt blifvit skadad, men
kanterna synas sedan hafva blifvit jämnslipade.
Högen 27. Diameter 33, höjd 5V4 fot.
Under den afflådda torfven lågo här och der
mindre kullerstenar. Sex fot från norra kanten
påträffades kolbädden, hvilken sträckte sig5V2
fot i söder och i bredd höll nära 4 fot. Ome
delbart på kolbädden, men ej bredvid hvar
andra, lago 4 kullerstenar. I bäddens nord
vestra kant stod en flat sten, 2 qvadratfot i
fyrkant, stödjande sig mot bädden. En dylik
fanns äfven i såväl bäddens östra som södra
kant. Längst i nordvest bland kol och ben
låg en perla af glas och */2 fot söder derom
en afbruten jern knif samt bitar af pil
spetsar, små bitar af en oval spännbuckla jämte ett likarmadt spänne af Fig. 6. Bromnyckei.
brons (fig. 7). Kolbädden, som ej innehöll just Torskinge, To”kin9e
så mycket ben, var alldeles genomväxt af rötter.
Högen 28. Diameter 27, höjd 3 fot. Äfven här fanns under
torfven samt i sanden längre in i högen en och annan kuller
sten. Kolbädden betäckte största delen af högens botten; i
sydöstra kanten af densamma låg en kullersten af mansbördas
storlek och utmed honom bitar af den brända hufvudskålen. Tre fot nordvest derifrån funnos några förrostade jernbitar, lemningar af pilspetsar, knifvar, m. m. Bädden
var rik på grofva benknotor och kol.
Torskinge stoms ägor. Sydost örn Torskinge kyrka liggger
en temligen hög ås, som sträcker sig i öster och vaster. Ofvan
på är marken någorlunda jämn, beväxt med hög ljung och myc
ket stenig. Här finnas 18 högar, alla bildade af kullersten och
jord. Den nordostligaste, kallad Kungshögen var förderfvad och
äfven uti ett par andra hade man gräft. En gammal gumma
berättade, att man i Kungshögen funnit ett betsel af jern. Ett
röse var uppkastadt kring en stor jordfast sten, som höjde sig 2
fot öfver detsamma och var 6 fot lång och nästan lika bred.
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Från denna ås har nian en ganska vidsträckt utsigt; Torskinge,
Ås, Bredaryds och Bolmsö kyrkor synas härifrån, äfvensom sjöarne Bolmen, Rannässjön och Barnsjön. Midtemot åt norr, på
andra sidan en mosse och en liten göl, ligger äfven en höjd,
krönt med ett större röse, kalladt Grunnarör, hvilket en gammal
gubbe, som bor alldeles utmed detsamma, helt och hållet ända
till bottnen genomplockat. Han sade sig hafva funnit kol och
en del jernsaker i detsamma.

Fig. 7.

Likannadt bronsspänne. Torskinge, Torskinge socken.

,/1.

Högen 29. Diameter 33, höjd 3'/2 fot; bestod till största
delen af sten med iblandad mjälsand; beväxt med ljung och en
buskar. På gamla matjordsbottnen fanns en fotstiock bädd,
bildad af ofantligt stora kol, i hvilken äfven, särdeles i norr
och vester, ymnigt ben förekom. Denna bädd var alldeles fri
från sten och sträckte sig under nästan hela röset. I sydvestra
kanten lågo några alldeles förrostade jernbitar äfvensom en
hästtand.
Högen SO. Diameter 30, höjd 3 fot; till byggnaden alldeles
lik den föregående; kolbädden af samma beskaffenhet. Ym
nigt med ben förekom, men tor öfrigt fanns intet.
Ås socken.
Svanaholms gräffält. Norr om gården, hvilken nu är splittrad
mellan mer än 40 egare, sträcker sig en ås i öster och vester;
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dess norra kant stupar ner mot en stor mosse. Längst i vester
vid Anders Petter Jönssons rågång ligger en ensam skadad hög.
Längre åt öster vid Sander Anderssons hus ligga 6 högar, af
hvilka 5 äro skadade. Dessa äro ovanligt höga, jordbetäckta,
men inuti bestående af kullersten och sand. På Jokke Anders
sons ägor och Johan Johannessons gatbacke ligga 14 rösen, af
hvilka 4 äro skadade. På Petter Johannessons egor ligga 22
stenrösen och 2 triangelrösen; uti flere af dem har man rifvit.
Triangelrösenas sidor, hvilka äro inåtböjda, hålla på det vestligaste 39 fot och på det östligaste 57 fot i längd. De flesta
af rosena äro låga och platta, särdeles de som ligga på gatbacken,
hvilka alldeles sakna jordbetäckning. Längst i öster, men på
sluttningen af samma ås, hade Peter Johannesson uttagit flere
rösen och dervid funnit ett bredt, tveäggadt slagsvärd af jern,
betsel, koppardosor (ovala spännbucklor) samt söljor. En del
af dessa saker sade han sig hafva lemnat till ett par herrar, som
samlade fornsaker för Smålands museum. För en längre tid
sedan hade han varit med örn att uttaga ett röse och dervid
funnit en messingsskål, så stor som ett af de gamla dopfaten,
hvilken han olyckligtvis förstört. På Sander Anderssons ägor
finnas dessutom spår af oregelbundna stensättningar.
Högen 31. Diameter 24, höjd 2 fot; låg i en anlid. Norra
och vestra sidorna voro temligen höga, de öfriga nästan i jämn
höjd med den kringliggande marken; bestod af kullersten och jord;
öppnades i norr och söder. Vid de första spadtagen i norra kanten
fanns en dubbelskalig oval spännbuckla liggande bland
stenarne. Ofverskållan fanns ej. Under gräfningen funnos här och
der små benskärfvor högen igenom. Aska anträffades särdeles
i österkanten. Midt i högen hittades en glasperla med djupa
refflor, en i ena ändan vinkelböjd jemten samt en liten smula
af brons, troligen en qvarlefva af ofverskållan. Ingen egentlig
hvarken kol- eller benbädd anträffades. Som inga kol och så
få ben funnos, synes liket svårligen hafva blifvit torbrandt på
platsen.
Högen 32. Diameter 39, höjd 6 fot; illa skadad genom en
djup håla. Under gräfningen, sedan högen var nära genomschaktad, kom en gubbe och berättade, att i hans ungdom, för
cirka 50 år sedan, skulle man i denna hög gräfva en potatisgraf,
då man påträffade en stor flat sten oell under honom stod en
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större lerkruka, i hvilken fanns ben och jord samt en stor eld
brand, hvilken var blott kolad, så att trädet var lika friskt inuti.
Jag fann intet.
Högen 33. Diameter 35, höjd 31/, fot; bestod afjord och
grof kullersten. Ingen kolbädd fanns här i egentlig mening;
endast några brända benskärfvor här och der bland stenarne
samt nästan inga kol. Under en kullersten 6 fot från syd
östra kanten låg en pilspets. Denne är kortare, 3,8 tum lång,
men har bredare blad än de förut i stort antal funna pilspetsarne.
Högen 34. Diameter 18, höjd 2 fot; bestod afjord och stor
kullersten. Å högens botten funnos tre jordfasta stenar. Här
fanns visserligen en slags kolbädd, som inneslöt några få kol
och benskärfvor, men för öfrigt var uppfylld af klapper och
kullersten. Här fanns en förrostad, afbruten knif, enhalfcirkelformigt böjd jernbit samt eft par andra förrostade
jernbitar.
Högen 35. Diameter 21, höjd 21 4 fot; stenlöse, blandadt
med jord. Några få kol lågo spridda här och der bland ste
narne. Under en af dem fanns en liten stenbit, troligtvis af ett
afbrutet, tunnt bryne af den vanliga formen. Midt i högen fanns
en obetydlig askhög, knappt en qvadratfot vid, och här hitta
des ett litet gångjern af brons samt ett pär förtärda små
bronsbitar.
Huruvida liken blifvit förbrända på röseplanerna i denna så
väl som föregående grafhögar synes tvifvelaktigt, då så föga lemningar af bålet och benbyggnaden kunde upptäckas.
Högen 36. Diameter 30, höjd 4 fot; bestod af jord med
kullersten här och der. I jorden under torfven funnos 3 s m å
flintskärfvor. I kullens östra kant låg i jorden ett stycke
jern, krökt i ena ändan, i andra ändan öppet, förmodligen för
isättande af något trä. Tre fot från vestra kanten låg på häll
mot kullen en 6 fot lång, 3 fot bred och 1 fot tjock flat sten,
vid hvars norra ända fanns något aska, ben och kol. Ofvan
på denne sten lågo två små skärfvor af, som det tyckes,
skiffer. Några andra obetydliga jernbitar funnos äfven
här och der i högen.
Högen 37. Diameter 21, höjd 3 fot; stenröse. Här fanns
så pass mycket aska, kol och ben, att man kunde anse, att
lik bär blifvit brändt. Denna kolbädd sträckte sig under största
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delon af röset och låg icke under kullerstenarne, utan midt! bland
dem. Här funnos en flintskärfva, 2 gångjern af brons,
några små andra bronsbitar och 3 stycken äfen kronsten.
Liljenäs gräffält. Å den så kallade Hammarsudden, hvilken
sträcker sig i norr och söder ut i Bolmen, ligga numera 41 grafhögar, de flesta skadade. Udden höjer sig till en ej så brant
ås, sluttande åt öster och vester. De i behåll varande högarne
ligga dels på denna ås, dels på hans östra sida. Åsens vestra
sida upptages nu af en ofantligt stor grushåla, flere hundrade
fot i 'omkrets, och här hafva måhända dubbelt så många grafhögar funnits som de, hvilka ännu finnas qvar. Flere högar voro
undergräfda och höllö på att störta ner. Många färnsåker sades
här hafva blifvit funna. Som grafven ännu begagnas torde, örn
icke åtgärder af vederbörande vidtagas, hela detta vackra gräf
fält snart nog vara helt och hållet förstördt. Några hundra fot
nordost härom synas lemningar efter den gamla gården Hammar.
Grafhögarne bestodo dels af sten och jord med stenen i dagen,
dels voro de beklädda med matjord, men inneslöto stenrösen.
Högen 38. Diameter 32, höjd 3y2 fot; beväxt med ljung.
Inneslöt ett stenröse, hvars botten höll 10V2 fot i genomskärning,
och under hvilket kol, aska och ben i betydlig mängd förekommo isynnerhet i norra delen, der likförbränningen egt rum.
I nordöstra kanten fanns bland stenen en liten bronsperla;
5 fot från rösets norra kant eller nära högens midt fanns bland
kol och ben en i båda ändar böjd jernteu. I rösets vestra del
funnos några tjocka bitar af hufvudskålen, dels genombrända,
dels blott utanpå egande brändt bens hårdhet och hvithet, men
invändigt mjuka. Bland dessa ben lågo bitar af en pilspets,
äfvensom 2 stycken af ett cylindriskt rör samt ett stycke
af (måhända) en liten såg.
Högen 39. Diameter 20, höjd 21/, fot; jordbetäckt. Inne
slöt ett stenröse, hvars botten var 8 fot lång och under hvilket
fanns aska och benflisor; bland askan låg i nordvestra kanten
en bit röd flinta samt 3 fot söder derom en jernbit, troligt
vis en afbruten knifspets, några små ringformiga jernbitar
och ett par förrostade jern klum par.
Högen 40. Diameter 14, höjd 2'/4 fot, stenröse, hopkastadt
af temligen grof kullersten; midten bestod dock af små klapper.
Redan i vestra kanten påträffades brända ben sk är ivor. Hela
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rösplanen var betäckt med aska och besprängd med benflisor.
1 rösets södra kant fanns på en qvadratalns yta en del jern bitar,
den ene troligtvis en hållhake, en af elden skadad perla af
glas med hvita inlagda ränder, ett rundt hängsmycke af
brons med vackra sirater (tig. 8), vidare 3 hopsmälta glas
klumpar, 3 af elden skadade,
runda hängsmycken af brons, en
rund perla af en kritlik massa samt
en med 6 refflor försedd perla af må
hända samma ämne. I norra kanten
funnos några jer ribi tar samt ett litet
rundt, kupformigt lock eller be
slag af brons, samt bitar af, som
det tyckes, en pilspets. En hop
smält bronsklump samt bitar af
f‘9'r8.;. Han9^ycke af brons. % smälta perlor lago nära de tre
Liljenäs, As socken. l/l.
r
°
hängsmyckena.
Högen 41. Diameter 23, höjd 5 fot. Denne hög stod färdig att
störta ner i grusgropen, men var ännu oskadad. Fyra fot från
ytterkanten voro dels flata dels kullerstenar omsorgsfullt lagda till
en höjd af 3V2 f°t från bottnen med lutning inåt. Innanför
denna stensättning vidtog ett lager af kol, aska och mycket
ben, blandadt med sten. I sydöstra hörnet låg en bunke hop
gyttrad af aska, kol, jord, en mängd ben, bland annat af hufvudskålen, och i denna bunke funnos alldeles sammangyttrade
2 sporrar 1 simpel knif, en sölja med torn, bitar af
en pilspets, 2 stigbyglar (= M. 525), samt några jernb i tar; 1 fot längre åt sydvest fanns en afbruten bit af
den ene sporrar men. Sporrarne tyckas icke vara lika, den
ena är väl arbetad, försedd med spets i stället för trissa och
armarna hafva öglor för remmars iträdande (fig. 9). Alla sa
kerna äro af jern.
Högen 42. Diameter 23, höjd 4 fot; stenröse. Kol och aska
jämte brända benskärfvor förekommo här och der på hela
rösplanen, men inga saker funnos, utom ett par mycket små
flintbitar.
Högen 43. Diameter 30, höjd 5*/4 fot; stenröse. Här fanns
ungefär i midten af rösplanen en ofantlig mängd af ben, blandade
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med aska ock kol. Afven bär fanns ingenting annat än en
flintbit.
Högen 44. Diameter 22, höjd 3*/4 fot. Denne liksom föl
jande hög ligger längst i söder på udden. Högen, som bestod
af jord med iblandad kullersten, genomschaktades utan att spår
af ben eller kol anträffades. Som jag före undersökningen för
modade, att obrändt lik här vore jordadt, lät jag i öster och
vester slå en graf, då på 21/i fots djup under kullens botten
obrändt lik verkligen fanns, liggande med bufvudet i vester.
Benen voro mycket förmultnade. Något af hufvudskålen, ett
pär ryggradsben samt en bit af lårbenet var det enda som kunde
upptagas. Den svarta stoftjorden utvisade att kroppens längd
varit ungefär 6 fot. För öfrigt fanns intet.

Fig. 9.

Jernsporre.

Liljenäs, Äs socken.

V2.

Högen 45. Diameter 28, höjd 4% fot; ligger alldeles utmed
näst föregående hög och var till sin byggnad af alldeles samma
beskaffenhet. Afven här fanns ingen kolbädd. Obrändt lik
påträffades på 23/4 fots djup under kullens botten. Afven detta
lik var mycket förmultnad t, dock kunde flere ben här tillvara
tagas än i föregående hög. Liket låg i utsträckt ställning med
bufvudet i vester och höll 6 fot 2 tum i längd, efter hvad stoft
jorden utvisade. Tecken till träkista kunde icke upptäckas och
äfven här hade den döde icke fått någonting med sig i grafven.
Hjelmaryds gräffält. Oster om gården på en höjd i gärdet
finnas 19 stenhögar temligen tätt tillsammans. En del af dem
likna odlingsrör, men befunnos vid undersökningen vara grafhögar. De voro alla uppkastade af grof kullersten af mer än en
mansbördas storlek och iblandad jord. Stora jordfasta stenar
lågo i nästan alla de öppnade högarne. Marken rundt omkring
2
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mycket stenig och oländig. Några hundra alnar öster härifrån
ligger ett stort stenlöse, tätt beväxt med träd; detta öppnades,
men inga tecken till begrafning funnos. Söderut fuunos äfven
en del stenrösen.
Högen 46. Diameter 24, höjd 3’/2 fot- Detta röse var hopkastadt af grof kullersten och beväxt med något ljung och mossa.
Under och ibland stenlagret, som var blandadt med jord, fanns
aska och b ens karfvor, och detta lager betäckte nästan hela
rösbottnen. Ungefär i högens midt fanns bland askan och kolet
en ring af jern, en slaggbit, en tand af något djur, ett
gångjern samt åtskilliga förrostade jernbitar.
Högen 47. Diameter 33, höjd 4% fot. Midt i denna hög,
hvilken utanpå var beklädd med en tunn jordskorpa, låg ett
röse af grof kullersten. I högens norra del låg en stor berg
hall. Under röset fanns aska och benskärfvor jemte en bit
af en oval spännbuckla af brons, en jernbit, troligen nå
len till densamma, samt ett pär andra jernbitar, af hvilka en
synes hafva tillhört en temligen bred pilspets.
Högen 48. Diameter 27, höjd 3% fot; till sammansättningen
alldeles lik föregående hög. Här fanns bland askan en för
rostad jernbit, som liknär en gäddkrok, en liten böjdjernten samt ett par andra förrostade jernbitar.
Högen 49. Diameter 30, höjd 4V2 fot; alldeles lik före
gående. Aska och benskärfvor förekommo temligen ymnigt
på högens botten. I högens östra del fanns bland askan en
flin t bit. För öfrigt ingenting.
Högen 50. Diameter 18, höjd 23/4 fot; belägen längst i
söder, minst af alla på gralfältet. Hela rösbottnen var rik på
aska och benskärfvor samt kolstycken, hvilka senare ej
särdeles förekommit i de öfriga rosena. Afven här funnos en del
förrostade jernbitar, bland dem spetsen af en knif.
Högen 51. Diameter 29, höjd 3V2 fot; till byggnaden lik
föregående. Fyra fot från rösets östra kant låg bland aska och
kol en af elden skadad, tvåskalig, oval spännbuckla af
brons (= M. 551), jämte bitar af en rund hängprydnad af
samma metall; 1 fot längre i sydvest fanns en ringformig
sölja af brons jämte en ring äfven af brons, ungefär lika
stor som söljan, men mera rund. Nära derintill fanns en bit af
en bronsring med sirater jämte ett stycke af en brons-
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nål. Här och der i kolbädden anträffades tillsammans'^ jernbitar samt 10 enkla, runda perlof af glas jämte 5 dubbelperlor af samma storlek, hvilka nästan alla hafva varit silfverbelagda, en perla af glasartad! ämne med 5 djupa refflor, en
dylik tjockare, en dylik tunnare, med 7 refflor, en ringformig af
glasartad! ämne, samt en af något löst ämne, hvilken förr varit
inlagd med slingsirater. Dessutom funnos här och der bitar
af en oval spännbuckla.
Högen 52. Diameter 31, höjd 3 ’/2 fot. Afven denna hög
bestod liksom de andra af grof kullersten och betäckte en med
sparsamt ben och kol försedd askbädd, hvilken innehöll några
få förrostade jern bitar, bland hvilka en tyckes utgöra lemningar af en knif.
Högen 53. Detta röse, hvilket ligger ett par hundra alnar
söder örn förut omtalta gräffält på en jämn slätt, var nästan helt
och hållet förstördt, och stenen utkastad åt alla håll. Vid under
sökandet af rösplanen märkte jag, att stenarne voro lagda i en
viss ordning i norr och söder, hvarför jag lät rensa upp platsen,
då det klart visade sig, att en liten stenkista af 5 fots längd
och 21/.. fots bredd här fanns. Sidostenarna bestodo af kuller-,
sten jämte en och annan flat i jorden nedkilad stenflisa. Norra
gafveln bestod af en flat sten, utanför hvilken en annan likadan
låg nedfallen. Inuti denna kista vid södra ändan fanns en sölja
af brons, skadad, som synes vara af nyare ursprung. Som röset
var så illa åtgånget och kistan illa medfaren och troligtvis jorden
inuti henne omkastad, kan intet omdöme fållas om detta röse.
Samtlige nu undersökta grafhögar tillhöra således jernåldern
och troligen dess senaste del, högarne med obrända lik må
hända till och med kristen tid. Vid alla de större graffältens
undersökning har jag gjort den iakttagelsen, att de högar som
ligga i utkanten af graffältet och särdeles de, hvilka ligga längst
från platsen der gården antingen nu är eller fordom varit be
lägen, och hvilka högar således måste vara yngst, nästan alltid
innehålla obrända lik, hvilka sällan eller aldrig fått några red
skap med sig i grafven. Ofta ligga också dessa grafhögar något
skilda från dem, som innesluta brändt lik. Från grafhögarnes
antal skulle man kunna sluta till befolkningens antal under denna
tid, äfvensom huru lång tid dessa gräffält varit begagnade, så
framt man egde visshet om, att endast cgarne jemte husfolk till
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närliggande gård i dem äro jordade. Då måste antingen en
ganska lång tid hafva åtgått innan en sådan mängd grafhögar,
hvilka ofta innesluta till och med 3 lik, hunnit blifva uppkastad,
eller också en ganska talrik befolkning funnits. I de enligt min
åsigt äldsta högarne finnas sällan några lemningar af brons och
aldrig de ovala spännbucklorna. Att en del af de undersökta
grafvarna äro vida äldre än flertalet är jag öfvertygad, ehuru
de högst obetydliga, söndriga och förrostade fynd, som i dem
gjorts, ej lemna tillräcklig grund för ett bestämdt omdömes
fällande. Kommande undersökningar torde sprida mera ljus
öfver denna fråga. Anmärkningsvärdt har jag funnit den full
komliga frånvaran af de vanliga smärre grafrösena och jord
högarna inom Femsjö, Unnaryds, Färgaryds, Långaryds, Hestra,
Gryteryds, Sandviks, Burseryds och Bosebo socknar, Här finnas
deremot på spridda ställen enstaka, eller i grupper af 2 och 3,
sällan fler, större stenrösen, liggande ofta på höjder, och hvilka
troligtvis tillhöra den yngre jernåldern. Då från stenåldern icke
så få grafvar äro upptäckta och talrika redskap från denna tid
ständigt hittas, särdeles kring de stora sjöarne i denna trakt,
förefaller det besynnerligt att af bronsåldern härstädes nästan
inga spår förekommo. För min del känner jag ej till mer än
två säkra fynd från denna tid: en skaftcelt från Vilstads socken
och en hålcelt från Torskinge socken.

