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Projektuppdrag Andreas Emilsson och Carina dos Santos

Det uppdrag vi vill att ni ska jobba med under er praktiktermin vid Smålands museum handlar om att ta 
fram besöksmål i två av länets kommuner, Alvesta och Markaryd. Sedan ett par år tillbaka drvier Smålands 
museum en webbportal som heter På spaning med arkeologen som berättar om fornlämningar i Ljungby 
kommun. Det hela var resultatet av ett pilotprojekt som finansierades av Riksantikvarieämbetet i syfte att 
öka tillgängligheten för länet forn- och kulturlämningar. Tanken är att med hjälp av en webbportal presentera 
intressanta platser och utflyktsmål samt ge möjlighet att läsa fördjupande texter. Som komplement till 
webben finns också en tryckt broschyr. Målgruppen för webbportalen är lokalbefolkning, turister och inte 
minst skolor. Som första kommun valdes Ljungby. Sedan webbportalen sjösattes sommaren 2006 har antalet 
besök hela tiden ökat och ligger nu på ca 1100 besök i månaden. Sedan starten har ca 20 000 besök gjorts på 
webben vilket kan sättas i relation till att Ljungby kommun har ca 27 000 invånare. En stor användargrupp 
förefaller vara kommunens skolor. 

Avsikten är att fortsätta att bygga ut På spaning till att omfatta länets alla kommuner. Tanken är att ni under 
er praktik ska ta fram underlag för motsvarande arbete om Alvesta och Markaryds kommuner.

Arbetsuppgifter:

• Inläsning av litteratur kring respektive kommun för att försöka få en bild av dess historia.
• Författa en kort karaktäristik av respektive kommun rörande dess relation till länets historia i stort, är 

något speciellt, särskiljande, typiskt?
• Översiktligt analysera fornlämningssituationen i respektive kommun och presentera denna kort
• Välja ut besöksmål och skriva texter kring dessa platser
• Gruppera besöksmålen i lämpliga teman kring vilka fördjupande texter kan skrivas

Martin Hansson
Avdelningschef
Kulturarvsavdelningen
Smålands museum



INLEDNING

Detta arbete avser att vara en grund till en guide över fornlämningar i Alvesta kommun. Arbetet är en del av 
projektet ”På spaning med arkeologen”, som är uppfört av Smålands Museum. Tanken med projektet är att 
göra en fornlämningsguide till alla kommuner i Kronobergs län. ”På spaning med arkeologen”-projektet har 
tidigare resulterat i en fornminnesguide i Ljungby kommun, vilken dels har tryckts upp till en broschyr samt 
även resulterat i en hemsida (http://www.paspaning.smalands-museum.se).

När Martin Hansson presenterade de olika alternativen på möjliga projektarbeten, var det detta arbete som han 
framhöll och ville att vi skulle skriva. Alla alternativen var intressanta, men detta kändes mest spännande och 
inspirerande. Att skriva en guide (eller grunden till en guide) skilde sig helt från de tidigare arkeologiuppsat-
ser som jag skrivit, och det kändes intressant att skriva inom genren publik arkeologi. Nu i efterhand har jag 
verkligen inte ångrat att jag jobbat med denna guide.

Mitt arbete syftar till att lyfta fram och ge kort information om några valda platser med arkeologiskt intres-
santa lämningar. Ett kriterium för de platser som valts ut är att de är någorlunda lättillgängliga och samtidigt 
värda ett besök, men även att de till viss del är typiska för kommunen som helhet. Ännu en viktig detalj är 
att de valda objekten ligger relativt samlade så att det under en dag går att besöka flera av dem. Detta är dock 
något som löser sig automatiskt, människor har här i Alvesta kommun tenderat att röra sig, bo och lämnat 
rester efter sig i ungefär samma område under en stor del av forntiden, i detta fall utmed de större sjöarna i 
kommunen. 

Arbetet är organiserat efter fyra olika teman som ska löpa som en röd tråd genom guiden. Dessa teman är: 
Klassikern, Runor och ristningar, Blända samt Lämningar från nyare tid. Valet av dessa teman bygger på vilka 
lämningar och vilka traditioner som finns i kommunen. Teman är även tänkta att kunna användas eller kopplas 
till andra teman i övriga kommuner för att få en viss helhet i hela länet. Upplägget på arbetet innebär att till 
varje valt tema finns en längre text som ger en allmän men djupare information än vad de korta texterna till 
varje fornlämning ger. 

För att få ett bra upplägg och inte bara bli stela grundtexter till en eventuell kommande guide, har jag valt att 
lägga upp hela arbetet såsom att det är en färdig guide. Detta har inneburit att jag även har valt att designa en 
utformning och lägga till bilder i InDesign. En karta med de utprickade besöksmålen har jag gjort i ArcView. 

Metod/Tillvägagångssätt

Kortfattat innebar metoden dels litteraturstudie, databassökningar samt fältbesök.  

Till att börja med användes FMIS (Riksantikvarieämbetets sökprogram över fornlämningar) för att försöka sål-
la ut och gå igenom vilka registrerade fornlämningar det finns i Alvesta kommun. I detta fall är antalet inlagda 
fornlämningar 2975 stycken, vilket innebar en tidskrävande uppgift att gå igenom. Efter att min uppfattning av 
fornlämningsbilden i kommunen klarnat gick jag vidare med att gå igenom litteratur över främst Kronobergs 
län och Alvesta kommun för att se vad som kan vara av intresse. Många tips på intressanta fornlämningar 
har även tillkommit genom Martin Hansson och hans kollegors mycket stora kunskap.  Hembygdsböcker har 
också varit en användbar källa då dessa bland annat kan ta upp lämningar som människor under lång tid ansett 
vara speciella. Efter hand sorterades stora mängder fornlämningar bort. Då ett antal fornlämningar valts ut och 
prickats in på främst den topografiska kartan var det tid att besöka dem för att få en bättre uppfattning om dem. 
Det är verkligen inte samma sak att läsa en beskrivning som att se något i verkligheten. Vid dessa fältbesök 
föll ännu ett antal fornlämningar bort men det tillkom även några som jag inte tidigare hade tänkt ta med. Som 
nämnt tidigare var läget mycket viktigt för de olika lämningarna och det gällde att se att det gick lätt att besöka 
platserna. Vid besöken antecknade jag vägbeskrivningar till de olika fornlämningarna och fotograferade dem. 
Efter dessa fältbesök utformades guiden och texterna.  Jag har även valt att göra en enkel karta i ArcView 
(GIS) med de olika platserna utmarkerade, dessutom har jag också gjort en enkel layout/design i InDesign.  



Utformningen på språket är tänkt att vara lättläst och förklarande. Det ska gå lätt att läsa och ta 
till sig informationen. Längden på styckena är anpassade för att inte vara alltför långa. Hur tex-
terna är utformade är också viktigt för helhetsintrycket, de får inte uppfattas som alltför akade-
misk. Denna utformning innebar även att jag valt att ta bort källhänvisningarna inne i texterna.



På spaning med arkeologen
- En guide till fornlämningar i Alvesta kommun



Denna fornlämningsguide är uppdelad efter fyra olika teman. Dessa teman är: 
Klassikern,  Runor och ristningar, Blända samt Lämningar från nyare tid. 

Till guiden finns en enkel karta med de olika platserna utmarkerade. Dessutom 
finns det även en kortare beskrivning om var platserna ligger. Men medtag gärna 
en bilkarta för att lättare kunna hitta fram på vägarna! 

Vägen vid Lästads gravfält





Fornlämningsbilden i Alvesta kommun

Den till ytan avlånga Alvesta kommun ligger i Värends centralbygd. Kommunen uppvisar en relativt samlad 
fornlämningsbild, där de förhistoriska lämningarna återfinns i en långsmal remsa utmed sjöarna i den centralt 
östra delen. Detta stråk med fornlämningar börjar ungefär vid Moheda och sjön Furen och fortsätter söderut 
till sjön Salen och Åsnen. 
Vid dessa sjöar finns det lämningar från stenålder och framåt, vilket tyder på att människor under större delen 
av förhistorien valt att vara bosatta i ungefär samma omgivning. Det går eventuellt att dra en parallell till en 
undersökning (rapport 1996:8. Kvarteret Boplatsen) i Växjö, där har man kunnat se att det fanns en jämn kon-
tinuitet vad det gäller var människor har bosatt och rört sig. Detta är relativt ovanligt då det oftast brukar finnas 
uppgångar och nedgångar i människors bosättningsmönster under förhistorien. Utmed Salen finns exempelvis 
stenåldersboplatser och hällkistor (se tema Klassikern)  som kan härstamma från slutet av den yngre stenål-
dern (4200 – 1800 f.Kr), storrösen  (se tema Klassikern) från bronsålder (1800 f.Kr  – 500 f.Kr) och gravfält 
som kan härledas till Järnåldern (500 f.Kr – 1050 e.Kr). Vid Åsnen finns flera stora järnåldersgravfält  men 
även spår efter stenåldersboplatser. Flera av bland annat gravfälten och storrösena i kommunen ligger även 
ofta välplacerade utmed dagens vägar, vilket i sin tur kan innebära att även vägsträckningarna i vissa fall har 
mycket gamla förlagor. Att människor har rört sig i dessa omgivningar under lång tid förstärks även av de före-
målsfynd som har gjorts. Bland de mer speciella kan en stenyxa som hittades i Osby i Skatelöv socken nämnas. 
Denna har en mycket imponerande storlek på hela ca 36,5 cm. Från bronsålder finns bland annat ett mycket 
fint svärd som hittades i Lekaryd år 1878. Ett annat intressant förhistoriskt fynd är en uppsättning vikingatida 
bruksföremål, såsom ullsaxar, 140 synålar, spännen, beslag m.m. som hittades år 1868 vid malmupptagning i 
sjön Furen vid Härlöv. Detta unika fynd anses vara ett varulager som har tappats av en handelsman. 

Då de förhistoriska lämningarna är kopplade till de östra sjöarna är resterande delen av Alvesta kommun för-
hållandevis fattig på förhistoriska spår. I stället visar fornlämningsbilden i norra och södra delarna en bygd 
med stark anknytning till historiskt skogsbruk, såsom kolbottnar (rester efter kolmilor) och tjärrännor (rester 
efter tjärtillverkning). Den norra delen av Alvesta kommun har många lämningar efter kolmilor, som användes 
för att framställa träkol. Kolningsprocessen går kort ut på att man värmer upp ved utan att den brinner upp. För 
att göra detta krävs att processen fortgår utan alltför mycket syre. För att kunna reglera syretillförseln täcktes 
veden över med jord, mossa och liknande. 

Den södra delen av kommunen uppvisar ett stort antal lämningar efter tjärrännor och tjärtillverkning. En 
tjärränna innebär att man gjorde en ränna (ofta i en backsluttning), rännan fylldes sedan med ved från kådrik 
tall.  Rännan täcktes med granris och veden tändes på i den översta öppningen och en blåsbälg användes för att 
öka effektiviteten. Tjäran (kådan) rann sedan efterhand ner genom rännan där den samlades upp i öppningen 
längst ner.   

Dessa historiska lämningar visar hur viktig denna industri med att framställa kol och tjära var för denna bygd. 
Speciellt tjära var en mycket viktig exportvara för Sverige under perioden 1600-tal fram till slutet på 1800-
talet, som inbringade relativt stora inkomster för människorna i dessa trakter. 



Tema: Klassikern

Klassikern avser att ge en allmän inblick i olika typer av relativt kända fornlämningar från olika tidsperioder 
som ofta är välbevarade och ligger i natursköna områden.  Temat kommer att främst behandla gravar då det 
är den mest klassiska fornlämningskategorin, men även den ofta förbisedda men vanliga fossila åkermarken 
kommer att nämnas. 

Gravar från stenålder till järnålder

Stenålder (10 000 f.Kr – 1800 f.Kr)
Från de äldsta tidsperioderna av stenåldern är det svårt att hitta gravar då de inte alltid är synliga ovan mark-
nivå. Den gravform som uppträder i slutet på stenåldern eller början på bronsåldern, den så kallade hällkistan, 
är dock mycket frekvent förekommande i Kronobergs län. Totalt finns ca 30 % av alla Sveriges hällkistor i 
länet. Det finns flera exempel på hällkistor i Alvesta kommun, en av dessa är Bruarör som går att se lite söder 
om Alvesta. Hällkistan kan beskrivas som en kista i sten som ofta ligger i ett röse vilket helt kan omsluta kis-
tan. Med sig fick den begravde ofta föremål såsom exempelvis stenyxor eller kanske ett keramikkärl med mat. 
Hällkistorna kan innehålla flera olika begravningar och det finns flera exempel på att de återanvändes under 
bronsåldern. Hällkistan är en mycket intressant form av grav så besök gärna någon av dem som finns med i 
detta tema! 

Bronsålder (1800 f.Kr  – 500 f.Kr)
Under den äldre bronsåldern började storrösena att byggas i dessa trakter. Dessa rösen går ofta att se på långt 
håll i landskapet då de genom sin storlek och sitt läge uppe på höjder ger ett vida och storslaget intryck, se 
exempelvis Skröllerör. Stora rösen av detta slag kan vittna om att det fanns någon form av överklass i samhäl-
let med speciell status som kunde uppbringa den arbetskraft som krävdes för att uppföra ett storröse. Även 
det ofta exponerande läget i landskapet kan tyda på att de byggdes över personer med status. Med sig i dessa 
monumentala gravar kunde den döde få med sig exempelvis olika bronsföremål. I Benestad grävde man ut ett 
stort gravröse från bronsåldern i mitten på 1950-talet och fann bland annat ett svärd och rakkniv i brons. Vä-
rend är mycket rikt på storrösen i förhållande till resten av Sydskandinavien, dessutom uppvisar de rösen som 
undersökts relativt stora bronsmängder. Detta kan tolkas som att denna region hade en viktig roll under den 
äldre bronsåldern. Kanske var Värend en knutpunkt i handeln med det så viktiga bronset. Rösen byggdes un-
der hela bronsåldern men de blev mindre till storleken under den yngre delen av bronsåldern. Vidare brändes 
de döda innan de begravdes, vilket de tidigare inte hade gjorts. Dessutom minskade även gravgåvorna och of-
tast fördes endast småföremål med den avlidne i graven. Enligt en tolkning kan denna förändring i gravskicket 
mellan den äldre och yngre bronsåldern ses som att Smålands inland kom utanför bronsets handelsvägar och 
fick en ekonomisk nedgång. Under den yngre bronsåldern började även de så kallade urnbegravningarna att 
införas. Denna begravningsform innebar att de avlidnas aska lades ner i urnor som sedan begravdes. Vid denna 
begravningsform märktes inte alltid gravens position ut ovan mark, vilket gör att de är svåra att se spår efter. 
Större urngravfält med stor variation av gravformer (med bland annat runda och skeppsformiga stensättning-
ar) har exempelvis hittats vid Simrishamn i Skåne.  

Järnålder (500 f.Kr – 1050 e.Kr)
Under järnåldern förstärktes sedvänjan med att samla och placera sina gravar inom begränsade områden, det 
vill säga gravfält. Det finns ca 55 gravfält i Alvesta kommun. Många av dem går att se utmed sjöarna Salen 
och Åsnen. Gravskicket med att bränna de döda fortsatte från den yngre bronsåldern. Under äldre järnåldern 
uppvisades ett varierat gravskick med exempelvis resta stenar, domarringar, runda stensättningar och så vi-



dare. Från romersk järnålder (0 – 400 e.Kr) har ett antal så kallade vapengravar grävts ut. Dessa gravar upp-
träder inom ett område mellan Blädinge i söder och Moheda i norr. Genom sitt rika innehåll med vapen och 
även romerska importföremål går det att tolka som att detta område beboddes av människor med kopplingar 
till någon lokal storhövding. Genom att dela ut så kallade prestigevaror, exempelvis romerska föremål, kunde 
hövdingar upprätthålla och stärka sin position i samhället. Under den yngre järnåldern (400-1050 e.Kr) blev 
det vanligare med så kallade höggravfält, vilka nästan helt ersatte äldre järnålderns gravskick i vissa delar i 
landet. I Värendsområdet fortsatte dock till viss del den äldre järnålderns gravskick, det finns även en del hög-
gravfält men främst mycket stensättningar och resta stenar såsom under den äldre järnåldern.  Det visar på att 
Värendsområdet hade mer koppling till Skåne och Blekinge där det fanns ett till viss del liknande gravskick, 
än till Jönköpingsområdet där höggravfält var vanligast. Vid Benestad herrgård söder om Alvesta undersöktes 
en ryttaregrav från vikingatid, denna grav innehöll bland annat rester efter ett bränt mansskelett, sköld och 
betsel. Sådana gravar går att tillskriva beridna krigare som i sin tur går att koppla till en överklass i samhället. 
Under slutet av den yngre järnåldern började man återigen att begrava skelett obrända. Detta skelettgravskick 
innebar bara få eller inga gravgåvor alls. Detta kan höra samman med kristendomen som började att få fäste i 
Norden. Då kristendomen hade slagit igenom uppvisade gravskicket bara obrända skelett och inga gravgåvor 
alls. 

1. Sköllerör
Stora rösen av denna sort hör främst samman med den äldre bronsåldern (1800-1100 f.Kr). Detta gravröse lig-
ger mycket fint uppe på en höjd med en storslagen utsikt över sjön Furen. Röset mäter ca 25 meter i diameter 
och är 2,3 meter högt, i mitten av röset kan man se en grop. Enligt vissa teorier kan exempelvis träkonstruk-
tioner ha funnits över den begravde i rösen av detta slag, träkonstruktionen kan sedan efter en tid ha rasat sam-
man och en grop har bildats i röset. Storrösen uppförs främst på exponerade platser i landskapet och ses som 
gravmonument som uppförts över personer med makt eller status. 
Sväng av mot Horda längs vägen mellan Ör/Växjö-Moheda. Ta av mot höger i nästa korsning, sväng sedan 
till vänster in på en grusväg vid skylten Sköllerör. Det finns en liten parkeringsficka utmed grusvägen en bit 
nedanför röset. För att ta sig till röset måste man ta sig över en åker så var uppmärksam på att inga grödor 
trampas ner. Gå på den vänstra sidan av stängslet från parkeringsfickan sett. 

2. Storjerör
Här ligger ett bronsåldersröse som kallas för Storjerör 
och mäter 24 meter i diameter och är 3 meter högt. Över 
röset löper en stenmur som inte är samtida med röset.  
Röset ligger på en liten höjd ovanför en sluttning, och 
man kan föreställa sig att det var tänkt att man skulle 
mötas av röset då man kom nerifrån sluttningen. Enligt 
en teori kan man se det som att rösen har en fram- och en 
baksida och att de uppfördes i samband med vägar så att 
deras framsida skulle synas för förbipasserande. Testa 
gärna att jämföra skillnaden mellan att se röset uppifrån 
och nedifrån!
Sväng av mot Grännaforsa. Efter någon kilometer finns en avtagsväg mot ”Storjerör”. Röset är skyltat och 
det går att parkera i anslutning till platsen.  

3. Spåningslanda
 I Spåningslanda rekreationsområde finns rester av ett forntida åkerbruk, detta kan man se genom de så kal-

                               Storjerör



lade röjningsrösena vilka det finns ca 400 av i området. Röjningsrösena är små samlingar av sten (dessa är 
inte alltid så lätta att se) som uppkommit då man rensade sina åkrar från sten. Åkerbruket uppvisar spår och 
lämningar från bronsåldern och in i mer modern tid. Om man är uppmärksam kan bland annat se så kallade 
terrasskanter, vilket kan ses som kanten av en åkerplatå som bildats genom åkerbruk på sluttande mark. Ett 
flertal gravrösen finns även inom området varav några är undersökta. I ett röse hittades bland annat ett eneggat 
svärd och två spjutspetsar som härstammar från äldre järnålder. I östra delen av Spåningslandaområdet finns 
även bland annat två gravfält från järnåldern. 
Kör längst Växjövägen och Länsmannsbacken och sväng av några hundra meter öster om Alvesta kyrka mot 
Spånens fritidsområde. Därefter är det bara att följa skyltningen. Det lättaste är att parkera längs vägen vid 
den första skylten som det står gravfält 300 meter på. Gå sedan mellan husen vid nästa skylt för att komma till 
gravfälten i områdets nordöstra hörn.  

4. Bruarör 
I Benestad ligger denna blottade hällkista som uppmäter 3,4 x 
1,3 m. Alla de ursprungliga takhällarna ligger inte på hällkis-
tan, en av dessa lär ligga som trappsten till ett hus. Hällkistan 
är undersökt 1905 och man fann bland annat en diabasyxa, ett 
skifferbryne och ett bronssmycke. I graven hittades även ben, 
troligen från en kvinna som hade placerats i en hukande ställ-
ning, samt en mjölktand från ett barn. I många fall innehåller 
även hällkistor flera begravningar som dessutom kan ha skett 
med lång tidsperiod emellan. 
Kör söderut från Alvesta mot Blädinge/Benestad. Sväng sedan 
höger mot Benestad. Ca 600 meter in i Benestad ligger tre hus 
på höger sida. Direkt efter dessa på vänster sida om vägen    

 ligger den gräsöverväxta hällkistan. 

5. Tumlingerör 
Tumlingerör är ytterligare ett så kallat storröse som troligen går att härleda till bronsåldern. Röset är 23 meter 
i diameter och 2,3 meter högt och ligger i denna mycket fornlämningstäta omgivning. Dessa trakter vid dels 
sjön Salen och även Åsnen uppvisar många lämningar från flera tidsperioder. Man kan tänka sig att de här 
omgivningarna under nästan hela förhistorien bebotts och besökts av människor. 
Fortsätt mot Blädinge. Sväng vänster vid skylten som visar ”Tumlingerör 350 meter”. Det går att parkera vid 
röset. 

6. Tumlingerör
Här ligger ytterligare ett röse som kallas för Tumlingerör. Detta bronsåldersröse har en sägen kopplad till sig 
om en jätte. Denna jätte samlade sten i tummen på sin handske för att kasta på kyrkan. Men då kyrkklockan 
ringde blev jätten rädd, sprang iväg och tappade stenarna i handsken.  Kvar efter jätten och hans flykt blev 
detta röse.  
Röset ligger ut med vägen på höger sida, ett par hundra meter efter området med skålgropar. Parkering finns 
vid röset. 

7. Obylunds gravfält 
Utmed vägen i detta riksintresseområde kan man se tre gravfält vars lämningar främst kan härledas till järnål-
der och i några fall bronsålder. De tre gravfälten uppvisar tillsammans ca 69 lämningar. Även fossil åkermark 

                             Bruarör



finns i anslutning till området. På gravfälten kan man bland annat se skeppssättningar, gravhögar och två do-
marringar. Domarringar är en form av rund stensättning som ofta består av ett ojämnt antal stenar. De betraktas 
idag som gravar, men har historiskt länge ansetts vara tingsplatser. År 1979 grävdes en grav ut på området och 
man fann rester efter en bränd manskropp och ben efter en häst och hund. 
Mitt inne i Oby ligger en ås som löper utmed vägen. På denna ås ligger gravfälten. Platsen är skyltad och det 
går att parkera vid skylten. 

8. Gravfälten vid Vislanda 
Här finns två gravfält från järnåldern med totalt ca 55 lämningar. På gravfälten finns det bland annat ett flertal 
stensättningar, gravhögar, skeppsättningar samt tre järnåldersdösar. En järnåldersdös är en ovanlig gravtyp 
som är konstruerad av små resta stenhällar med en täckhäll placerad ovanpå. Täckhällarna saknas dock vid 
dessa båda gravfält. Det södra gravfältet har även två stycken stora rektangulära stensättningar.  
Från Oby fortsätter vägen mot Vislanda. Sväng vänster vid den stora korsningen. En skylt visar in på en grus-
väg mot gravfälten. Det finns parkeringsmöjligheter vid båda gravfälten.  

9. Gravfält vid Lästad
Vid Lästad ligger ett gravfält från järnåldern med ca 28 lämningar. På gravfältet återfinns resta stenar, gravhö-
gar, stensättningar och en domarring. Det går att tänka sig att detta gravfält en gång i tiden kanske varit mycket 
större men har minskat i storlek genom bland annat vägen och åkrarna.  Mittemot gravfältet på andra sidan 
vägen står tre resta stenar. 
Från Vislanda vägen sväng åt vänster (norrut) i korsningen mot Lästad.  Efter ca 2,5 km ligger gravfältet 
precis vid vägen på den högra sidan.

10. Ubbes grav 
Vid detta gravfält återfinns ca 60 fornlämningar vars 
tidsålder kan variera från slutet av stenåldern och 
in i järnåldern. Det finns bland annat fem högar, 23 
runda fyllda stensättningar, tre hällkistor, men bara 
en i gravfältets centrala del är direkt synlig, och fyra 
ovala stensättningar. Det finns även en mycket vacker 
skeppssättning som kallas för Ubbes grav, som ligger 
i det nordvästra hörnet av gravfältet. Skeppssättningar 
fungerade ofta som gravar och kan enligt vissa teorier 
ses som att den döde skulle färdas till dödsriket i skep-
pet. Platsen uppskattades i alla fall av en del männis-
kor tidigt. Det finns beskrivit hur fornforskaren Nils 
Månsson Mandelgren som 1865 besökte platsen för-
färades över att ekarna hade tagits ner på området och 
påpekade hur hemsk den person var som hade gjort 
detta. Han menade att hans namn 
ej förtjänades att lämnas till eftervärlden. 
Kör ut på riksväg 23. Sväng av mot Grimslöv och Huseby bruk. Sväng sedan mot Torne och Skatelövs kyrka. 
Sväng sedan vänster vid prästgården. Några hundra meter in på grusvägen finns en skylt som pekar mot grav-
fältet. Platsen är skyltad. Parkering finns vid gamla kyrkogården. 

Ubbes grav



11. Sjöbylunds gravfält 
På denna ås vid Skatelövsfjorden återfinns många fornlämningar. Detta gravfält uppvisar ett 40-tal resta stenar 
samt några gravhögar. Flera lämningar var hotade här under mitten på 1920-talet då en grustäckt öppnades 
i anslutning till området, men den stoppades av den dåvarande riksantikvarien. Men många gravar har ändå 
skadats under tidens gång. Passa även på att se runstenen som ligger i anslutning till gravfälten! 
Fortsätt på vägen mot Torne. Runstenen och gravfältet ligger på vänstra sidan längst vägen på en ås och är 
skyltade. Parkering finns vid hembygdsgården. 

Tema: Runor och ristningar

Detta tema lyfter fram de runstenar och några av de hällristningar som finns att beskåda i Alvesta kommun.

Runstenar, runor och hällristningar

Runstenar började dyka upp i Skandinavien under 300 - 400-talet e. Kr, men har fått sin storhetsperiod under 
1000-talet e. Kr. Att många runstenar kan härledas till denna sistnämnda period kan man se genom att runste-
narna ofta innehåller spår från kristendomen, såsom kors hänsyftande på den kristna guden. Det är också under 
1000-talet e. Kr. som runstenarna i Alvesta kommun restes. Totalt finns ca 2500 kända runstenar i Sverige. 
Den äldsta formen av runor man hittat i Sverige är från en spjutspets från Gotland som daterats till 200 e. Kr. 
Även ett silversmycke med runor från ungefär samma period har hittats. De tidigaste runorna hade ett alfabet 
på 24 bokstäver vilket vid ca 700 e. Kr ändrades till 16 runtecken med två olika varianter, dels kortkvistru-
nor samt normalrunor. Ursprungligen anses runorna vara inspirerade av Medelhavsländernas alfabet. Många 
språkforskare menar dessutom att det är den latinska skriften som är den främsta förlagan till runorna och dess 
teckensystem. 

Man ristade inte bara sina runor på sten eller metallföremål utan man använde ofta ben, läder, horn och trä 
som material. Dock bevaras inte sådant material lika bra såsom exempelvis sten, därför finns det inte så många 
fynd av sådant material. Att rista runor på sten är något som är speciellt för Skandinavien. Visserligen använde 
sig de germanska folken i norra Europa också av runor, men därifrån finns inga lämningar av runstenar el-
ler stenristningar med runor.  Uttrycket att rista i sten kan vara lite missvisande eftersom runorna egentligen 
knackades eller höggs in med en mejsel och hammare/klubba. I mjukare material som till exempel trä ristades 
runorna med exempelvis en kniv. De runstenar man ser idag har ofta rödmålade runor för att göra dem mer 
synliga. Fragment av färg har faktiskt även hittats på några runstenar vilket visar att även en del av dem ur-
sprungligen var målade. 

Runstenarna kan främst ses som resta och beständiga minnesmärken över avlidna personer, men det finns även 
exempel på att de har använts som gränsmarkeringar, åkallande av gudar, varningar till gravplundrare med 
mera.  Runstenarna restes i många fall utmed vägar, vid gravfält och på andra platser där människor kunde se 
och ta del av dem. Även idag står många av dem kvar på sina ursprungliga platser och kan därför ge viktig 
information om exempelvis sträckningen av vägar. Men en del av runstenarna har flyttas till exempelvis kyr-
kogårdar, som vid Alvesta kyrka, eller till slotts- och herrgårdsparker. Sammantaget kan man säga att runskrif-
terna och runstenarna är de äldsta bevarade textdokumenten från Skandinavien och de ger därför en ovärderlig 
inblick i järnålderns samhälle och uttryck. 

Människor har dock ristat i sten före runstenarnas tid. Redan under bronsåldern (1800 f.Kr  – 500 f.Kr) bör-
jade människor lämna avtryck i sten genom så kallade hällristningar. Bronsålderns hällristningar uppvisar 



motiv såsom bland annat skepp, djur, yxor, geometriska figurer med mera.  Det finns många teorier angående 
hällristningarnas innebörd. Men vad hällristningarna exakt ville säga och betydde för dåtidens människor får 
vi aldrig veta. Smålands inland och Kronobergs län har relativt få hällristningar med figurmotiv vid en jämfö-
relse med kustområdena. I Alvesta kommun finns främst så kallade skålgropar. En skålgrop kan liknas vid små 
gropar som knackades (höggs) in i stenblock. Skålgropar tolkas ofta som att de har en koppling till fruktbarhet. 
I Blädinge socken finns även fem cirkulära ristningar, vilka är de enda figurmotiven som finns ristade i Alvesta 
kommun. Dessa är dock otydliga och relativt svårtillgängliga, därför är de inte med i guiden.  

12. Runsternarna vid Alvesta kyrka
Vid Alvesta kyrka påträffas den första runstenen vid kyrkogårdsmuren. Den restes på denna plats år 1966 
men flyttades till kyrkogården i sluten på 1700-talet, troligen från det närliggande gravfältet. Runstenen är 
sannolikt gjord på slutet av 1000-talet och har en stark koppling till kristendomen genom korset och runorna 
vilka lyder: ”Vignjut reste stenen efter Romund), (sin) fader. Gud hjälpte själen. Åt den värendske bonden 
högg Åsgöt (den tunne) (runorna)”.  Det som är speciellt med denna runsten är att den uppvisar en av de äldsta 
nerteckningarna av begreppet Värend, ett av de småländska folklanden och beteckningen över området som 
idag är västra delen av Kronobergs län. Nordöst om kyrkan ligger ett gravfält där det går att se ett flertal resta 
stenar. 

Nästa runsten står bredvid den första stenen vid kyrkogårdsmuren. Denna sten är troligen från medeltiden eller 
senare och runorna har ingen språklig innebörd.  Det tyder på att den som ristade stenen inte hade någon större 
kunskap om runor, utan hade troligen tillgång till en runstav som kunde användas som förlaga. Den inristade 
ornamentiken är heller inte något som finns på vikingatida runstenar. Runstenen kan ha en koppling till den så 
kallade göticismen och dess anda som var stark under 1400 - 1700-tal och syftade till att lyfta fram Sveriges 
forntid i ett sorts stormakts/nationalistiskt syfte för att befästa Sveriges storhet och ålderdom. 

Det ska även finnas en tredje runsten som finns lagd i kyrkmuren. 
Denna sten ska tidigare ha suttit i kyrkans vägg men togs alltså bort 
och sattes troligen i kyrkogårdsmuren med baksidan utåt. Runorna på 
stenen avtecknades år 1691 då stenen fortfarande var synlig och enligt 
dessa avteckningar stod det: ”Åsbjörn lät resa stenen efter Toke den 
frikostige (Toke Oniding)”. 
Runstenarna återfinns på framsidan av kyrkogårdsmuren, och står vid 
den västra ingången som är riktad mot kyrkoporten. 

13. Transjöstenen 
Vid Transjö (Kvenneberga) finns den så kallade Transjöstenen. Stenen 
har text på tre sidor och inskriptionen är fängslande: ”Göt satte denna 
sten efter Ketil, sin son. Han var av män mest rättrådig. Han slöt sitt liv 
i England”. Texten beskriver alltså en man som lyftes fram som ytterst 
frikostig/rättrådig, vilket det även stod om mannen på den runsten som 
ska ligga i kyrkogårdsmuren i Alvesta. Frikostighet var något som sågs 
som mycket betydelsefullt. Vidare är Ketils resa till England intressant. 
Kanske var han iväg på ett vikingatåg när han dog i England. I anslut-
ning ligger även ett gravfält (ca 50 meter nordväst om runstenen) vilket 
består av 15 gravhögar från järnåldern som eventuellt går att koppla 
samman med runstenen 
Runstenen står ute på en åker. Det går att parkera längs vägen om man är försiktig.  
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14. Skålgropar 
I betesmarken söder om Blädinge kyrka finns en stor mängd stenblock där man på några av dem kan se så 
kallade skålgropar, som främst härleds till bronsåldern. Skålgropar är små gropformade fördjupningar med 
varierande diameter och djup. De kan vara ganska svåra att upptäcka, men försök att se hur många ni hittar! 
Skålgroparna kopplas främst samman med någon form av fruktbarhetskult. De påträffas ofta i områden med 
fossil åkermark vilket ytterligare förstärker tesen om att de hade en betydelse kopplad till fruktbarhet. Det 
finns flera teorier angående på vilket sätt skålgropsceremonin genomfördes, en del menar att det var skapandet 
av skålgroparna som var själva ritualen medan andra teorier menar att de smordes in med något. På andra si-
dan vägen finns två gravfält, de upptäcks lättast genom de två stora rösena som ligger i anslutning till villan. 
Platsen betas under vissa perioder av året så undvik att gå in eller skrämma djuren om dessa finns på området. 
De lättaste är att parkera på eller vid avtagsvägen ner mot åkrarna och skålgropsområdet. Området ligger 
på andra sidan vägen utifrån de två stora rösena sett, och upptäcks lättast genom den stora mängd stenblock 
som finns på platsen. 

15. Runstenen vid Sjöbylunds gravfält
Denna runsten har följande ristning: ”Torfred (el. Torfrid) och Tunn-Åke (el.Tun-
nacke) satte (stenen) efter Rodmar. Gud hjälpte hans ande”. Såsom i fallet med 
den ena runstenen vid Alvestas kyrka går det att se kopplingen till kristendomen. 
Stenen står troligen på sin ursprungliga plats invid en gammal förbindelseled 
mellan Skatelövs (gamla) kyrka och gravfälten.  Uppförande av en runsten var 
kostsamt, och därför går det att dra slutsatsen att de som generellt uppförde dem 
var välbärgade och troligen fria bönder. Runstenen ligger vid i anslutning till det 
stora gravfältet. 
Fortsätt på vägen mot Torne. Runstenen och gravfältet ligger på vänstra sidan 
längst vägen på en ås och är skyltade. Parkeringsmöjligheter finns vid hem-
bygdsgården.  

Tema: Blända

Den grundläggande berättelsen om Blända beskriver hur Värend räddades undan danska ockupanter, genom 
att Blända och andra kvinnor med list lyckades att stoppa danskarna. Genom denna bragd kom kvinnorna att få 
en rad privilegier, däribland exempelvis rösträtt. Men vem var egentligen Blända och vilka platser har kommit 
att knytas till denna mytomspunna kvinna? Detta tema avser att belysa dessa frågor.  

Sägnen och historien bakom Blända

Blända är en kvinna som har gett upphov till mycket mystik och kan väcka fantasin hos många människor. 
Historien om den forntida kvinnan Blända utspelar sig under år 2493 efter världens skapelse (enlig dåtidens 
tidsuppfattning) eller år 395 e.Kr. 

Den regerande kung Alle i Småland gick ut på krigståg i Norge. Nästan alla vapenföra män i Småland kallades 
samman och följde med kungen. Detta innebar att danskarna såg sin chans och kunde överfalla Småland utan 
något större motstånd. En kvinna vid namn Blända, ville dock göra något åt detta. Blända skickade ett med-
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delande runt Småland för att sammankalla vapenföra kvinnor. Kvinnorna i de fem häraden runt Växjö valde 
att följa Bländas kallelse. Kvinnorna samlades i Quinneberga och Skäggalösa (syftar på Bländas skägglösa 
här), och en plan framfördes av Blända för att kunna besegra fienden. För att locka danskarna till sig framförde 
kvinnorna att de istället för att härja kunde komma och gifta sig med dem istället. Deras egna män var borta 
och kunde ju vara döda. Danskarna nappade på detta förslag. Blända och hennes amasoner dukade upp ett 
stort gästabudsbord med mycket mat och dryck på Bråvallahed. Då de gjort detta delade sig kvinnohären och 
gömde sig runt heden. Då danskarna som hade nappat på Bländas förslag dök upp på platsen möttes de av den 
uppdukade maten och drycken, men inga kvinnor. De trodde därför att kvinnorna hade försvunnit och ändrat 
sig vad det gällde giftermål. Det hindrade inte danskarna från att sätta i sig all mat och dricka stora mängder öl. 
Till slut somnade danskarna av all mat och öl, vilket var den signal Blända hade väntat på. Kvinnorna störtade 
fram ur sina gömställen utrustade med allehanda vapen och slog ihjäl de redan utslagna danskarna. 
Efter denna seger blev kvinnorna belönade och fick vissa privilegier. Den främsta belöningen var att de nu fick 
lika arvsrätt som männen. Vidare skulle bland annat kvinnorna hädanefter hedras med trummor och trumpeter 
då de gifte sig.  På sina högtidsdräkter fick även kvinnorna från och med nu bära fälttecken såsom krigsmän.  
De områden som dessa kvinnor hade kommit ifrån kom efter detta att kallas för Värend, med hänsyftning på 
att kvinnorna hade värnat detta område från danskarna. Även skattelättnader infördes, men de områdena som 
kvinnor inte hade dykt upp från kom att få en högre skatt. 

Denna historia kan tillskrivas en brukspatron på Huseby, en man vid namn Petter Rudbeck (1660-1710) som 
nedtecknade historien på slutet på 1600-talet. Det hade sedan tidigare funnits sägner och berättelser om hur 
kvinnor hade deltagit i strider i dessa trakter, men Rudbeck utvecklade dessa tankar och tillförde Blända. Olika 
platser knöts även till berättelsen för att förankra handlingen i trakten. Exempelvis syftade enligt Rudbeck ett 
namn som Dansjö på att danskarna anfölls där, Blodsberget (vars gravfält går att se sydöst om Huseby) med 
dess vik var där kvinnorna tvättade av sig blodet från slaget osv. Petter Rudbeck fungerade till en början som 
rapportör till Erik Dahlberg som hade börjat sammanställa verket Svecia antiqua et holiderna år 1661. Till 
detta verk tillförde Rudbeck information om Smålands forntid som skickades till Erik Dahlberg. Rudbeck 
skrev även en egen historia över Småland i slutet på 1600-talet, den så kallade Smålendske Antiqviteter. Det 
kan nämnas att Rudbeck bland annat framförde att staden Troja faktiskt var belägen i Småland och människor 
som utvandrat från Angelstads socken (benämnda angler) gav namn åt landet de vandrat ut till: England. Petter 
Rudbeck skrev sina verk i den så kallade göticismens tankebanor. Göticismen härstammar från 1400-talet och 
försökte lyfta fram Sveriges storhet och ålderdom, samt att koppla Sverige och Götaland till ett mytomspunnet 
och storlaget folkslag som kallades för goter. Petter Rudbeck hade även en farbror vid namn Olof Rudbeck, 
vilket troligen inspirerade Petter till sina historier. Olof Rudbeck höll under denna period på att skriva ett verk 
som hette Atlantica. Detta alster inom göticismen menade bland annat att det berömda Atlantis egentligen 
syftade på Sverige. En annan person som kan nämnas i detta sammanhang är Johannes Magnus som under 
1500-talet skrev verk om svenska och götiska kungars historia. Johannes Magnus menade att kvinnokrigarna, 
amasonerna, var goternas kvinnor och att dessa kvinnor vid ett slag drivit fiender på flykten. 

En viktig del i Bländasägnen har Bråvallahed. I verket Gesta danorum skriven av Saxo på 1190-talet nämns 
bland annat det mytomspunna Bråvalla slag. Gesta danorum är ett verk som främst bygger på sagor, vars syfte 
var att upphöja den dåvarande ledande ätten i Danmark. Enligt sagan ska Bråvalla slag vara då den danska 
kungen Harald Hildetand och den svenska kungen Sigfrid Ring drabbade samman. Detta slag ska ha ägt rum 
mellan Vik och Verund, där Verund har tolkats som Värend. I Sverige under 1400-talet med göticismens för-
tecken, samlas många krönikor från medeltiden och en del nyskrevs för att lyfta fram Sveriges storhet. I en av 
dessa nyskrivna delar placeras slaget vid Bråvalla i Skatelövs socken, och en berättelse beskriver hur Håkan(?) 
Ring besegrar Harald Hildetand. Dessa historier kom alltså troligen att inspirera Petter Rudbeck som tillskrev 
Bråvallahed en rad olika händelser, bland annat slaget med Blända. 



Syftet med denna Blända-saga är kopplad till att det år 1686 kom en ny kyrkolag som hotade arvsrätten i vissa 
samhällskikt. Då historien om Blända ansågs vara historisk korrekt (så fort den hade skrivits) användes den 
för att försvara den lika arvsrätten mellan kvinnor och män. Den skickades upp år 1691 till kung Karl XI och 
hans råd för att påvisa att den lika arvsrätten mellan kvinnor och män i Värend skulle behållas, vilket kungen 
gick med på. Historien om Blända brukades flitigt av till exempel diktare och spreds i hela Sverige. Så sent 
som år 1845 användes den Värendska arvsrätten som argument för att införa lika arvsrätt mellan syster och 
bror i hela Sverige. Men under 1800-talet började berättelsen ifrågasättas som historiskt korrekt, och Gunnar 
Olof Hyltén-Cavallius som bland annat lade grunden till museet i Växjö 1867, menade att Blända skulle ses 
som en legend och inte som historisk fakta. Under 1920-talet utkom en uppsats skriven av Albert Vejde som 
helt avfärdade Blända som en påhittad historia av Petter Rudbeck. Efter detta försvann i mångt och mycket 
tron på Blända som en verklig person. Men sammantaget går det att säga att Petter Rudbecks Blända kanske 
hade en del i steget mot ett mer jämlikt samhälle. 

16. Kongshögen och Kongsgraven 
Här vid Dansjön ligger detta gravfält där enligt 
sägnen en dansk kung vid namn Olof ska ligga be-
graven, detta efter att han och hans här blev ned-
kämpade av Blända och hennes kvinnor. Gravfäl-
tet består idag av ca 20 fornlämningar där bland 
annat de så kallade Kongshögen och Kongsgra-
ven ingår. Dessa namn är kopplade till den enligt 
myten stupade danske konungen. Kongshögen är 
ett stort röse troligen från bronsåldern, 26 meter i 
diameter och ca 3,5 meter högt med en skålformig 
fördjupning i mitten. Kongsgraven är en skepps-
sättning som ligger på den västra delen av gravfäl-
tet. År 1966 gjorde man en utgrävning i samband 
med att vägen byggdes. Vid denna utgrävning 
undersöktes några stensättningar med gravar från 
ca 200-talet e. Kr. En av dessa gravar innehöll en 
man i 35-40 årsåldern som hade bränts innan han             

begravdes. Med sig i graven hade den avlidne exempelvis fått med sig svärd, sköld, lans och en hund 
Gravfältet ligger utmed riksväg 126. Platsen är skyltad och det finns även ett skåp kopplat till sagobygden med 
en berättelse om Blända och hennes kvinnor. Det finns en parkeringsficka utmed vägen mittemot gravfältet.

17. Tumlingerör 
Detta gravröse är 25 meter i diameter och ca 3 meter högt och som många stora rösen av detta slag dateras det 
till bronsålder. Anledningen till att det kallas för Tumlingerör är att det enligt sägnen är en grav över en dansk 
fältherre vid namn Tumlinger. Denna Tumlinger ingick i den danska här som Blända besegrade. Vidare kan 
namnet betyda ”krigsrörelse” och kan enligt en teori ha uppstått genom den folktro att stora slag utspelats i 
området.  I Alvesta kommun finns det även fler stora rösen av detta slag som kallas för ”Tumlingerör”. 
Sväng av eller korsa riksväg 126 mot hemvärnsgården (vid korsningen mot Grännaforsa). Fortsätt rakt fram 
på vägen förbi några villor. Platsen är skyltad med parkeringsmöjligheter framför röset.

18. Blodberget 
Uppe på berget ligger det här gravfältet från yngre järnåldern ca 500-1050 e. Kr. Gravfältet består av tolv hö-

Kongshögen



gar, ett röse, två resta stenar samt en stor treudd som ligger i den sydvästra delen av gravfältet. Intill gravfältet 
ligger den så kallade Blodviken som är sammankopplat med sägnen om att efter slaget mellan danskarna och 
Blända, tvättade kvinnorna av sig blodet i viken. 
Sväng av riksväg 23 mot Kalvsvik. Sväng åt höger vid skylten som visar mot Sagobygden Blodberget och följ 
sedan skyltningen. Parkering finns. 

19. Två resta stenar 
Dessa två resta stenar som står ut med vägen sägs en gång i tiden rests till minne av Blända och hennes seger. I 
anslutning till dessa resta stenar på östra sidan av vägen kan man bland annat se gravfält med två rösen. Grav-
fälten är relativt svåra att datera men tillhör troligen perioden yngre bronsålder – äldre järnålder. Dessa två 
gravfält uppvisar förutom de båda rösena även ett flertal stensättningar. Gravfälten har troligen tidigare varit 
större och eventuellt har dessa båda resta stenar ingått i gravområdet. 
Ca 100 meter söder om Blädinge kyrka står dessa två stenar på höger sida om vägen. På den vänstra sidan 
om vägen ligger två stora rösen och lite längre bort även ett skålgropsområde. 

20. Bländastenen och Bländakullen
Även här har Blända lämnat spår efter sig i folksägnen och fått dessa fornlämningar uppkallade efter sig. 
Denna gravgrupp av stensättningar har fått namnet Bländakullen. Här finns också en rest minnessten som kal-
las för Bländastenen. Stenen restes år 1895 och är förbunden med den nya värnplikt på 90 dagar som införts 
20/11 1892. Man kan tänka sig att de som reste stenen såg en koppling mellan värnplikten och Bländas värn 
av bygden. 
Mitt i Blädinge finns en liten skylt som visar ”Bländastenen”. Skylten pekar in på en mindre brukningsväg 
precis jämte ett bostadshus. Det lättaste är att parkera vid Blädinge kyrka som ligger några hundra meter 
längre fram.

Bländakullen



Tema: Lämningar från nyare tid

Det är inte bara gamla gravar som klassas som fornlämningar. Lämningar som vittnar om en tid som bara är 
några hundra år eller mindre kan även ingå i fornlämningsbegreppet. Detta tema vill lyfta fram några av de 
lite yngre och till viss del mindre iögonfallande fornlämningar som finns att beskåda i Alvesta kommun. Även 
om de inte alltid är spektakulära är de en del av våra förfäders historia. Temat kommer främst att behandla det 
militära området vid Kronobergshed men kommer även bland annat ta upp torplämningar och näcken! 

Kronobergshed

Kronobergs Regemente hade sin verksamhet på Kronobergshed under åren 1778-1919. Innan dess hade rege-
mentet varit beläget inne i Växjö, men bland annat på grund av för dåliga övningsområden valde man att flytta 
ut till Kronobergshed. Där ansågs förutsättningarna för ett regemente med tillhörande övningsområde uppe på 
hedens stora grusås vara mycket bra. 

Området hade till en början inga direkta byggnader, men då utbildningen och exercisen skedde under som-
marhalvåret betydde inte det några större problem. Under 1840-talet började man uppföra en del mer fasta 
byggnader såsom de så kallade halmhyddorna. Under 1850-talet och framåt började fler byggnader att uppfö-
ras. Bland annat byggdes ett sjukhus år 1883 vilket idag kallas för hemvärnsgården. Som förläggningar och 
boende använde man under den första perioden vita tält, vilka sedan ersattes av halmhyddor under 1840-talet. 
Två sådana halmhyddor går i dag att se vid hemvärnsgården på Kronobergshed. Under den sista perioden på 
Kronobergshed användes främst barackförläggning med trähyddor. 

En vanlig dag för en soldat innebar uppstigning klockan 05:00, därefter följde morgonexercis och övningar 
innan det var tid för frukost klockan 08:00. Efter en timmes frukost började exercisen igen. Vid klockan 12:00 
var det lunch, vid lunchen skulle även en sup tas av soldaterna för att höja deras moral och stridsvilja, dock 
var det viktigt att de inte drack för mycket. Maten lagades under en tid i de kokgropar man idag kan se rester 
av. Klockan 15:00 började övningarna igen innan dagens exercis slutade vid klockan 18:00. Därefter skulle 
soldaterna göra sig och sin utrustning redo för nästkommande dag. Klockan 22:00 blåstes tystnadssignalen 
och alla skulle vara i säng. För soldater som inte skötte sig fanns fortfarande under denna period möjlighet att 
straffa dem med spöstraff och prygel. 
Till en början fanns mest så kallade indelningssoldater på regementet, vilka var en form av yrkessoldater. Det 
innebar att de bland annat hade ett torp och ett litet jordbruk som de fick sig tilldelade av kronan. Detta skulle 
de sköta samtidigt som de skulle ställa upp som soldater. Efterhand kom värnplikten att ersätta denna form av 
indelningssoldater. Varje år under sommarperioden träffades befälen och soldaterna i olika möten; befälsmöte, 
beväringsmöte, rekryteringsmöte och regementsmöte. 

År 1919 lämnade Kronobergs regemente heden för att helt flytta till Växjö. Det fanns många skäl till flytten 
men ett av dessa var att en längre värnplikt på nio månader hade införts år 1901, vilket gjorde att man var 
tvungna att utbilda även under vinterperioden. Byggnaderna på Kronobergshed var inte direkt vinterbonade. 
Stora investeringar skulle ha varit nödvändiga att göras ifall regementet i fortsättningen skulle ligga på Krono-
bergshed. Många av de byggnader som hade uppförts i regementets regi såldes då man valde att flytta, bland 
annat en musikpaviljong avyttrades till Skansen i Stockholm för 500 kronor.  Kronobergshed kom i liten skala 
att användas för övningar och liknande, men glansdagarna för Kronobergshed som ett militärtcentrum var 
över i och med flytten till Växjö. 



21. Officerskällan
Under 1700-talet började vattnet från Grännaforsa att uppmärksammas för sina antagna medicinska egenska-
per. Grännaforsa brunn blev en så kallad hälsobrunn och hade under en period tre källor som användes för 
att ta upp vatten. Under 1830-talet började Grännaforsa hälsobrunn få ett större genomslag än tidigare och 
mot slutet av 1800-talet byggdes flera nya byggnader och stora satsningar gjordes, bland annat fanns det en 
brunns- och badinrättning. Vattnet från brunnen marknadsfördes och ansågs vara bra vid sjukdomar som till 
exempel gikt och olika reumatiska sjukdomar. Speciellt effektiv ansågs vattnet vara mot ”skrofler”, som är 
en benämning på turberkolus hos barn, och en av källorna kallades även för ”skroffelkällan”. Det finns flera 
berättelser om hur personer blev botade från sina sjukdomar av vattnet från Grännaforsa. För att öka intresset 
kring vattnet började man även att experimentera med kolsyrat vatten på flaska, något man var tidiga med i 
Sverige. Namnet ”officerskällan” fick denna källa troligen genom att den låg på mark som tillhörde Krono-
bergs regemente och att den nyttjades av de officerare som fanns på plats i Krononbergshed. Brunnsdrickandet 
började avta år 1919 då Kronbergs regemente flyttade in till Växjö för att sedan försvinna år 1926. 
Officerskällan ligger mitt inne i Grännaforsa några 10-tal meter ifrån den vita byggnaden som det står ”All-
bohus” på. Platsen är skyltad, men med fördel kan man parkera vid de militära friluftsmatsalarna. 

22. Militära friluftsmatsalar
I detta område fanns under en period en ansenlig militär verksamhet och det finns flera lämningar efter deras 
aktivitet. Här fanns tidigare åtta militära friluftsmatsalar som användes under ca 100 år fram till år 1885, då 
den första riktiga matsalen byggdes.  Samtliga friluftsmatsalar är omslutna av en stenmur. Mitt på varje kort-
sida finns ingången och i varje hörn anträffas rester av kokgropar där soldaterna lagade sin mat. 
De militära friluftsmatsalarna ligger ca 75 meter från Officerskällan. Platsen är skyltad och lämpar sig för 
parkering. 

23. Halmhyddor
Här vid hemvärnsgården finns två stycken halmhyddor som brukades 
av militären på Kronobergshed under åren 1841-1921. Halmhyddor 
var något som bara några få regementen i Sverige använde sig av. De 
var tänkta att förbättra förläggningsvillkoren under sommarhalvåret 
för  soldaterna och officerarna. Detta eftersom det beslutades år 1833 
att armén inte skulle ta med sig tält ut i fält ifall krig bröt ut. Den ena 
av dessa hyddor var en officersbostad medan den andra brukades av 
soldater. 
Sväng eller korsa riksväg 126 mot hemvärnsgården (vid korsningen 
mot Grännaforsa). Platsen är skyltad.

24. Blädinge Kyrka och näcken
Blädinge kyrka har sitt ursprung på 1400-talet, men det har troligen även funnits en äldre träkyrka på platsen. 
Kyrkan har byggts ut och ändrats om under årens lopp och den nuvarande utformningen på kyrkan uppkom 
vid den sista utbyggnaden år 1834.  Inne i kyrkan finns en dopfunt från 1100-1200-tal. På dopfunten finns en 
runinskrift som lyder: ”Finnved (Finnvidir) högg denna funt på Djuraberg (Tjuraberg).”
Lite öster om kyrkan finns en plats som är sammankopplad med näcken, och hur en speleman lärde sig spela 
med hans hjälp. Men att lära sig spela av näcken visade sig inte vara så bra. Läs mer om historien i sagobyg-
dens skåp vid parkeringen! 
Blädinge kyrka ligger utmed vägen. Parkering finns vid kyrkan.  

Halmhydda



25. Svänan 
Här i detta område som kallas för Svänan finns ett flertal rester efter torpbebyggelse. I området går det att se 
grunder efter boningshus, fähus, åkermark och övergivna vägar. Området började nyodlas och torp började 
främst uppföras efter storskiftet år 1810.  De människor som bodde här var till en början främst gifta drängar, 
pigor och soldater. Dessa hade sökt sig ut i ”vildmarken” troligen på grund av den kraftiga befolkningstill-
växten som ägde rum under 1800-talet, vilket medförde mark- och matbrist. Människorna som bodde här var 
fattiga, men trots denna misär verkar det ha funnits en stor sammanhållning där alla hjälpte varandra. Många 
av dem som berättat om sina liv i Svänanområdet framhåller att de hade de trots sin fattigdom ett rikt liv.  De 
sista människorna bodde i Svänan fram till 1930-talet. Att bo på ett torp innebar att de var tvungna att göra 
dagsverk hos den bonde som ägde marken de bodde på. Genom att göra dagsverk fick de ha ett torp med en 
liten tillhörande åker.
Detta objekt är i dagsläget inte lättillgängligt då det finns vägbommar över vägarna. Det behövs även någon 
form av skyltning/leder som går att följa för att hitta de olika torpen och lämningarna.   
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