
Heden med de dö-
das andar!
Vetteryd betyder just ”De döda an-
darnas hed”. För att bäst uppleva at-
mosfären gå till ”A” på kartan! Sätt dig 
på bänken. Se ut över det stelnade 
havet med skeppen som seglar på 
dyningarna med de dödas aska och 
andar. Njut av utsikten! Tänk dig till-
baks 1000 till 1500 år i tiden till vi-
kinga- och vendeltiden då gravfältet 
var en helig plats för traktens folk. !
Promenera sedan den föreslagna 
rundan från A till G och läs efterhand 
om de mest intressanta gravarna.!
Efter besöket slå er gärna ner vid 
borden intill stenarna vid Café Brevé 
och njut av en kopp kaffe eller glass 
från kaféet bredvid gravfältet:!

Läs mer om Vetteryd!
Denna folder och en hel del mer finns 
på www.vetteryd.se. !
Torgny Veibäck har också skrivit häf-
tet ”Vinterhyttan i Vetteryd och le-
genden om kung Klack”. Köp på 
Café Brevé, Hembygdsgården eller 
beställ via torgny@vetteryd.se!
Om ni vill ha guidning på gravfältet 
fråga gärna med ett mail. Eventuellt 
kan det ordnas.!

Titta in i Vinterhyttan!
Bara 150 meter öster om gravfältet, andra 
sidan vägen från parkeringen, ligger en back-
stuga. Den byggdes av socknen för att hysa 
en hemlös familj på 1840 talet. Stig in och 
fundera på hur man levde som fattig, faktiskt 
ända fram till mitten av 1930-talet. 
Utmed vägen dit finns ruinen av ytterligare en 
backstuga utmärkt med stolpar och en skylt.!
Stugan vårdas av Sösdala Bys Skifteslag på 
vars allmänning båda stugorna byggdes. !
Alltid öppen.!

Besök också:!
• Hembygdsmuseet i N Mellby. Tag 23an ca 

5 km norrut.  
Öppet söndagar sommartid 13-16!

• Tegelbruksruinen i Gunnarp med restaure-
rad tegelugn. Tag 23an söderut 1,5 km 
mot Tjörnarp. Följ skyltar. Alltid öppet.!

• Häglinge gravfält. Liknande gravfält men ej 
restaurerat som i Vetteryd. Ca 70 stenar 
och minst två skeppssättningar. Tag 23an 
norrut 1,5km, sedan mot Häglinge ca 3km.!

• Fulltofta strövområde med gravfält, utställ-
ning, Naturcentrum och mycket annat. Tag 
23an söderut till Höör. Fortsätt rv13 sö-
derut ca 8km. Följ skyltar.!

• Mala stenar. Intressant järnåldersgravfält i 
Vankiva norr om Hässleholm. !

Utgivare!
Sösdala Fornminnes- 
och Hembygdsföre-
ning servar er med 
denna folder, författad 
av Torgny Veibäck. !
Version 2014.3 !!

2000 e.Kr!
Nutid!!

Nyare tid!!
1500 e.Kr!!!

Medeltid!!
1000 e.Kr.!

Vikingatid!!
Vendeltid!

550 e.Kr.!
Folkvand-

ringstid!
375 e.Kr!

Romersk 
järnålder!

År 1!!
Förromersk 

järnålder!!!
550 f.Kr.!

Yngre 
bronsålder!!!

1000 f.Kr!!!!!
1500 f.Kr!

Äldre brons-
ålder!!

1800 f.Kr!
Stenålder!

Café Brevé!
Kaffe med dopp  
och annat gott."

Genuin gammal miljö  !
Öppet sommartid 

 torsdag till söndag 10.00-18.00. 
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Dödshus!
Fyrkantiga stenkretsar är ovanligt. Fyra stolpar nära 
hörnen höll uppe ett tak. Man har trott att dessa sk 
”dödshus” var ett slags begravningskapell där ritualer 
och fester hölls. Vid undersökningen 1956 fann man 
brandhärdar med djurben som bekräftar att så också 
var fallet men liknande ”grillplatser” fanns i alla skep-
pen. Även fyrkanten visade sig vara en grav med ett 
lager av utspridd aska och med en gravgrop daterad 
till 800-talet e.Kr. – en förnäm kvinnas grav. Strax 
norr om dödshuset fann man en kistgrav – kanske en 
främmande person med annan tro. En teori är att det 
kommit heruler från Centraleuropa till Vetteryd.  
Man har 
funnit deras 
fint utstyrda 
hästutrust-
ningar i en 
backe 400 
meter söder 
om gravfäl-

tet.

250 stenar kvar!
På 1820-talet fanns det ca 600 resta stenar. 
Ursprungligen kanske det har funnits 1000st. 
Det finns nu 15 tydliga skeppssättningar, 2 
fyrkanter och en domarring kvar. Som mest 
fanns här troligen dubbelt så många. Både 
under gamla och nya vägen har det funnits 
gravar. På 1700 och1800-talen togs många 
stenar bort när de stod i vägen för de nya 
jordbruksredskapen. De var idealiska till 
husgrunder, broar, grindstolpar och stengär-
den i den byggboom som följde på utskiftet 

av gårdarna 1853.

Högsta stenen!
Även de solitära bautastenarna har varit 
familje- eller gårdsgravar. Denna den 
högsta stenen har undersökt. Kring den 
fanns aska utspridd och flera gravgropar 
och brandhärdar hittades. Stenen är 3 
meter lång och sticker upp 2,4 meter 
över nuvarande marknivån.  !
Krama stenen som farväl till De dödas 
andaras hed – Vetteryd.

Vart är de på väg?!
Mot solen i söder – livets källa? Mot lekarna i Odens och 
Frejas hallar? Till de efterlevande på gården med frö till nytt 
liv – barn och välsignelse? De döda var en del av de levan-
des värld. Då och nu fanns i samma landskap. På åkrarna 
här intill finns spår efter flera bosättningar/gårdar. Ett trettio-
tal gårdar torde ha funnits inom någon kilometers avstånd 
som hade sina döda här vid gårdens skepp eller bautasten. 
Här levde man mitt ibland dem. De gav förankring i tid och 
rum. Bevis på att man var en del i en kedja av liv. Vetteryd 
var ett kraftfält där man sådde ut de dödas aska i förtröstan 

på att nytt liv skulle spira.

Finaste skeppet!
Se hur fint det rider på den stora vågen! Slå 
dig ner exempelvis på stenarna intill. Före-
ställ dig ett begravningssällskap strö aska, 
gräva en grop för gravgåvorna. De festar på 
grisen man grillar och mjödet man dricker. 
Barnen leker bland stenarna. Men det är 
knappast sjökapten man leker som dagens 
barn skulle gjort – inte många ens bland de 
vuxna hade sett ett riktigt skepp i verklighe-
ten.

Största skeppet!
Kliv över stettan och följ stigen fram. Flisstensskeppen här byggdes ca 550 e.Kr. 
De användes återkommande för begravningar i över 400 år;10-15 generationer. Både 
män och kvinnor och troligen också barn. Inte bara aristokratin men knappast trälarna 
– men det är svårt att veta. Det är brandgravar dvs kropparna är kremerade. Kreme-
ringen skedde troligen hemma vid gården. Många små brandhärdar i skeppen som 
innehåller mest förkolnade djurben var kanske grillplatser för begravningsfesten eller 
rituella offerplatser. Det största skeppet, 25 meter långt och 8 meter brett, undersöktes 
1955. Aska är strött i hela skeppet och även utanför det. Det finns 11 st gravgropar – 
individuella gravar med gravgåvor som glaspärlor, broscher, knivar, pilar, sländor etc. 
Dessa har varit markerade med en liten påle eller sten. Kanske husbondens personli-
ga gravar i 11 generationer? Skeppet har tidigare också haft en ”roddarbänk” av ste-
nar på tvären och ”maststen”. Skeppet liknar mycket en ”knarr” från vikingatiden. 

Stormansgrav!
På andra sidan vägen finns ett skepp som 
undersökningen 1957 visade ha rests 
ovanpå tidigare gravar. Troligen är det en 
hövdings grav rest omkring år 800. Han är 
kremerad här i skeppet – en 3m stor och 1 
dm djup brandhärd finns i centrum av 
skeppet. Plundrare har tagit ev gravgåvor. 
De runda klumpstenarna är från trakten 
medan de vassa flisstenarna i de flesta 
andra skeppen måste ha fraktats hit.  
Öster om skeppet fann man när vägen 
byggdes en boplats och en fornåker från 

yngre stenåldern.

Slagfält eller gravfält?!
Efter kristnandet begravdes de döda i vigd jord i N 
Mellby där den första kyrkan byggdes. Efter några 
hundra år föll Vetteryd i glömska. När folk långt senare 
spekulerade över de märkliga stenarna trodde man att 
det stått ett slag här. Först på 1850-talet kunde forsk-
ning visa att det var en vikingatida gravplats med 
brandgravar. Vid denna tid låg de flesta stenar ned. 
Fältet restaurerades 1928 då stenarna rättades till. En 
del stenar kom dock att stå fel. 1955, -56 och -57 gjor-
des en grundlig arkeologisk undersökning av de ytor 
som streckats på kartan. 

Kristet skepp?!
Detta skepp står i öst-västlig riktning 
och inte som de andra i nord-syd. 
Kan det bero på kristen påverkan? 
Kristus väntas återkomma från öster. 
Kyrkor har byggts med koret i öster 
och kristna gravar riktas med huvudet 
mot väster. I så fall har detta skepp i 
utkanten av fältet inte tillkommit för-
rän på 900-talet då de första missio-
närerna kom till Skåne.


