
JÖNKÖPINGS LÄNS

MUSEUM
036-30 18 00  •  www.jkpglm.se

Det är väl värt att stanna till ett slag, sträcka på benen 
och känna historiens vingslag vid begrundandet av 
den berömda Forshedastenens runinskrift: 

Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, sin fader, som blev 
död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden 

Runstenen står 50 m från den meandrande Storån och in-
till nutida vägar. Stenen är rest på 1000-talet. En tolkning 
av inskriften är att det vid Gårdstånga hölls ett slag i Knut 
den Stores krig mot Anund Jakob och Olav den helige. Man 
vet att kriget fördes i Skåne omkring år 1025, men inte var i 
Skåne Gårdstånga låg. 

Finnveden var ett av de småländska folklanden, de små lan-
den, som landskapet Småland växte fram ur. Historiskriva-
ren Jordanes omnämner på 500-talet e. Kr finnaithæ som en 
folkstam i Skandinavien. Ortnamnet Finnveden har tolkats 
betyda ’kringströvande jägare och fiskare’ och ed som ’väg’, 
främst då åsyftande Lagastigen som en förbindelselänk med 
omlandet. 

Finnveden är rik på fornlämningar med stenåldersbosätt-
ningar vid Fornbolmens stränder 150 m över havet, bronsål-
dersbygd med framförallt högar, vars profiler tydligt avteck-
nas i odlingslandskapet samt en omfattande järnåldersbygd. 
Flera av dagens byar har ålderdomliga namn och bebyggelse-
mönstren avtecknar i flera fall medeltida drag. 

Landskapet karaktäriseras i dag av stora byar i dalgångarna 
med rika odlingsbygder som bl.a. utökats genom omfattande 
utdikningar under 1800-talet. 

Runstenen vid Forsheda. Inskriften lyder: ”Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, 
sin fader, som blev död i Skåne vid Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden”. Foto 
Jönköpings läns museum. 

Runstenen vid Forsheda uppmärksammades redan av riksan-
tikvarien Johannes Bureus under 1600-talets första hälft. Ulf 
Christopherssons ritning är hämtad ur Peringskiölds kommen-
tarer till Choclæus Vita Theoderici, tryckt 1699.

smultronställe 44

Hitta Hit
Runstenen står strax söder 
om Rv 27 mellan Bredaryd 
och Forsheda. Ca 1 km väster 
om Forsheda finns en stor 
P-plats på vägens södra sida. 
Hänvisningsskylt till run-
stenen vid P-platsens östra 
ände.

Koordinater: 
N 6336519 / E 427743 
(SWEREF 99 TM) //  N 57° 
9’ 58,29”, E 13° 48’ 18,63” 
(WGS84)

Forshedastenen 
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Ute i landskapet finns massor att upptäcka! Länsmuseet presenterar här smakprov 
på sevärdheter i Jönköpings län med utgångspunkt i kulturmiljöer och kulturarv.

Här finns välkända kulturminnesmärken såsom Habo kyrka och domarringarna 
i Smålandsstenar, men också mer okända pärlor såsom flottningslämningarna i 
Valån och Stengårdshults kyrka. I länet finner vi många spår efter forna tiders 
människor och verksamheter, allt ifrån slott- och herresäten till övergivna vägban-
kar och odlingsrösen i skogsmark. 

Vår tanke med Smultronställen är att det ska locka till utflykter i kulturlandska-
pet – där finns vår historia, som tar sig olika uttryck i den fysiska miljön. Det är 
ett arv värt att uppleva och värna. Under rubriken Smultronställen kommer vi 
allteftersom fylla på med ännu fler sevärdheter, både för länsbor och långväga 
besökare. Ju fler som upptäcker dessa pärlor, desto större möjlighet att de bevaras 
för framtiden. 

FAKTA

I Jönköpings län finns över 40 000 registrerade fornlämningar, 87 riksintressanta 
kulturmiljöer, närmare 130 byggnadsminnen, ungefär 150 kyrkor, 100-talet hem-
bygdsgårdar med samlad äldre bebyggelse, ett stort antal industrihistoriska miljöer 
samt två kulturreservat. Därtill finns också ett stort antal kulturmiljöer med bevaran-
devärd bebyggelse. En del av dessa kan man få information om via länsstyrelsens 
och kommunernas hemsidor. Man kan även hitta beskrivningar via de olika hem-
bygdsföreningarnas respektive sidor.

BRA ATT VETA

Tillgängligheten till de olika smultronställena varierar. En del är välskyltade, enkelt 
tillgängliga och uppfyller krav på parkeringsplatser etc. Andra kräver mer av besöka-
ren, kanske behöver man gå en längre sträcka för att nå sitt mål, ibland är det snårig 
skog och väl framme möts man kanske av en trasig skylt (om det ens funnits någon). 
Platserna bär dock alltid på en spännande och intressant historia.

Notera också att många av de kulturhistoriska byggnaderna är privatägda och en-
dast tillgängliga för exteriör beskådan. Respektera privat tomtmark. Många kyrkor 
är öppna sommartid. Under andra tider på året brukar man kunna kontakta kyrk-
vaktmästaren som öppnar upp.

SMULTRONSTÄLLEN


