Gravfältet vid sandgraven söder om Mörrums by.
Den danske arkeologen J.J.A. Worsaae gav 1846 ut en bok som heter
”Blekingske mindesmaerker fra Hedenold”. I den beskrivs många
olika typer av fornlämningar i Blekinge och vissa av dem avbildas
också. På sidan 17 skriver han, fritt översatt från danskan:” Ett icke
ringa antal bautastenar var tidigare samlade på en liten (höjd)sträckning vid Mörrum, på båda sidor om landsvägen. Ännu är
åtskilliga bevarade (bild 5 och 6) men i därvarande sandgrav räknade
jag till åtminstone tio, som efterhand fallit ned tillsammans med sina
gravhögar. Nästan alla hade haft en höjd emellan fyra och fem alnar.
De få gravhögar som ännu inte var ödelagda, bild 6, visar på att det
på denna plats, i forntiden säkert varit en gemensam
begravningsplats”.
Det har naturligtvis funnits flera resenärer som observerat och skrivit
om denna märkliga fornlämning. Axel Ingemansson har i sin bok ”Ur
Mörrumsbygdens historia” skrivit ett par sidor om fornlämningen.
Han nämner där kyrkoherden i Mörrum, Caspar Andersson, som i
slutet av 1600-talet skriver ”Udi Mörrums vonge finnes nogle höje
stene opreiste, varom de gamle vide ingen vis underretning att göre”.
En dansk professor besöker gravfältet år 1812 och han räknar då till
över 16 bautastenar och säger ”det är ett av de vackraste fornminnen
jag någonsin sett”.

En annan resande räknar år 1849 till 34 bautastenar, varav flera fallit
omkull genom grushämtning.

Ovanstående bild är Worsaaes teckning från år 1846 av
fornlämningen väster om landsvägen. Av bildens korta skuggor kan
man förmoda att den är tecknad mitt på dagen och bilden skulle då
visa stenarna sedda mot nordväst. Det är möjligt att någon av
stenarna fortfarande står på sin ursprungliga plats, kullen i bildens
högra kant är däremot försvunnen men borde ha legat där Greta
Olssons hus ligger i dag.

År 1734 gör lantmätaren Zakarias Almgren en ”Geometrisk
uppmätning” av Mörrums by. Han nämner då inga fornminnen på
platsen men noterar området på kartan öster om landsvägen som
”Sandbacke, uppgrafwen och förd på vägen”. År 1860 gör
lantmäterilärlingen Norin en karta över Mörrums och Elleholms
socknar. Han ritar då ut två samlingar med bautastenar en på varje
sida om vägen. Den östra samlingen ligger på kartan mitt emot den
bergudde som sticker ut nordväst om Ulf Elofzons hus.

Worsaaes teckning av denna ser ut så här. Längst till vänster skymtar
man landsvägen och i bakgrunden ser man också ett hus. De gamla
kartorna visar bara ett hus på den här platsen, ett båtsmanstorp som
låg på tomten söder om vägen upp till Ekegården. Man kan också se
att gravhögen närmast vägen är delvis söndergrävd. Även den här
teckningen är ritad från sydost mot nordväst och tecknaren har
troligen stått strax ovanför det som de gamla Mörrumsborna kallade
”Törnelien” kanske där vattenverket ligger i dag.
Det kan i sammanhanget nämnas att fornminnet fridlystes redan 1816
men det hindrade tydligen inte Mörrums bönder från att fortsätta med
grustäkten. Den slutliga förstörelsen kom då man byggde järnvägen i
mitten av 1880-talet. Då rapporterar man om fynd av lergods, ben
och föremål av brons och järn vid Jättastenarna i grannskapet av
första milstolpen på vägen från Mörrum till Sölvesborg. De något
äldre medlemmarna minns kanske att den milstolpe som i dag står
vid vägen vid Stålagården ända fram till 1950-talet stod just söder
om Greta Olssons hus.

