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Fornlemningar i Finveden (Småland),
på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1875
af

L. F. Palmgren.

Bolmsö socken i Vestbo härad.
Högen 1. På Perstorps egor i Lars Anderssons gärde
sydost om gården, på en jemn slätt utan höjder, ligger ett stort,
högt stenrör, bildadt af mycket stora stenar, mossbeväxt och
utan mylla, omkring och på detsamma hade en mängd sten i
senare tid blifvit påkörd, hvarför det kostade mycket arbete
för att kunna verkställa undersökningen. Öppnades i öster och
vester. På gamla matjordsbottnen bland grus och klappersten
påträffades aska, obetydligt kol och många brända ben samt
förrostade jernbitar af samma utseende som de, hvilka bruka
finnas i jordhögarna.
Högen 2. På Tjust egor midt för soldattorpet Lejons un
dersöktes ett stort, högt stenrör, mossbeväxt och utan iblandad
jord. Afven detta, hvilket blifvit skadadt genom gräfning från
toppen, inneslöt på gamla matjordsbottnen lemningar af brändt
lik. I östra delen af askbädden fanns hårdelen af en temligen
tjock sandstenstrissa, och ett stycke derifrån ät vester den an
dra halfvan. Båda balfvornas diameter 1,6 tum, tjocklek 0,6
tum. Eljest fanns intet utom förrostade jernbitar.
Högen 3. På Bolmstads egor och på en i Bolmen åt
vester utskjutande udde undersöktes äfven ett stort stenrör, lik
nande de föregående. Här fanns intet.
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Högen 4. På Lida egor, sydvest från garden, på en ljung
backe undersöktes ett triangelformigt rör, hvars vinkelspetsar
vetta åt sydvest, norr och sydost. Norrut vid backsluttningen
ligger en mad, i söder och sydvest stora stenblock och rundt
omkring smärre rör, efter utseende odlingsrör. Hvar sida hade
en längd af 72 fot, och i den sydvestra vinkelspetsen stod en
större, 3 fot hög kullersten; dylika funnos äfven i de andra båda
vinkelspetsarna, men voro nu nedsjunkna i jorden. Sidorna
bugtade sig inåt, och rörets diameter, der armarna möttes, var
24 fot. Rörets ytterkanter voro bildade af temligen stora kuller
stenar, mellan hvilka smärre stenar voro lagda. Höjningen öfver
marken obetydlig; midten höjde sig dock 2l/2 fot öfver den
kringliggande marken. Här fanns endast en liten flintbit.
Högarna 5, 6, 7. På Öfregärde egor, norr om byvägen,
på en ås undersöktes irenne mossbeväxta stenrör, utan iblandad
jord. Det första, som höll 90 fot i omkrets och nära 5 fot i
höjd, liksom det andra, hvilket var 84 fot i omkrets och nästan
af samma höjd som det första, innehöll alldeles ingenting, ehuru
de båda på det nogaste undersöktes och genomgrofvos till öfver
3 fots djup. Det tredje deremot, af samma storlek som det sist
nämnda, betäckte en Icolbädd, som sträckte sig under hela röret;
benskärfvor och en förrostad jernön i form af en kort cylinder
utgjorde hela utbytet.
Högen 8. Alldeles norr om Björklunds stugbyggnad i Öfre
gård undersöktes ett lågt, mossbeväxt rör, 35 fot i diameter.
Afven detta betäckte ett lager af aska, kol och ben, bland hvilka
fanns en perla af glas samt några förrostade jernbitar. Bland
stenarna nere i röret låg en fyrkantig halfva af en sten med oval
utsväfning, hvilken väl varit använd vid sädeskrossning såsom
understen. Han liknar ett. par dylika i min ego, hvilka dock
äro vida djupare urgröpta och tydligare utvisa, att de varit
mycket begagnade.
Högarna 9, 10. Sydost om sistnämnde gård i en temligen
högt belägen åker ligga 6 rör, af hvilka egaren uttagit ett och
dervid funnit kol och ben. Två af de andra undersöktes; deras form
var mera kullrig äu vanligt, brant uppstigande från sidorna. Dia
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metern på det första 41 fot, höjd 5l/4, på det andra 40 fot, höjd
nära 5l/2. Det första betäckte helt och hållet en på den gamla
matjordsbottnen befintlig flat sten, 4Y2 fot lång, under hvilken
liksom linder nästan hela röret Jeol, aska och små benflisor an
träffades, jemte jernv o stfläckar här och der bland askan och
gruset. Det andra inneslöt en oregelbunden krets af dels kuller
sten dels smärre flata stenflisor, i hvilken krets fanns några
bitar af groft lergods, tre flintskärfnör, ett afbrutet bryne, några
förrostade jernbitar bland aska, Jeol och benskärfvor. Afven här
sträckte sig kolbädden nästan under hela. röret.
Högarna 11—18. På samma gårds egor, mellan Björk
lunds hus och Klangs, ligger en mindre slätt, dalfäldt belägen,
der ett slags grafvar anträffades sådana jag aldrig förr sett.
Ofvanpå marken syntes ingenting, som antydde en begrafnings
plats. Egaren skulle bryta platsen till åker och anträffade der
under kol och ben under en liten flat stenflis inom en blott
alnsvid krets af sten, samt underrättade mig derför om förhål
landet. På en vidd af omkring 50 qvadratalnar fann jag vid
genomgräfning af marken 8 dylika grafvar, hållande 2 till 21/i
fot i diameter, bildade på det sätt, att dels kullersten och dels
små stenflisor blifvit lagda i en rundel och derefter betäckta
med en liten flat sten. Inom denna rundel, hvilken lag blott
s/4 till 1 fot under marken fanns Jeol, aska, små benflisor och
dessutom några flintstycJcen, samt i en äfven två glasperlor.
Afven utom kretsarna kunde ett och annat kol anträffas, men
förbränningen synes omöjligen hafva blifvit verkstäld inom den
lilla stenkretsen.
På Österås egor, utmed och norr om genvägen till Smederyds qvarn, ligga två rör, låga, beväxta med ekbuskar, till
utseendet liknande stenåldersrör.
Högen 19. Diameter 48, höjd 374 fot. Stenen, kuller, af
mansbördas storlek och derunder, blandad med matjord. Öpp
nades från vester. I rörets midt funnos några fots långa flata
stenar stående på kant, hvilka dock icke syntes lagda i någon
vidare ordning. Här fanns ett par små obrända benskärfvor
äfvensom några små obetydliga bitar, svartbruna till färgen, af
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fint gry, troligen lemningar af något kärl. Några små kuapt
skönjbara kolgnistor funnos äfven här och der. Hela röret hvilade på en klippa.
Högen 20. Diameter 40, höjd 4 fot. Af samma beskaffen
het som föregående, men stenen var mycket större, blandad ända
till alfven med matjord. Här fanns endast en liten bit lergods,
liknande dem som funnos i näst förut beskrifna rör. Om dessa
båda rör tillhöra stenåldern eller en senare tid, torde vara svårt
att afgöra, emedan de här anträffade fynden voro så obetydliga.
De obrända benbitarna kunde måhända anföras som stöd för
den åsigten, att rören förskrifva sig från stenåldern, helst rören
till det yttre voro ganska lika dem från sistnämnda tid.
Högen 21. På Hassle egor, öster örn häradsvägen, några
hundra fot söder örn den stora hällkistan i Hassle rör, ligga
flere stenrör, af hvilka några vid undersökningen befunnos med
säkerhet vara odlingsrör. Det största ibland dem var likväl
ett begrafningsrör. Diameter 3672> höjd 574 fot. Öppnades
från norr och söder. Detta rör var bildadt af ovanligt små stenar,
mossbeväxt, utan iblandad jord. Kolbädden sträckte sig under
hela rörets botten och inneslöt 3 glasperlor, några förrostade
jernbitar, en slaggklump samt ovanligt mycket ben, hvilka funnos
spridda öfrer hela rörbottnen.
Husaby egor.
Högen 22. Diameter 24, höjd 372 fot. Matjorden afflådd,
under det klapperstensblandade gruset, af hvilket högen var
bildad,- vidtog en krans af dels flata dels kullriga stenar,
sträckande sig till högens halfva höjd. Alldeles i sydvestra
kanten påträffades kolbädden, hvilken sträckte sig blott 2 fot
under kullen, men fortsattes under matjorden ut på jemna slätten
till 4 fots längd. Den del af kolbädden, som låg under högen,
innehöll blott några få ben, en pilspets af jern, lik fig. 501 i
Svenska färnsåker, flere förrostade jernbitar och ett tunnt, bredt,
genomborradt bryne, l,s tum långt, 0,7 tum bredt. Den delen
af kolbädden, som sträckte sig utom högen, innehöll en mängd
ben, bland andra ett större stycke af den förkolade hufvudskålen, samt ett par jernbitar. Högen synes således hafva blifvit
slarfvigt hopkastad, då de flesta benen kommit utanför och icke
under honom.
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Högen 23. Belägen längst i nordost på gravitet. Dia
meter 28, höjd 4V2 fot. Matjorden afflådd. Bestod af grus och
sten af mansbördas storlek. Högen genomgrofs från norr och
söder och från öster och vester. Ingen kolbädd fanns, hvarför
från östra kanten ett dike slogs åt vester, hvarvid knapt '/2
fot under marken lemningarna af ett obrändt lik anträffades,
dock så förtärda, att blott en käke och några tänder kunde
upptagas. Vid hufvudet låg en jernknif. Liket, hvars hufvud
låg i vester och benen i öster, hade en längd af 51/., fot.
Högen 24. Längst i sydost på graffältet; diameter 26,
höjd 4V2 fot. Bildad af sand, blandad med klappersten. I
jemnhöjd med jordytan funnos klumpstenar, lagda i rak linia
från öster till vester, och 2 fot derunder funnos lemningar af
ett förmultuadt, obrändt lik, vid hvars fötter, som vette åt öster,
lågo. tre små kullerstenar; der hufvudet skulle legat, befanns
äfven en dylik kullersten. Qvarlefvorna af benen och den svarta
likjorden visade, att benens längd till grenet varit 3 fot. Af
ryggraden fanns föga tecken, men af hufvudet besynnerligt nog
icke det allra ringaste spår. För öfrigt fanns intet.
Bolmstads egor.
Högen 33*). Diameter 27, höjd 372 fot; bestod af stenblandad mjäljord. I högens norra del funnos 5 mindre, flata
stenar, under hvilka en
kolbädd befanns, hvil
ken inneslöt 6 glasperlor af olika form samt
en perla af annat ämne,
en perla af spirallagd
bronstråd, 3 bitar af en
benkam (?) med stora
hål för jernnitar, samt
stycken af en brons
prydnad afbildad fig. 1.
Fig. 1. Bronsprydnad för toppen aj ett hågspänne, Deri har t vifvelsutan
funnet * Ugen 33- V<suttit på toppen af bå
gen till ett stort spänne af samma form som fig. 531 i Sv. forns.
*) Högarna beskrifvas här sockenvis, men bibehålla de nummer, som
de vid undersökningen erhållit.
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Högen 34. Diameter 30, höjd 33/4 fot. I kullens södra
kant fanns en liten kol- och benbunke, hvilken inneslöt smärre
bitar af en bronskedja, alldeles lik de kedjor, hvilka i detta år
hundrades början förfärdigades af allmogeguldsmeder här i trak
ten, och i hvilka de hängprydnader som kallas dalakedjor bu
ros. Hvarje länk är bildad af 2 bredvid hvarandra liggande
små ringar, hopböjda af trind bronstråd; jfr fig. 623 i Sv. forns.
I kullens nordvestra kant fanns åter en liten kol- och benbunke,
och i dess nordöstra kant med dragning inåt kullen, till omkring
4 fots längd och 272 fots bredd, fanns under 6 flata mindre ste
nar en rik ben- och kolbädd. Här fanns en sölja af brons med
torn af jern, ännu fasthängande vid en bit af det jernbeslag, i
hvilket hon suttit; afbilda^ fig. 2. Alla tre kolbäddarna voro
helt och hållet skilda från hvar
andra af jord, i hvilken inga
tecken till bränning syntes, så
att tre lik förmodligen här blif
vit jordade.
Högen 35. Diameter 36,
höjd 5l/4 fot. Bestod af stenblandadt grus. I södra kanten
träffades en liten kol- och ben- Fig. 2. Bronssölja med rembeslag och
näl af iern> /• 1 hågen 34.
bädd inom en stenkrets, bildad
af 5 kullerstenar, derefter vidtog åter gruset, i hvilket inga
tecken till bränning märktes. I högens midt anträffades åter
en obetydlig kolbädd, innehållande föga ben samt några för
rostade jernbitar, bestående af 2 knifvar, en bit af en sporre (?)
m. m., samt ett flintstycke och några bitar af en kedja af brons,
lika de i näst förut omtalade hög funna.
Högen 36. Längst i nordost. Diameter 25, höjd 2 fot.
Ljungbeväxt; bestod af matjord och mjälsand. På 3 fots djup
under kullens botten anträffades de obrända lemningarna af ett
lik, hvilket låg med hufvudet i vester och benen göster. Benen
voro temligen bibehållna. Knäna voro tätt tillslutna, benen
likaledes och armarna utsträckta utmed kroppen, hvilkens längd
var 5 fot och 8 tum. Ansigtet var uppåtvändt. Några kuller
stenar lågo här och der i gruset omedelbart öfver liket. För
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öfrigt fanns intet. Benen blefvo uppsända till Statens Historiska
Museum.
Högen 37. Diameter 25, höjd 3V4 fot. Kolbädden befanns
midt i kullen och inneslöt utom benskärfvor en förrostad jernknif samt några förrostade jernbitar.
Smederyds qvams egor.
Högen 38. Triangelformig jordhög med inåt böjda sidor;
hvarje sida 48 fot. Skadad något genom gräfning; vinklarna
hafva fordom haft ändstenar, af hvilka blott den södra nu finnes
qvar. I denna fanns intet, som antydde någon forntida be
grafning.
Högen 39. Denne, liksom två andra
högar, ligger bredvid ofvannämnde treudd.
Dessa högar inneslöto brända lik, såsom
undersökningen utvisade. I vestra delen af
den först undersökta befanns en kolbädd,
sträckande sig 2 fot från vestra ytterkanten
till högens midt, innehållande ben samt det
genombrutna handtaget till en nyckel, afbildadt fig. 3. Dessutom funnos några för
rostade jernbitar samt en perla af grönt
glas.
Högen 40. Kolbädden i denna hög
Fig. 3. Det afbulna brom- bildade en qvadrat i högens midt med 3
handtaget till en nyckel, /, fots sidor och inneslöt, bland en massa ben,
i ogen 39. /3.
14 nitnaglar och spikar. Dessutom funnos
bitar af en stor benkamf?) med grofva jernnitar, åtskilliga för
rostade jernbitar, 3 hopsmälta bronsklumpar samt ett par flint
bitar, äfvensom 2 hopsmälta glasperlor.
Samtliga högarna bestodo af mycket fin sand.

Tanåkers socken i Vestbo härad.
På den mot sydost tvärbrant mot Bolmen stupande ön Tanö,
som numera sammanhänger med fastlandet, mellan Tanåkers
kyrka och gården Bolmstad på ön Bolmsö, finnes på högsta
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krönet ett litet gräffält, bestående af 6 jordhögar, bland hvilka
står en föga hög bautasten.
Högen 25. Diameter 28, höjd 5% fot, bestod af fin mjäljord. Nära 9 fot från nordöstra kanten och 1 fot under kullens
topp påträffades en kolbädd, starkt blandad nied ben, 3’/2 fot i
omkrets och l/2 fot tjock. Bland benen kunde man tydligen
urskilja främre delen af en öfverkäk af menniska. Under denna
kolbädd vidtog åter den rena oblandade sanden. I kullens
södra del, 7 fot från ytterkanten och på den gamla matjordsbottnen, påträffades en annan kol- och benbädd, i hvilken låg,
utom några jernbitar ett litet tunt, genomborradt bryne, af
brutet både i ändan och vid borrhålet. Synbarligen hade två
likförbränningar egt rum i denna hög.
Högen 26. Diameter 18, höjd 3 fot; bestod af mjäl. En
stor fur växte midt i kullen. Hela denna hög genomgrofs ända
till 2 fots djup, der den hårda alfven påträffades, utan att tecken
till vare sig brändt eller obrändt lik fanns. Först alldeles i
södra ytterkanten hittades lemniDgar af grofva kolstycken af
löfträd, tjocka som ett smalben, hvilken kolbädd fortsattes 2V4
fot utom kullen under jordytan. Här påträffades några få benskärfvor samt 3 flintbitar och en sönderbruten brynsten.

Unnaryds socken i Vestbo härad.
Tiraholm. Norr om den nu varande gården på en Ijungbeväxt ås utmed Bolmen och begränsad af honom i öster och
en mossvik i norr och vester ligga 17 kullar bildade af jord,
ljungbeväxta, nästan alla oskadade.
Högen 27. Längst i norr; diameter 27, höjd 5 fot. Om
kring 3V2 fot under kullens yta och 10 fot från östra kanten
träffades obrända lemningar måhända af ett barnlik; de papperstunna qvarlefvorna af hufvudskålen voro nästan det enda, som
fanns i behåll. En fot derunder anträffades en kolbädd, betäckande
en yta af 4 fot i längd och bredd, hvilken innehöll en mängd
ben men föga kol; ett genomborradt, smalt, 3,i tum långt bryne
samt en jernbit, liknande en krok, fanns i södra delen af denna
bädd. Benen hade troligen efter bränningen, som skett på
gamla matjordsbottneu, blifvit hopskyfflade.
7
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Högen 28. Diameter 24, höjd 2l/2 fot.
Alldeles midt i kullen på den gamla matjordsbottnen, som synes hafva varit 5 tum tjock,
under det att nu knapt någon matjord be
täcker marken vidt omkring, låg en ganska
liten bunke, innehållande ben och obetydligt
kol, föga mer än 2 fot i qvadrat. I dess vestra
del fanns en liten stentrissa med hål och afrundade kanter, 1,3 tum i diameter och straxt
öster derom en nyckel af jern (afbildad tig. 4)
hängande i en ring af samma metall samt öster
derom en något skadad, enskalig oval spännbuckla af brons närmast lik figur 1 å pl. 4 i sjette
häftet af denna tidskrift, samt 2 bitar af en
smält dylik jemte några jernbitar. En flat, l*/2
fot lång och lika bred, sten låg under matjor
den på kullens topp. Sländtrissan och nyc
keln synas antyda, att en qvinna här blifvit
Nyckel afjern, bränd.

tig. 4.
/. i högen 28.

Va

ll ogen 29. Diameter 18, höjd 2 fot. Denna hög ehuru
på det nogaste undersökt, inneslöt ingenting.
Högen 30. Diameter 21, höjd
2V4 fot. Bestod af hård klapperjord.
Straxt under matjordsskorpan i hö
gens midt fanns i gruset bitar af en
enskalig oval spännbuckla. Tre tum
b derunder påträffades kolbädden, hvil
ken var ganska tjock och späckad
med småbitar af spännbucklor. Dess
utom funnos deri ett genombrutet
bronsstycke (afbildadt fig. 5), som
Fig. 5. Genombrutet bronsstycke, vid första påseendet synes hafva hört
/. t högen 30.
till öfre skalet af en oval spännbuckla,
men som dock ej kunnat höra till en sådan (möjligen till ett
stort likarmadt bågspänne; båda kanterna, vid a och b, äro hela;)
3 sammansmälta bronskulor, några jernbitar, hvilka troligen äro
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lemningar af nålarna till spännbucklorna, samt en liten jernring.
Bland bitarna af de ovala spännbucklorna hafva några hört till
ett spänne likt fig. 547 i Sv. forns.; andra till ett eller 2 spännen
lika fig. 1 å pl. 4 i sjette häftet af denna tidskrift.
Högen 31. Diameter 25, höjd 3'/4 fot. Hela denna kulles
botten var betäckt nied en qvarterstjock bädd af aska och ekekol. I vestra delen af denna bädd låg en benbunke samt några
jernbitar och 5 fot nordost derom låg en dylik benbunke och i
den ett genomborradt bryne, 2,6 tum långt samt en sönderbruten
pilspets af jern. Det synes derför, som om två lik på samma
gång här blifvit brända, emedan benen voro helt och hållet
skilda ifrån hvarandra; kolbäddarnes orubbade läge och fullkom
liga frånvaron af grus i desamma tyckas bestyrka, att brännin
gen skett samtidigt.
Högen 32. Diameter 22, höjd 21/, fot. Denna hög be
täckte en kol- och benbädd af omkring 3’/4 fot i qvadrat, belä
gen ungefär midt i högen med någon dragning åt öster. I vestra
delen fanns en sönderbruten jernknif och 2 fot sydost derifrån
fjerdedelen af en bronsring.
Samtliga liken, som hvilade i dessa här öppnade högar,
hade blifvit blända på den gamla matjordsbottnen. Jorden rundt
omkring högarne var uppskottad för att öka deras höjd, hvilken
på detta sätt syntes större än den verkligen var.
Högarna 44 och 45*). Norr om det nu omtalade gräf
fält, och skild från detsamma genom en mosse och en liten
bäck, skjuter en udde ut i Bolmen. Denna udde stupar temligen tvärbrant ner i sjön, men är ofvanpå någorlunda jemn
och nu beväxt med hög ljung och björkskog. Här ligga 27
stenrör, bildade af merändels små klapperstenar med iblandade
större stenar. Till utseendet skilja sig dessa rör från de stora,
af grof kullersten bildade, rör hvilka enstaka eller i grupper af
2 och 3 förekomma här och der synnerligen i skogarna och
utmarken. De likna mera odlingsrör men äro dock större och
kullrigare. Två af dessa rör öppnades och bestodo af endast
*) Högarna 33—40 äro beskrifna å sid. 94—96 och högarna 41 —
43 å sid. 101—102.
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sten, utan iblandad jord, men såsom förut nämnts till en stor
del, isynnerhet inuti, af blott småsten af en knytnäfves storlek.
Båda rören inneslöto obrända lik, hvilka hade blifvit lagda på
den gamla matjordsbottnen. Dessa ben likna till utseendet icke
dem man påträffar i jordhögarna utan snarare benen från stenåldersgrafvarna. Här och der i båda rören funnos lemningar
af, som det synes, grytor eller andra gjutna jernkärl och en
grytfot. Dessutom funnos bitar af en fin massa, alldeles lika
dem som funnos i Österåsrören. Dessa grafvar tillhöra säker
ligen en annan tid än de i närheten liggande jordhögarna, och
skulle måhända en fullständig undersökning af dem alla gifva
någon upplysning örn deras ålder, hvilken enligt min åsigt är
vida högre än jordhögarnas.
Högen 46. Lågt stenrör af 49 fots diameter, liggande all
deles utmed norra kanten af vägen åt Tiraholms skog;‘liknade
till formen ett stenåldersrör. Öppnades frän norr och söder.
Midt i röret tycktes stenarna, som i allmänhet voro af mansbördas storlek, vara stälda så, att de bildade en aflång fyrkant.
Som dessa stenar blott bestodo af kuller, var det dock ej lätt
att skönja formen af denna kista(?), inom hvilken en till ett
pilformig redskap danad flintspån fanns, men för öfrigt intet.

Odensjö socken i Sunnerbo härad.
På Odensjö prestgårds egor, norr örn kyrkan, skjuter en
udde ut i Bolmen, beväxt med tät furuskog. Här finnas öfver
20 högar, af hvilka likväl de allra flesta äro nästan helt och
hållet förderfvade af skattgräfvare, bland hvilka en i socknen
boende backstugusittare, som försörjer sig med antiqvitetshan
del, sades hafva funnit åtskilliga saker. En person sades äfven
hafva hittat en ring af guld, som han låtit omgöra till vanliga
fingerringar. Säkerligen var det dock icke annat än en bronsring.
De få oskadade högar, som funnos, bestodo af grus med
klappersten och voro beväxta med skog och lingonris samt inne
slöto, på en när, lemningar af brända lik; så hade äfven varit
fället i de skadade, hvilket kunde skönjas i de gropar, skattgräfvarne lemnat efter sig.

FORNLEMNINGAR I FINVEDEN.
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Högen 41. Diameter 22, höjd 3'/4 fot. Denna högs kol
bädd inneslöt högst få ben, men en massa kol samt dessutom
ett bryne, afbrutet, men hvaraf begge styc
kena funnos på skilda ställen. Brynet är
6,i tum långt, kullrigt på ena sidan, hårdt
slitet, utan borrhål. Dessutom funnos en
sölja (afbildad fig. 6), en förrostad knif,
flere afbrutne pilspetsar och en metkrok
(afbildad fig. 7), allt af jern; ett föremål,
uddhvast i ena ändan och den andra för
sedd med en knapp med spetsar rundt
omkring, förrostadt liksom en del andra Fig. e. Sölja af jern, J. i
högen 41. ^/g.
jernstycken; vidare funnos 3 flintbitar, af
hvilka den ene tyckes hafva varit flitigt
använd att slå eld med. I gruset i hö
gens töpp under torfven låg en stor slaggklump.
Högen 42. Diameter 25, höjd 31/*
fot. Kullens botten var betäckt med ett
ganska tjockt lager af aska, ben och kol,
och på spridda ställen i detsamma funnos
några bitar af en oval spännbuckla, som
troligen varit lik fig. 551 i Sv. forns., Fia- '■ Metkrok af jern,
samt några bitar af ett bronsföremål prydt
‘ höaen 4L M'
med vackra slingsirater; bitarna äro för små, för att man skulle
kunna se hvartill de hört. Dessutom fanns något mer än
hälften af en simpel ringsölja af brons med upprullad ända,
en liten bronsring, ett sönderbrutet hängsmycke af jern, ett
stycke af en tunn bronsplåt, genom hvilken ett hål varit
slaget, och 12 perlor af glasartad massa, tunna, försedda
med stora hål, en dylik af röd lerartad massa, en större
dylik af glas med röda och hvita inläggningar, några sam
mansmälta glasklumpar, 2 åttkantiga perlor af porslinsartad
massa och slutligen en perla, bildad af en spiralvriden, tunn
bronsremsa.
Högen 43. Diameter 18, höjd 2'/2 löt; låg längst i nord
vest på graffältet. Då ingen kolbädd fanns, korsdikades högens
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botten, hvarvid på 2% fots djup under den kringliggande mar
ken ett obrändt lili anträffades, fullkomligt förmultnadt. utom
något af käkarne och ett par andra ben. Hufvudet låg i vester.
Likets längd kunde icke skönjas. För öfrigt fanns intet.

