1858.

288.
Saltvik.

Saltvik.

s.127. Järlings kat.,11.285-88. Jmf. Aspelin,
Muinaisjäännöksiä, fig. 1719-21.

Graffynd, bestående af en koopargryta,
hvars brädder varit vidgade rned numera sönderfallen jernrand; fragmentarisk benkam; afbruten och defekt ring af ett hästskoformigt spän
ne ned fyrkantiga knappar;

2 st. spirallagda

fingerrinear ornerade på den vidgade midten; (Koko löytö
"diverse krokar af jern", hvilka saknas redan valok.4319.)
i Holmbergs tryckta katalog,s.13.

Fyndet gjo

des sommaren 1857 i en ättehög i Sonröda by af
Saltvik af magister K.A.Bomansson, sovi inlemna
de fyndet 1858. Ver.Bok,s.127. .Färlings kat.,
n.272-4. Jrnf. Aspelin, Muinaisjäännöksiä ,fig.
1729 och 1730. I grytan hade en grafurna varit
nedsatt. Bomansson, Älands fornminnen,s.7.

Grafiynd, bestående af 4 st. små fragSaltvik.

menter af en ornerad hornkam, Lir en ättehög i(valok.4319.)
Lagmansby af Saltvik. .b'yndet gjordes sommaren
1857 och förärades 1858 af magister L.A.Bomans
son. Ver.Bok,s.127. Ignatii kat.,n.58.

291-93.
Saltvik.

Tre grgIffynd ur triar.e ättehögar i Berd_
by af Saltviks socken, hvilka öppnades af ma-

1858.

291-93.

gister K.A.Bomansson sommaren 1857. Ver.Bok.,s

Saltvik.

127. Färlings kat.,n.275,278-81. Fynden, som
förärades af Bomansson, äro följande:
4 st. mer eller mindre skadade spjutspetsar af (Koko löytö
valok.4321.)
jern; jernfragmenter af en knif och en liten
sax, antagligen; 3 st. delvis skadade pincett- (valok.V.A.60:
27)
lika pieser; fragmenter af ett hästskoformigt
spänne jemte nål och af tvänne rör, det ena af
bronsbleck, det andra af spirallagd bronstråd.
Jernsvärd, bestående af en fragmentarisk klin-(Koko löytö
ga med qvarsittande pererstång, men utan fäste

valok.4321.)

2 st. af rost förtärda fragmentariska spjutspetsar.
,293. Lokformigt böjdt helt ..:ternsvärd med tvärstrierad knapp och parerstäng; jernsput', stort

();
-alo k.V .A. 72 :6)

och väl bibehållet; stor och väl bibehållen
skära; knifbett med lång •tånge; två fragmenter(293:1-5 valok.
4316.)
af en brynsten. Jmf. Aspelin, Muinaisjäännöksiä, fig. 1685-88, 1693 och 1712.

294-95.
Saltvik.

Fynd ur tvänne "lapprös"(grafkammel) i
Berdtby af Saltvik socken, öppnade af magister
K.A.Bomansson 1857. Ver.Bok,s.127-8. Färlings
kat.,n.282 o. 290. Fynden, som aflemnades 1858
äro följande:
Jernnyckel med fragmentarisk ögla i öfra ändan,(valok.4316.)
afb. i Aspelins kainaisjäännöksiä, fig. 1713.
5 st. ben.

(valok.4316.)

