1904.

4622.

Stor järnsrik,

Saltvik
Rangsby

Två krukbitar, den ena kantbit.

"Tomten".
Brända benskärvor.

Två fragment av lerföremäl
N 22-25 funna ännu längre
N-ut än N 21 och i rektengelns NO hörn. Penen

24

djupast nära bottnen, spiken
högre upp.

4623.

Föremål uppgrävds av mag. Björn

Saltvik

Cederhvarf somniaren 1904 vid undersök-

Syl1öda

ning av gravfältet i Saltvik socken
Syllöda by Norrgärd Nr 3 pä ladugårdstomten samt å backen strax N-om denna. c1ravfältet bestod av 31 högar
(se mag. Cederhvarfs kartor och anteckningar i topogr. arkivet), av
vilka fem, N:ris 2, 3, 13, 21 och 22
(fyndlöst) undersöktes.

Hög NQ 2.
Under svinhusets

hörn. I den-

nas 0-kant nästan fast i svinhusgavel
hittades år 1901 föremålen NQ 4284:1-6
1 kationalmuseet (se dessa).

1.

• Sniralfingerring

av brons, oornerad

-1904.

4623.

(c.2.95
funna vid (A.2.25, djup 2.10 m.

Saltvik
Syllöda.

Bitar av järnnitar och-snikar, funna
i kulturlagretmest kring N2 1 sarat
äfven längre mot kenterna av kulturlagret".

Brända ben, funna som föreg.

. En bit flinta, funna som föreg.

Kolbitar, funna som föreg.

Hög Nr 3.

Järnbesla, rostat och delvis fragment
riskt, försett med. järnnit. Tunnet vid
(A. 3.25
(B.2.95 på 2.77 höjd i grwet varav
jorden i högen består.

Järnspik, funnen c. 15 cm W-ut från

Dubbelnärla av mörk blåaktig glas(A. 1.59
massa, funnen vid (B.2.52 .

5 bitar av lerkruka, funna som föreg
(A. 2.25
Järnfragment funna vid (B. 2.15 djuo
3.17 i lös litet svartare jord i
en grop.

Brända benbitar, funna som föreg.

1904.

4623.

Förrostat järnföremål, avlång med fyr-

Saltvik

kantig genomskårning, spetsigt i var-

Syllöda.

dera ändan satut järnfragment, kanske
(A.2.47
av sama föremål, funna vid (B.2.97
på 3.10 höjd i sandjorden.

SmL;,_ lerkruksbitar, funna nära kantste(A.3.20
nen vid (B.1.10 på höjd 2.67.

Brända ben

i .närheten av Nr'
, 10 högre

upp sarat även djunare ned.

Hög N 21.

Hela övre delen av högen var
borta så att steningen och bottenstenarna tydligt synteB.
(C.2.35
Bronsspiral, funnen (D.1.74 höjd 2.18
(0.2.22
Bronsspiral, funnen (D.1.64 höjd 2.19.

En bit bronsked, bildad av enkla rin
ned trekantig genomskärning, funne
(0.2.40
(D.1.65 på höjd 2.15.
NQ 15-17 funnos emellan tre sto
ra stenar i nidten av högen.
marken här ovan, på 2.11 m.
höjd, betäckt av vedavfall och
träbark.
(0.1.24
Förrostad järnspik vid (:.2.18.
(r;.1.60
Bronsspiral (0.3.65.

1904.

4623.

2 lerkruksbitar, funna som föreg.

Saltvik
Syllöda

En rödaktig pärla av glasmassa, bruten i två stycken; två bitar av
gröngul rärla, prydd med mörkare "öga
2 fragment av brons ked funna inom
stenringen.

Lerkruksbitar, funna som föreg.

Brända ben ur sållet.

Hög NQ 13.
(B.3.80
24 Lerkruka vid (C.3.35

övre kanten på

höjd 2.20. "Strax S-om krukan under
det understa stenlagret orörd jord på
2.41 djup".

En myckenhet klinknaglar och spikar
East i krukan och under .den, sarat
emellan. både den lägsta som den övre krukan oMgivande stenraden, öfver,
under och emellan dessa.

Brända ben, funna som föreg.; samt
några kolbitar.

Brända ben,

gr. och kol från kru

kan N 24.

11 mer eller mindre hela nitar samt
järnfragment, funna som föreg.

