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4778.

Bakåt

Framåt

Saltvik

23,03

2,11

Nääs.

2,16(2,02 på rästen
11,4)

0,37(2,02 på
rästen)

3,66

0,00

,02. vid rå) linjen där den
0,02:2,65 fixp.nedre
8andtäkten) tangerar land s0,00
vägen.

4,47
3,58
2.31
59.21
3,31

0,81 -övre fixp.
33,32
5,13

35,90

28,19

Således:
Fixp. i övre sandt. = 35,90 m
nedre

4779.
Saltvik
Daglösa (?)

11

= 28,19 "

Maisteri Björn Cederhvarfin museoon Siir. 12/1
ostama suolöytö Saltvikin pitäjästä (Dag- 1934 Kansat.
lösasta ?) Diario 27/11 1906.

Viiteen kappaleeseen lohjennut visakoivuinen väkipyörä. 218 x 106 mm.

Viisi lattean puusäleen katkelmaa, joista
yksi aivan pieni, yksi toiseen päähän
teräväksi soukkeneva.

4780.
Finström
(Bartsgrda)

Fynd gjorda av fil. mag. B. Cederhvarf vid gr:Ivningar sommaren .1906 å ett
gravfält på Bartsgårda gårds mark.

osastolle.

1906.

4780.
Finström
(Bartsg°,rda)

Gravfältet är beläget strax NO- om
gården, på och öster om den bergsträckning, som vidtar omedelbart N om gårdens
ria. Ang. gravhögarnas utseende o.s.v. Se
kat. 4629 och specialkartor.
hv

gravhögarna undersöktes N:ris 2,

5, 15, 41, 49, 50 sarat husgrunden N:o 1.

Gravhög N:o 2.
Starkt stenbunden redan vid yta, där
genom den magra . torven fulit med sten
framträdde. -

Pch oansenlig.

Armring av brons, låg under en tämligen
flat sten, som var av c. 25
(0.140
x 40 starlek. Hittad på (S.195
m och på 1,43 m djup. (Fixp.
3,03). Runtom fyndplatsen fanns
av •det i denn- hög v-nliga
grova och sarkt med små
och knappersten uppblandade

cr

set.
(0.2.45
Brynsten vid (N.3.00 m på 1,56 m djup.
Dim. 13.60 x 7.70 x 3,90
(0.1.45
Brynsten vid (N.1,60 m nå 1,4' m djup.
(N.1,80
-Rrynsten vid (0.1,05 m på 1,45 m djup.
10.70 x 6,20 x 3.10
(W.1,75
Brynsten vid (S.1,50 på 1,65
15,60 x 12,20 x 7,30

ljup .

1906.
4780.

6. Armring

Finström

av brons, i fragment

(N.2.80
vid (0.3.00

på 1,54 m höjd på en sten
omgiven av Virus, små- & kno,ppersten. •Samma typ .som n:o 1.

Brynsten

Tunnen i närheten av n:o 5 & 6.
10.35 x 9,10 x 2,40 cm.

Toppen av kurgumsk ringnål, omgjord till
hängsmycke Z)ekoration med två
djurfigurer. Föremålet har gått
av på det ställe där djurens
bakre lås borde vidtaga. Efterät har ett gehäng fastnitats.
(0.132
Hittac5 (N.2.20 på 1,48 m djup
i det grova gruset. Jfr.

KyP FAH CMOJLErf Oco8 fig. 16.

Brända ben hittade i massa inom en ring
(N.2,00
med c. 20 cm diarneter (W.2,15
på 1,45 m djup. Dessutom förekom brända ben spridda åt 0(0.1,12;
NO ända till punkterna (N.2.30;
1,15;1,55;1,85
1,83;1.50;1,30; inom vilka även
syntes ganska talrikt små koibitar ända till bencentrum . På
7-sidan några ben vid 0.2,75 och
N. 2,78.

Mittknoppen från ett likarmat spänne.
Funnen vid sållning i närheten
av n:o 9.

0rnament bestå

av

fyra fält med slingermotiv i

1906.

4780.
Finström.

uppböjd relief. Längs nedre
kanten av knoppen finnes en
rad koncentriska cirklar.
Dessa cirklar finnas också
på de fyra utsprängen där
de bilda ögon i de djurhuvuden i vilka utsprången
sluta. Materialet är brons.

Kol bland bensamlingen och inom punkterna
se ovan N.:o

9.

Pärlor, hela och i fragment tills. 10 st.
Funna genom sållning eller
delvis direkt i närheten
av N:o 9.

Kamfragment, tills. 11 st., funnen såsom
N:o 12.
Bensamlingen (N:o 9) och de
flesta övriga fynd gjordes
strax under en stor rund
sten och delvis på en liten snett stä1ld eller lutande 1111. Orört grus mötte p. c. 1,86 m djup. (Pixp,
3.26 m )

Gravhög N:o
Högens struktur - sama som hos N:o 2.
Dock förekom här sten i flera lager ån
var hos denna, c. 5-7 lager
ten 0.i proportion mindre mot kanterna;
allt bara knappersten - Från ett par knyt-

1906.

4780.
Finström.

nävars storlek till minsta möjliga storlek
samt endast obetydligt sandjord emellan.
Några få atörre stenar här och där, ingen dock en mansbörda .

Lerkärlsbitar, 5 st. varav en kantbk.
(W.2,70
Hittade (N.2,25 på 0,82 m h.
(Fixp. 3,14 )c. 10 cm under ytan, då torvflisor avlågnats..

15. Lerkärlsbitar, c. 13 st. varav

en botten-

bit, .och en kantbit, dessutom:
(W.3.75
Del av djurtand, hittade (N.1.05 m ung. på
samma höjd.
Inom punkterna ett 5-6 cm tj ckt
något mörkare kolstybb-blandat
lager, vars nedre ytan på hö
(0.3,35;
den 1,24 m. Punkterna (N.2.20;
2,90;3,40;3, 74;3.88)
2,75;3.28;3,08;2.68) och det
kolstybblandade lagret uppmått
vid S- sidan. Endast några få
cm inåt övergick lagret till
sotsvart med br. ben, klinknaglar etc. Mest ben etc, fa ns
i niitten av området och från
c: 1,29 m djup c. 5-9 cm uppå .

Lerbitar, 8 st. funna inom området (se n:o
15) och mest i niitten.
Nitnaglar, hela och fragment tills. c. 32 s
Funna som föregående.

1

Kol och' sot, funna som föregående.

1906.
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Brända ben

, funna som föregående.

Finström.
Stenflisor, påminnande om stenälderns;
funna i ytlagren , 2 st.
Bitar av kalksten, 2 st.

Brynsten,

7,40 x 7,20 x 3,55 cm.

Bryruten, 9,80 x 7,00 x 2,70 cm.

Brynsten, 8,30 x 6,30 x 2,20 cm.

Brynsten, 21,90 x 14,40 x 2,60 cm.

Brynsten, 20,20 x 7,65 x 3,70 cm.

0rörd jord på c. 1,29 m djup (Fixp. 3,14)

Gravhög N:o 15.

Kulturlagret sträckte sig:
(N.2,90;3,60;3,95;4,25;4,35;4, 25;3,60;3,00
(0.3,25;2,70;2,75;3,10;3,60;3,95;4,40;4.00 '
varunder ett stengolv utbredde sig nästan till gränsen för området. i gravens S0-0 del fin sand; i övrigt grov
grus och således mycket småsten som i
gravarna N: o 2 och

5.

(0.2,95
Järnkniv, som sannolikt låg vid (5.3,60
eller strx innanför & ungf.
1,05 m djupt (Fixp. 0,38),
täkt av stenar, vid kanten
av det sotsvarta lagret. 16,0
x 1,40 x 0,70 cm.

1906.
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28. Lerkärlsbitar, c. 200 st. härstammande

Finström.

från

samma kruka. Krukan, som före
upptagandet var hel var omgi—
ven av stenar och täkt av e
kärl. Dess mittpunkt vid
(N.3.60
och yttre sidan av
bottnen på 1,00 m höjd. Kruka:
stark med bottnen nedåt. Dess
ungf. diam. 22 å 24 cm (genom
niitten av krukan). Bottnens
inre diam. 16 cm.

. Liten lerkruka fylld med brända ben och
ned]a gd upp och ned i den
stora krukan N:o 28. Dessutom
c. 13 bitar av sanoma kruka.
av dem kantbit.

30.. Brända ben

ur krukan N:o

•

Klinknagel och tre fragment av dylig ur
den stora krukan invid N:o 2
yttre sida.

0rnerad botten kantbit.

Ornerade myni.ingskantbitar 6 st. liksom N:o
32 sannolikt från krukan N:o
28.
Spikar och nitnaglar fragment tills. 75 st.
Funna omkring de bägge krukarna i kultur—
lagret.
Brända ben

funna inom kulturlagret

1906.
4780.

och delvis i den större krukan N:o 28
dit de sannolikt rasat från den

Finström.

mindre.

36. Fragment av brynsten.

I högens mitt fanns 5 j 6 varv
stenar, inberäknat knapperstensgolvet.

Gravhög N:o 41.
"P",n större grop i NO- delen och delvis mot mitten.. Urpe vid ytan voro
flera stenar synliga. Sedan den moss=
blan-3ade magra torven avlac;sn ts, kom
fulit med småsten i dagen, ung. som

i gravarna N:o 2, 5, & 15. Stenarna
i niitten c. 4 varv

inberäknat knapper

stens golvet. Litet längre ned mötte
Sedan större stenar, några t.o. m. av
mansbörda och i planen voro (botten-)
stenarna således stora.

37. Brända ben

(N-5 75
funna vid (.4,65
från (1,35)c.1,37 till 1,55m djup.
emellan omkringlagda stenar
och på ett av små knapp erstenar.lagt golv.
(5.3,20 och
mellan punkterna (0.4,85

38. Kol funna
'5715
4,35, lxci ung. 1,51 m djup (Fixp. 3,07)
i ett par tre cm tjockt och 10
5 cm brett sotlager uppblandat
med kolstybb och vid

0- ändan,.

där kolstybben fortsätter ned
i en grop. Djup 1,70 m.
39. Lerkärlsbitar,15 st. Funna antagligen
na 0-ända (Se N:o 38)

i den-

19 C6.
4780.

40. Kol , funna biand N:o

37.

Finström
Lerkärlsbit, bottenkantbit, funnen inuti
bensarelingen N:o

37.

Pärla, tredelad, marinblå i två stycken
Funnen c. 50-75 cm åt NNO
från N:o

37.

Kol Funna just innanför kantstenarna vid
(S.0,70
(0.5.75 ungefär vid kantstenen
nedre yta elle r obet . högre .

Grärhög N:o 49.

Liten obetydlig, låg gravhög
små stenar, vilken med/
med /und_ntLg av dem närmast kan
ten voro lugda i följande varo
räknat nedåt från ytan:
1)knalopersten bildande en kulle
2)knappersten samt tre w fyra stö
re hällar
3) små hällar delvis horisontalt,
delvis snett ställda med kanterna
delvis mot varandra. De syntes
vara lagda utifrån inåt, med lut
ning mot mitten sålunda:

00"Vk,
4) Vid

N-& W- kanterna funnos dock

stenar, vilka voro lagda inifrån
utåt: alltså den yttre stenens
inre kant vilande på den inre
stenens yttre kant och med lutning utåt. Så voro stenarna även
lagda i S-SO- delen och sannolikt

1906.
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Finström.

även i 0-delen ehuru ej så tydligt.
Kulturlagret sträckte sig mellan punkter(W.1,30;1,65;2,15;2,05;1,55 m
na (S.1,75;2,05;1,90;1,30;1,30 " och var
endast 4-6 cm tjockt och ej särdeles
svart (som vanlig mull) Dess nedre yta
c. 2 cm under N:o

botten.

Lerkärlsbitar, c. 32 st. av mindre kruka
(S.1,65
funna vid (W.1,57 m.

Lerkärlsbitar c. 700 st. av större lerkruk
(W.1,80
med brända ben (S.1,65 Krukans
inre diameter var c. 15 cm.
Krukbottnen på 1,27 m. djup.

Möjl.leridol fragment, ändan vänd åt
Funnen som föreg.

Hängsmycke av brons, fdrgyllt ornerat i
vendelstil

funnet på N- si-

dan intill N:o 45.

Hängsmycke av brons av- sama utseende som
föregående ehuru mycket mindre
väl bibehållet. Funnet på Ssidan intill N:o 45.
Bronskedja i fragmenter c.14 st.Funna p& SO-sidan av N° 45.
Litet bronsföremål, med vidhängande kedjefragment vid. NW-sidan av n: o
45.
Pärlor , hela och i fragment tills. 52 st.
Mosaikpärlor 5 st.

1906.

Vanliga mörkä 27 st.

4780
Finström.

Vitaktiga

4 st.

Blåa glaspärlor med triangulärt
och kvadratiskt plana sidor
4 st.
Vitt glas

4 fragment

Brons

1 st.

Cylin risk, grå,2 st.
Spiralformiga
Bronsspiraler, fragment

2 st.

5 st. funna invid

krukorna N:o 44 och 45 (mest
vid N:o 45) eller vid sålining.

Nötskal, 10 st. Funna som föreg.

Djurtand, funnen som föreg.

Nitnaglar, fragment 16 st., funna som föregående.

Kamfragment, 15 st. Funna som föregående.

Brända ben

funns som föregående.

Stenflisor, funnen vid sållning.

Gravhög N:o 50.
1 högen fanns ungefär två varv
sten. 1 niitten voro 10 st. stenar
lagda i rundel, inom vilken fanns
sotsvart kulturlager från 3-4 till
8-10 cm tjocklek. Mitt i denna run
del fanns under en mindre kLirl vid
(W.2,80
(5.3.00 m fullt med brända ben. Häl

1906.
lens övre yta på 1,00 m höjd

4780.

(Fixp. 0,71) dess tjocklek 2,5 å

Finström.

3 cm. Orörd jord på 1,13 m höjd
under hällen och det sotsvarta
lagret.
st. varav 4 kantbitar

Lerkärlsbitar c.(67

och 1 bottenkantbit. Krukans botten var i diameter 16-17 cm. Vid
krukans mitt var diametern ung.
20 cm. Bottnen ung. 1 cm ovan kul
lagr. nedre yta.
de fiesta funna inne

Brända ben

i krukan N:o 59, en del voro
spridda inom kullurlagret i stenringen.

Nitnagelsfragment, 33 st. Funna som föregående.

Järnbrodd, funnen som föreg.

Kol,

funna som föregående.

Slaggbit. Storlek 7,85 x 4,70 x 2,20 cm.
I NNO- hörnet av stenringen.

13,00 x 9,85 x 4,30 cm.

Slaggbit

Som föregående.

Lerkärlsbitar

4 st. funna utanför den

inre stenringen åt NNW- kanten
av högen.

1906.
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Brända lerbitar, 17 st. turma i ONO- delen
av inre ringen 'ONO om N:o 59.

,Pinström.

Frön, 21 st. ur kulti2rlagret.

Djurtänder, 3 st. funna som föregående.

70. Lerkärlsbitar, 3 st. funna i ONO hörnet
av högen, nästan mellan ringstenarna .

71. Lerkärlsbitar, 6 st. turma strax utanför
inre ringen S- ut.

Sten, med formen av en stympad kon, från
kulturlagret eller möjligen från
utlagren under torven.

Bränd lerbit, funna i det nedrasade och
raserade stället på högens SOsida.

Nötskal,

möjl. tillkommit senare.

c. 8 st. ur kulturlagret.

Husgrund N: 1.

Höjd över torven från 0- .
längs rut. VII-IV-I , S-sida: 1,7
1,74;1,77;1,92 m.1,:o N-sida:1,75,1,6 5,1,73,188 m.
längs rut. VILI-V-II N-sida:1,71;
1,70;1,74;1,88 m .
längs rut. IX-VI-III N- sida:1,73;
1,77;1,72;1,87 m.
Fixp. 0,71 m.

1906.
4780.

75. Slaggbit. 8,70 x 6,50 x 4,30 cm. Funnen i

Finström.

hörnet av rutan VII i en
grop med kol etc.
Stenflisor, 2 st. funna som föregående.
Koi, funna över hela grundvalen dock mest
i

hörnet av rut. VII.

Lerkärlsbitar, c. 12 st. ur rutorna III och
VI genom sållning.
0bränt ben vid sållning av ruta II.
Brända ben c. 28 st. genom sållning från
området i allnänhet.
Obrånt ben, ledgång ur ruta VIII vid sållning.

