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1. Brynstensfragment.
2. Bränd lerbit, lertrissefragment.
N° 1-2 funna bland stenarna kring
C:8.55
punkt (E:8.33
(.

(C:6.80

Rund stenpiatta vid (E:5.60.
(E:2.40
I vinkel böjd järnten vid (C:3.70.
(C:3.05
Nitnagel vid (E:1.95; fragmentariska järn
bitar och en järnspik på N sidan om
nämnda punkt.
Vigt, väger närmare 16 gr, består af

järn,

öfvertäckt med brons. Funnen vid punkt
(E:2.85
(C:1.80.
Fragment af en spik.
Kol.
N° 7-8 funna genom sållning emellan
stenarna
(E:2.85
(Cs1.80.

strax (c. 0,5-1,5 m)S0 om punkt

Två lerkärlsbitar, den ena ornerad kantbit.
C. 40 brända lerbitsr.
N° 9-10 funna emellan småstenarna från
(C:1.75
punkt (D:2.35 ända tili c. 1 m från punkt
(B:2.60
(C:3.25 at

o.

4 små lerkärlsbitar.
En flintskärfva.

1909.

53cb.
Finström.

13. Klinknagelfragmenter.
14. Stenflisor, liknande de stenarten, som
hittats på de åländska stenåldersboplatser-

na .
Kol.

(C:1.75
N° 11-15 funna vid punkt (D:2.35 åt S.
(B:4.27
Brända ben vid (C:3.65 c. 15-20 cm under
torfven.

(F:6.32
Brynsten vid (L:7.85.

5 lerkärlsbitar.
Fragment af 2 järnspikar 1. klinknag1ar.
Stenf1isor, liknande de stenarten, som
hittats på de åländska stenåldersboplatserna.
Kol.
No 18-21 funna emellan några små ste(B:2.60
nar vid (C:3.25 c. 15-20 cm under torfven.
Stenflisa, ung. 30 cm SO om B.
(H:2.60
Järnpilspets vid (A:1.20 c. 10 cm under
torfven emellan stenarna.
(H:2.20
Kol ur gropen ung. vid (A:1.30.
(11:2.20
Kol, funna vid (A:1.50 i en mindre fördjupning.
Bronsbit, med 3 ingraverade fördjupningar
(H:2.30
funnen genom sållning ung. vid (A:2.30.
(A:2.47
Järnbeslag vid (C:6.25.
Järnfragment.
0bränd benskärfva.
Ett stycke kol.
N°

28-30 funna

genom sållning inom

c. 1.5 m 50-0-NO om K.
Ett mot ena ändan afsmalnande bronsföremål,
(A:3. 72.
Tunnet vid (B:3.50.

1909.
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Fragment af ett klinknagelhufvud.

8 brända lerbitar.
En bränd benskärfva.
No 32-34 funna till c. 1-1,2 m SO-SSO
om nr 31.
Flintskäfva.
Ett litet järnfragment.
Ett mindre parti brända lerbitar.
Kol.

N° 35-38 funna genom sål1ning af jord
från stensamlingen W-SW-SSW om nr 31 ned
mot F.

(A:3.25.

Liten brynsten vid (B:3.70.
(A:3.80
Större slagbit (H:3.80.
15 brända lerbitar.
Kol.

(A:4.25
N° 41-42 funna ungf. kring (H:5.-

6 brända lerbitar.
3 slaggbitar.
2 fragmentariska klinknaglar.
En brynstensskKrfva.

(A:5.-

N° 43_46 funna ungf. kring (H:5.Bronsbit.

Fragmentariskt järnband satut en järnspik.

6 små lerkärIbitar.
Ett mindre parti brända lerbitar.
Stenskärfva.
52 )Brända ben. b)Kol.
N° 47-52 funna genom sållning ur området emellan I-K-L & närmare F.
Krökt järntent spetsen af en spik satut
2 fragmentariska järnföremål (beslag?).
14 lerkärlsbitar.

6 brända lerbitar.

1909.

538E.

Brända ben .

Finström.

Obrända ben.
Kol.
N° 53-58 funna vid undersökning af jorden från nr 31 åt W-SW (5 m från A åt F.)
2 små lerkärlsbitar.
4 slaggbitar.
Kol.
N° 59-61 funna genom sållning från
området c. 1,5 m N om F-L.

8 brända lerbitar.
Ett stycke kol.
N0 62-63 funna genom sållning från

c. 1 m

åt W N-N från F.
C. 50 brända lerbitar.
Kol, en liten bränd benskärfva.
N° 64-65 funna inom c. 25 cms radie kring
(L:3.50
(F:1.12.
Ett parti brända lerbitar, mest lerklining.
Fragment af en isbrodd.
Kol.

(L:3.97
N° 66-68 funna vid punkt (G:5.52 rundt
hviiken punkt emellan stenarna det finnes
fullt med bränd lera.
N° 69-88 funna vid den strax N,0 om

F befintliga eldstaden.
Ett parti brända lerbitar, mest lerklining.
Kol.
N° 69-70 funna i SW hörnet af eldstaden.
C. 18 brända lerbitar.
Fragmentarisk järnbit.
2 bitar slagg.
N° 71-73
staden.

funna vid W- sidan af eld-

1909.
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Ett parti brända lerbitar.
Kol.
N°

74-75

funna under den stora stenen

fast i och W-om eldstaden.
Bronsbit

fast i eldstadens N-ända.

Ett parti brända lerbitar.
Brända ben en obränd benskärfva.
Koi.
N° 77-79 funna genom sållning vid Nändan af eldstaden.
Ett parti brända lerbitar vid eldstadens
(L:5.30
0-kant, vid punkt (H:7.55.
Järnfragment.
Ett mindre part1 brända lerbitar.
Kol.
N° 81-83 funna längs eldstadens 0-kant.
(A:6.60
Sölje-spänne funnet vid punkt (F:2.00 vid
S (SO) kanten af en stor SO belägen häll
eldstaden c. 15 cm under hällens SO-yta
den härvidlag med något svartare jord uppblandade leran hvilken här går ti11 c.
17 cm under hällens yta där orördt grus
vidtager.
Under nämnda häll förekom ett c. 1015 cm mäktigt lerskikt (åkerlera) som tydligen begagnats för att utjämna och utfylla
emedan markan under eldstadens S-ända sluttade åt S. Samma ändamå1 tjänade åfven
ett lager stenar under NNW ändan af nämnda hål1 samt under de närmast här N-om
ända till linjan Y-7, liggande mindre stenar
na i eldstaden.
Ett mindre parti brända lerbitar.
Ett litet järnfragment.
Kol.

1909.

5388.

Brända ben.
N° 85-88 funna genom sållning efter

Finström.

eldstaden.
Brynsten gn sållning strax SW om SW hörnet af eldstaden.
föremål, funna vid
Fragment obestämbara
(Ls4.45
(G.4.80.
(L.4.45
Bronsbit vid (G.4.75 i en grop c. 25 cm
under den NW -därom belägna stenens öfre
kant.
Klinknagel, ena hufvudet saknas.

93.

En bränd lerbit.
Ett stycke kol.
N° 92-94 funna vid punkt

14

(F:1.62

(L:4.07.

brända lerbitar, emellan stenarna S0-

om F.

(F:0.60
Brynsten vid (G:3.60 (åt 0).

97.

24 brända lerbitar.

3

slaggbitar.
N° 97-98 funna ända till c. 40 cm NO-

N-NW om N° 96.
2 små lerkärlsbitar.

5 brända lerbitar.
Stenskärfva.
N° 99-101 funna till c. 40 cm åt SW_
S-SO om N° 96.

(F:2.55
Järn med krökta ändar vid (G:3.75 (åt 0).
4 st. stenskärfvor, liknande de stenarten s
funnits på ålendska stenålders boplatser.
F. c. 50 cm NW- om N° 102.
Järnten, 1. 16,5 cm
krökt järnbadå
25 brända lerbitar.
Flintskärfva.

klinknagelhufvud, lite

1909.
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Jn bränd benskärfva och kol.
N° 104-107 funna ända till c. 1 m
N-NW om nr 102.
(F:3.30
13ronsbit , (G:4.15.
9 brända lerbitar.
Litet järnfragment.
Flintskärfva.
N° 109-111 funna genom sål1ning inom ett
par meter åt SO från F.
5 brända lerbitar.
Fragmentariskt järnföremål.
Lerkärlsbit.
Flintskärfva.
Obrända ben och en bränd benskärfva.
N° 112-116 funna genom sållning kring
nr 108-111.
Lertrissa, nästan fullständig
(F:3.85
fyra bitar F. vid (G:4.50.

ihopfogad af

(F:4.55
Lertrissefragment, 23 bitar, f. vid (G:4.75.

Litet järnfragment.
Kol.
N° 119-120 funna i närheten af och
emellan nr 117-118.
(F:4.03
Knifblad
f. vid (G:3.85.
(F:5.50
Brynsten, f- vid (G:4.75.
Slagg.
Stenflisor.
Kol.
N° 123-125 ur det förut raserade området strax SW & W om G.
Stenflisor, ur det förut raserade och
nu genomgångna området S om G.
Stenflisa ur det förut omrörda området
c. 3 cm SO om G.

1909.
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Grop_

1.

33 cm från F.t S och därifrån 16 cm åt
0 finnes en grop (vid sillan af stenen
på 0,61 m under fixp.), hvars botten är
på 2,04 m djup fixp. och den omgifvande
markens yta åt ONO, hvarlfrån dock redan
torf och ett c. 20 cm mäktigt svartare jordlager borttagits, är på 1.46 m höjd.
I gropen förekom svartare jord samt mindre stenar ända ned till bottnet. - Diam.
gropens botte0ar c. 17-18 cm och diam.
uppe vid mynningen svårare att bestämma
till följd af att kanterna förstörts, men
sannolikt ungf. 50 å 60 cm.
Järnbit fragment af något eggvärktyg, f.
emellan stenarna i grop 1.
GroD 2.

(F:1,95
En liten grop finnes vid (K:4,95, gropens
botten på 1,80 m djup öfver (under)fixp.
gropens öfre kant vid 1,59 m öfver fixp.
(kult. jord och torf dock redan borttaget).
Gropen var fylld med stenar och svart jord.
Diam. vid bottnen c. 11-12 cm, vid ytan
af den omgifvande orörda markan, då jord
och torf redan borttagits c. 30-35 cm.

19 brända lerbitar

lerklining.

(K:O.go4 en ganska djup grop, där
Vid (F:3.
fanns sotsvart jord samt stenar, hvilka
dock voro så lagda

att i midten var ett

hvart diam.nedtill var c. 16-18 cm
och vid ytan c. 35-40 cm gropens botten
var 2.08 m djup under fixp. och den om-

1909.
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gifvande jorden då torfven & c.20-25 cm jord
borttagits på c. 1,52 m djup vid K.
Järnspik med rundt hufvud.
Liten flintskärfva.
F.tt mindre parti brända lerbitar.
Kol.
Grop 4.
(A:2,95
Vid (K:3,07 en grop med stenar uti,
hvilka dock bilda ett hål, i hvilket jor
den var litet mörkare . Bottnen på 1,82 m
djup fixp, den omgifvande jorden, då torf
& c. 20 cm kult.jord borttagits, på 1,52 m
djup.

Diam. nere i gropens botten c.

35-

40 cm, så äfven vid mynningen då stenarna
borttagits . Inga fynd.
Grop 5.
(A:3,25
Vid (K:3,75 en grop med stenar uti, emella
dem ett hål uti hvilket litet mörkare jord
Gropens botten på 1,93 m djup under fixp.
och omgifvande ytan, då torf och c. 20
cm jord borttagits på c. 1,62 m djup.
Då stenarna borttagits var diam. c. 35-40
cm både i bottnen och vid mynningen. Inga
fynd.
Grg_p

6.

(A:3.848en grop , alldeles som groparna
Vid (K:3.5
4 &

5. Gropens botten på 1,89 m djup

och omgifvande ytan, då torf och c. 20 cm
jord borttagits på 1,57 m djup öfver (under)
fixp. Inga fynd.

1909.
5388.
Finström.

GroD

vid (A:4.90
(K:3.60 en grop med stenar uti, men knappast någon mörkare jord. Diam. i bottnen c.
20 cm och vid ytan c. 30 cm. Gropens botten
på 1,84 m djup under fixp. och omgifvande jor
dens yta på 1,56 m djup. Inga fynd.
Grop

Vid (A:
(K:
djup

8.

en grop, hvars botten på 2,02 41
och omgifvande jordens yta då

torf och jord borttagits på 1,57 m djup
under fixp.

Gropen fylld med stenar.

Gropens botten i diam. c. 22-24 cm och
gropens mynning c. 40 cm. I gropen svart
jord och
134. Kol.
(H 1.45
.30 en grop hvars botten sträcker
Vid (A:
sig c. 45 cm i N-S och c. 25(16)-30 cm i
0-W och c. 25-30 cm djupt ander torfvens
yta. Måttet taget vid midten af gropens
längd.
Kol.
Grop_12.
Strax invid och 0 om gropen

3

9.

brända lerbitar.

Brända ben.
K01.
Grop 11.
En grundare grop som går från B tili
(B:1.0
(A:1.10 . Bredden c. 20 cm vid midten,
något mera i ändorna . Bottnen på 1,67 m

1909.
5388.
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djup öfver fixp. den omgifvande kanten
1,47 m djup öfver fixp. Inga fynd.
Grop 12.
Vid (B:3..00
(C:2 65•Bottnen på 1,78 djup under
den omgifvande kanten på 1,50 m djup

fixp,

under fixp. Diam. vid bottnen c, 20 cm, vid
mynningen c. 35 cm. Inga fynd.
Grop 1.
35. Bottnen på 1,85 m under fixp.,
Vid (C:1,70
(B:4.35
den omgifvande kanten på 1,51 m djup öfver
fixp. Diam. vid bottnen c. 20 cm vid mynningen
c. 40 cm.
Kol,
Kol, emellan och under de små stenarna
som fortsatte från grop 13 åt 0 ända
till c. 1,5 m.
Grop 14.
Vid (C:1.10
(E:3.45. Bottnen på 1,86 m djup öfver
fixp. den omgifvande kanten på 1,51 m djup
öfver fixp. Diam. vid mynningen c. 60 cm, vid
bottnen c. 25-30 cm.
Kol.
Järnföremål (fragment af knif ?), fragmentarisk järnspik.

7 lerkärlsbitar.
Ko1.

No

143-144 funna gn sållning till c.

1 m S om C emellan groparna 13 & 14.

1909.
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Grop j.

E:2T
Vid (
(C:2
. 0'från hvilken punkt gropen fort
sätter både åt S och åt W c. 80 cm. Bottnen
på 1.88 m djup öfver fixp., den omgifvande
kanten på 1,50 m djup öfver fixp. Bredden
c. 20-30 cm.
I groparna 11-15 fanns mörkare kulturjord
omgifven af dat orörda brungula gruset.
2 lerkärlsbitar ur gropens S:ända.
Brända lerbitar.
Kol ur gropens W:ända.
Grop

16.

Vid (C:4.35. gropens botten på 1,99 m
(E:6.509
öfver fixp. den omgifvande kanten på 1.56
m över (under) fixp. Diam. vid bottnen c.2530 cm vid mynningen c. 40-45 cm. I gropen
stenar mörkare jord och kol.
Kol.
Grop _12.

(E:6.15
Vid (C:3.15

gropens botten på 1,82 m

djup öfver fixp. den omgifvande kanten
på 1,51 m djup. Diam. vid bottnen c. 15-20,
vid mynningen c. 30-35 cm . Inga fynd.
Under början af gräfningen hittades :
Rund stenplatta med afslagna

kanter.

3 stenflisor, af den på åländska stenåldersbop1atser funna arten.
Genom sållning efter gräfningen:
En bränd benbit.

