1913.

6467.
Saltvik.

1342. 3

bitar slagg.

1343. Böjd, fragmentarisk järnten.
1344 a. Obrända ben, b. Kol.
Rut.

1345. 7 brända lerbitar.
fattas

1346. En bränd benskärfva.
Diverse ur gropen i rut. 247 & 231.
1347. Fragmentariskt järnföremål,
1348.

7 cm 1.

3 små lerkärlsbitar.

1349. 11 brända lerbitar.
1350. a Obrända ben, b. Kol.
1351. En stor del af en lertrissa, ur jorden,
som tagits i trakten af grundvalen.
(Se rutan 160!).
1352. tirynstensfragment, funnet af bonden Viktor Sundborg å N° 1 Södergärd i Lagmansby i Norråkern N- om Högtomt i juni
1913.

1353. 7 lerkärlsbitar, funna vid rötterna af
en enbuske ung. 10-12 cm under torfvens
yta. Några få cm djupare möter dock
orörd sandjord. Funna i rut. 17 eller
däromkring.

6468.

Gravfynd uppgrävda i augusti 1913

Saltvik.

av fil. rnag. Björn Cederhvarf ur 2 ättehögar på gravfältet i Ri'hagen

Jo-

hannisbergs gård i Kvarnbo by och Salt
viks socken.
Nämnda sommar undersöktes gravhögarna.
N:ris 26 och 10. Jfr. fotografier specialkartor,

Cederhvarfs förteckn±ng

1913.

6468.

och skiss över gravfältet, ark. H. Lindens.

Saltvik.

karta över detsamma från 1913 samt C. W.
Drake

och C. Ramsdahls av 1930. Jfr.

vidare katalognummer '6196:1-47.

Gravhöz

N° 26 (A).

Fixp. 21/VIII-13på nedre gångjärnskroken
på grindsto1pen av sten vid vägen tili
nya karakthrshuset. 1.52 m.
av_brons; genomskärningen pian och
flattryckt. 0mkretsen avbruten
samt ändarna vilande på varandra
så att frema1 kunnat fästas
på ringen. Den andra

- icke öppna sidan

tydligen varit fast vid rem. Funnen vid
(S.3.05
p4 2.52 m höjd.
(0.1.75 m
Ring

av brons, av sama slag som före,äende n:er, ehuru något stör-

omkräts. Funnen jämte föregäende.

Beslag

av brons i 2 st..fragment. Genomskär-

ningen tuen och pian. låägge fragmenten
oornerade och funna jämte n:ris 1 och 2.

Beslag

av brons 2 st. fragment. Oornerade

1913.

6468.

och av samma slag som N° 3.
Funna vid: S. 2.50; 0.2.33

Saltvik.

m p'1. 2.51 m höjd.
1.59).

5. Rund järnring, möjligen skarv sida (j fr.
avbildningen). Cirkelformig
genomskärning. Föremålet
starkt förrostat. Funnet
vid S. 2.08 och 0. 1.75
m pa 2.54 m höjd.(Fixp.1.5

0. Fragment av ;järnr1.ng, 1 'st. starkt förrostat. Genomskärningen k2enare
än hos föregäende nummer.
Funnet vid: S. 2.84 m och 0.
1.70 m pä 2.60 m höjd (Fixp.
1.59), djuptisanden, just på
gränsen mot det svarta kulturlagret.

Hitnagelsfragment

5 st. varav 2 st. huvud

med tenen bibehållen, 1 st. huvud med del
av tenen samt 2 st. antagl. fragment av
nitnagelshuvud. Funna jämte föregäende num
mer.

Huvuddelen

av

,lärnnit, 1 st., huvudet rektangulärt bildat av dub,
.
belVikt brett järnband.

Stårkt förrostat Fragmentet funnet jämte
n:ris 6,7.
Järnten

1 st. fragment

starkt förrostat.

1913.
6468.
Saltvik.

Fragmentet Tunnet jämte n:ris

6, 7

och

Rund lärnring, av sama slag som N° 5

8.

.

Starkt förråstad. Periferien antagligen
avbruten p4 grund av rost. Funnen vid
S. 2.62 m och 0. 1.59 m 13,. 2.63 m höjd,
(Fixp.1.59 m).

Rund

järnring, möjligen betselring eller

tydligt. (Jfr. n:ris 10.) Synnerligen stark
förrostad. Funnen jämte N° 10.

Frament av lärnrinL, 1 st. skivformig med.

1913.
6468.

rektangulär genomskärning

Saltvik.

Funnet tillsammans med
N:ris 10 och 11. Föremlet starkt förrostat.

13. Rund järnrino- i 2 st. Fragment, Något
mindre än föregående. Starkt
förrostad. Funnen tillsamman
med N:ris .10712.

Små

järnfragrpent, 12 st. varav en frag-

mentarisk lärnrim, av samma storiek som
F:ris 12 men med mera cirkulär och klenare genbmskärning och 1 st järnfragment
med fastsmält deformerad grön pär1a. Funna tills med N:ris 10-13v Samtliga stark
förstörda av • rost.

Böld järnten, 1 st. fragment, 6.50 x 0.40 cm
Tenen bågformlgt böjd. Funnen vid 0. 3.10
_på 2.61/.
m S. 3.23 m höIT (Fixp.
Fragment

av

lärnrinp., av samma slag som
N:ris

6

och 14. Fragmentet .

starkt förrostat. S ena ändan en ansvällning, möjligen
beroende på förrostningen .
Funnet jämte föregående N:er.
Små

järnfragment,

6

st. starkt förrostade .

Funna som föregående.

IB. 2 st. fragment av .iärnrinc!, av samma slag

1913.
6468.

sora N:ris 6, 14 och 16.
Fragmenten starkt förrosta-

Saltvik.

de. Funna vid: S. 2.50;
0.•2.52 m på- 2.59 m - höjd
(Fixp. 1.59 m).

2 st. fragment av järnritIg samt 2 st.

andra

små järnfragment. Samtliga mycket deformerade av rost. Funna vid sållning i närheten av N:ris 1 &

6&

10.

Fragment av bronsbeslag 1 st. Jfr. N:ris

3

och 4. Funnet vid sållning
tillsammans med n:o 19.

Fragment av djurtand, 3 st. Funna vid såll
ning tillsammans med N:ris 19 och 20.

Järnfrument

23 st. små varibland ett par

tenar och nitar. Samtliga synnerligen stark
deformerade av rost. Funna N- S- och 0- om
N°15 samt mot den stora 'stenen ,(på - 0.80)
Se plankartan.

Kolbitar (träkol) c. 200 st. större och mind
re, funna vid sållning ur benområdet i
högens N W- kanta

Brända

benbitar c. 265

rätt små, funna

vid sållning tillsammans med N° 23.

Nitnagelsfragment c. 30 st. varav
gelhuvud med ten,

3

st. tenar

5 nitna
samt de

övriga små obestämbara järnfragment. Samt-

1913.

6468.
Saltvik.

1i a fragment starkt angripna avrost.
Funnen . sä.som., N:ris 23 och 24.

. Fragment av- brvnsten ?ändstycke försett med
hål för upphängning.

Fragmentet

funnet som N:ris 23-25.

27. Lerkliningsbitar, brända, 2 st. Funna som
N:ris 23-26.

Aterstår ännu

7

st. paket, vilka ej

påträffades vid katalogiseringen i mars
1931.
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