Gravminne

Gravminne

R3 - Gravminne (bronsealder-jernalder) - Holmhaugen nord
Lokalitet - 47399 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne
Beskrivelse:
Ganske klart markert rund røys, bygd av mindre og middels store bruddstein og
rundkamp. Noe opprotet overflate. Sparsomt lyng og mosebevokst. Diam. ca.3,5 m,
høyde inntil 0,5 m.
Påvist av Peder Hansen, Kjærstad.
Terrengbeskrivelse:
V-hellende lyngmark med større blokker og enkelte knauser i dagen. Mellom dyrket mark
i N og S, mindre skogparti i og sjøen i V. Vidt utsyn over sjøen i S og V.
Orientering:
Ca. 500 m NNV for husene på 86/1 (Petter N.Hansen) Ca. 180 m N for gravrøys R2 1983
J2 Ca. 120 m S for et skjær kalt "Geitryggen".

Gravminne (bronsealder-jernalder) - Storrotneset
Lokalitet - 57194 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne - Storrotnes

Gravminne (bronsealder-jernalder) - Holmhaugen sør
Lokalitet - 57201 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne – Holmhaugen
Beskrivelse:
Rundaktig røys, uklart markert men ganske tydelig i terrenget. Bygd på fjell av
mellomstor og ganske stor rundkamp og bruddstein. I midten åpent kammer, som
det ligger noe stein i. Kammerets lengde NV-SØ ca.2 m, bredde ca.1 m, dybde ca.
0,3 m. Stein er utkastet fra røysa mot SV. Sparsomt lyng og mosebevokst. Røysas
diam. ca.3 m, høyde inntil 0,5 m.
Påvist av Peder Hansen, Kjærstad.
Terrengbeskrivelse:
Slakt V-hellende knauset terreng på -V gående nes. Noe lyng og mose, enkelte
spredte småbjørker. I V ned mot sjøen, flate med gressmark. Vidt utsyn over sjøen
i S og V mot NV. Mot Lødingen i SV.
Orientering:
Ca. 300 m NV for våningshuset på 86/1 ( Petter M. Hansen) Ca. 15 m S for N-SVgående gjerde i delet mellom 86/6 og 86/4.
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Lokalitet - 17792 - Arkeologisk lokalitet - Kjærstadneset
Beskrivelse:
1): Nausttuften tegner seg tydelig med kraftige, parallelle veggvoller og buet V-ende i den slåtte marka.
Lavere tverrvoll mot sjøen i Ø. I V-delen er det nylig gravd noe ned i tufta (6 x 4 m) og fylt gress og planter.
Den V-lige halvdelen av tuften er dreid mer N over oppe i bakken og blir orientert NN-SSV. Innv. lengde 17
m, bredde 4 m, dybde inntil 0,7 m Utv. lengde 20-22 m, bredde 8-9 m, vollens høyde inntil 0,7 m.
2): Ca. 38 m NNV for 1): Halvdelen av en haug som trolig har vært rund. Stikk nedi ( gjort av folk på stedet)
viser stein, ikke berg inni. Gressgrodd potetkjeller i N-delen er antagelig det som har ødelagt halvdelen. Nå
er N-delen en forsenkning med høyt gress. Den resterende haugen: Diam. -V 9 m, høyde 0,8 m.
3): 11 m N for Ø-delen av nausttuften: En firkantig el. rundaktig forsenkning/nedskjæring i terrenget. Kanskje
en gammetuft, Gressgrodd. Lengde 3,5 m, bredde 3 m, dybde 0,25 m.
I 1890 årene skal Nicolaissen ha funnet menneskebein i en grav på neset. Peder Hansen mener de må
være funnet i haugen som er nevnt ovenfor, og at den derfor er en tidligere kjent gravhaug. Beboerne på
stedet har vært usikre på om det var noen grav.
Terrengbeskrivelse: S-gående nes som lager skjermet havn på -siden i Osen. Gressgrodd innmark som
heller mot.
Orientering: Ca. 13 m V for flomål, ca. 60 m SS for våningshuset på brnr.5 (Nausttuften).

Flatmarksgrav (jernalder) på Kjerstadnes
Lokalitet - 73918
Beskrivelse:
SSØ for våningshuset på gården ligger det et mindre innhegnet område med bærbusker og rabarbara. Da
Peder Hansen gravde en grøft her for noen år siden for å sette ned rabarbara, støtte han på en steinansamling.
Mellom steinene fant han en del bein og mente å kunne identifisere noe som menneskebein bl.a. toppen av et
kranium. Han gravde beinene ned igjen. Det er ikke urimelig å tro at man her har med å gjøre med en
flatmarksgrav eller en utplanert gravrøys. 6-7 m NØ for "flatmarksgraven" også innenfor det innhegnede
området fant Peder Hansen en jernøks (eldre jernalder ?) ca. 0,4 m dypt i overgangen mellom matjordslaget og
fjæresand. Det var ikke noen steinansamling her.
Jernøksa er gitt som gave til Tromsø Museum av Peder Hansen, Kjærstad, 9444 Hol i Tjeldsund.
Terrengbeskrivelse: N-S gående nes. Dyrket mark, gårdstun. Vidt utsyn over sjøen, mot Lødingen i SV.
Orientering: Ca. 25 m SS fro våningshuset.
Øks fra jernalderen
Ts. 7361
Tilvnr.: 1970/182.
Jnr.: 229/70.Grovdatering: Jernalder.
Funnkategori: Funn.
Steds/gårdsnavn: Kjærstad.
Gnr./brn.: 86/2.
Kommune: Tjeldsund N.
Innsendt av: Johansen, O.S.
Finner: Hansen, Peder.
År: 1970.
Funnforhold: Funnet i haven 6-7 m NØ for mulig flatmarksgrav (X1 J2 1983), ca. 0.4 m dypt på overgangen
moldjordslag/fjæresand. Ingen stenansamling.
ØK-reg v/Olav Sv. Johansen for finneren Peder Hansen, Kjærstad, 9444 Hol i Tjeldsund. Gave.
Gjenstand, kort beskrivelse: Gjenstand: Øks. Øks av jern, nærmest som R553, men enda slankere. Noe forrustet over eggen, ellers godt bevart. L. 20.5 cm, br.o.eggen 7.8 cm.
Tromsø Museum skriver til Peder i etterkant av funnet (08.02.1971: "..... Det dreier seg om en meget velbevart
jernøks av tidlig type, d.v.s. fra midten av jernalderen, ca. 600 e.Kr. Vi er glad for å ha fått den inn her, da slike
jernsaker jo ikke holder seg uten kjemisk behandling og derfor vil ødelegges, hvis de ikke kommer til et
museum. Dessuten er det et ganske uvanlig funn som har vitenskapelig verdi. Derfor skal jeg takke på vegne av
Tromsø Museum".

Ts. 9894
Tilv.nr. 1963/26.
Jnr. 176/63.
Middelalder/nyere tid, tomtegraving. Kjærstad, gnr. 86. Tjeldsund kommune, Nordland fylke.
a. Jernøks med hull til skaftet, mangler den ene halvdelen til festet for skaftet. Øksa er 11 cm høy når festet til skaftet er
tatt med. Ytterst på øksebladet er den 7,7 cm høy. Den er 13,7 cm lang og 1,7 cm bred. Diameter for hullet: ca. 4 cm.
b. Jernhakke: med hull for skaftet. Hullet er 3,4 cm indre diameter. Hakken er 23,5 cm lang, 8,2 cm bred på det bredeste
og 3,3 cm på det smaleste. Den er 1,3 cm tykk på det tykkeste og 0,3 cm på det tynneste.
c. Vabeinslager av kvalbein. 6,9 cm lang, 4,9 cm bred, 0,9 cm tykk. Hullet i lageret har en diameter på 1,9 cm.
d. Vabeinslager av kvalbein, buet oppå toppen. 6,3 cm høyt, 5,1 cm bredt, 1,1 cm tykt. Hullet på lageret har en diameter
på 3,5 cm (2,5 cm).
e. Halvdel av vabeinslager av kvalbein. 7 cm langt, 4,4 cm bredt, men halvdelen mangler så det blir ikke den
opprinnelige bredden. 1,3 cm tykk. Hullet har en diameter på ca. 4,8 cm.
f. Horn (muligens hjort), 11,9 cm langt og ca. 1,5 cm tykt og bredt.
g. Dyrebein: 10,2 cm langt, 3,2 cm bredt, 2,2 cm tykt.
h. Rund plate av hvalbein, platen er 0,8 cm tykk og ca. 5 cm i diameter.
i. Bein (sannsynligvis av fisk). 6 cm langt, 3,3 cm bredt, 0,6 cm tykt.
k. Diverse jernfragmenter. Ca. 30 større deler og masse småbiter.
l. Hvalbein med øksemerker på. 22,5 cm lang, 4,7 cm bred, 2,9 cm tykk.
m. Hvalbeinsplate - skulderblad av hval. 19 cm lang, 10,7 cm bred, 0,7 cm tykk.
n. Redskapsfragment av kvalbein. 47,8 cm lang med en ca. 0,5 cm dyp fure på oversiden. 5,8 cm "høy", 3,7 cm tykk.
Avskjært rundt med øks.
Funnet ved tomtegraving i det ene hjørnet av tomta. 15 - 20 m.o.h.
Innsendt av Walsø-Kanstad for Torgeir Kjærstad, 1963.

Miniatyrkrukke
Ts. 9969
Tilv.nr. 1970/186.
Jnr. 229/70.
Middelalder (ca. 1450). Gårdshaug. Kjærstad, gnr. 86, Tjeldsund kommune, Nordland fylke.
Miniatyrkrukke (salvekrukke/relikviekrukke), lyst brunt steingods, med to hanker.
Produsert i Raeren, Belgia. 6,2cm høy, 3,3cm åpning.
Innsendt av Torgeir Kjærstad, Kjærstad, 1970.

