1906.

4781.
Jettböle
(Jomala)

Stenåldersföremål från Jettböle stenålders
boplats å Jettböle kapellansbols mark, (invid Grönbacka torpen), i Jomala socken, uppgräfda af lagister Björn Cederhvarf soma-

1906

ren

1906

och i december

inlösta till

Antellska delegationen.

Fynd, uppgräfda dels ur rörd mark inom
området för sandtägten å Jettböle kapellans
bos mark, (rutorna n:o 1- n:o 44 samt n:o
n:o 108,) dels ur den orörda marken

93-

närmast S. V. om sandtSten, mellan böret
och den sanka dälden, (rutorna n:o

45-

n:o

58.)

Rut 1.
Rutan är belägen inom den förgrening af
sandtägten som åt norr utskjuter frn
midten af den N.Vestra sillan. V- kanten
af rutan sammanfaller nästan med sandtägtens
kant a och är torfvens yta vid NV. och
S. V-hörnen af rutan nivellerad till
m och

35.21

36.16

m öfver hafsytan. (Alla mått

äro beräknade öfver en fixpunkt, (se kartan),
som genom afvägning den 29 september 1905
ned till Slemmens strand i Wäster Kalmare
by, bestämdes till

34.13

1. 21 st. lerkruksbitar
(med skärfvor menas
äro mindre än 2 cm

m öfver hafsytan.

samt
2

5 st. krukskirfvor

i alimenhet de st. som

,

.)-

Bitarna fördela sig på följande sätt
med afseende fästadt vid honsistensen, fast

1906.
4781.

eller porös lera, samt arnamentiken och

Jettböle.

huru den fördelar sig p. de skilda partierna af krukorna.- Dessutom är angivet
antalet krukor, af fast och porös lera:
nsistens Wrån myn.o.s.vSida

Botten

Antal krukor

ii

Fast' Porös Fast Porös Fast Porös Fast'Porös Fast P rös

9

2

12,

Ornerade

6.

I

2

1

110

äro:

1.

Ornament

7

4

2.
se

P1. I.

. 155 st. stenflisor.

Del af en kruka, hopfogad af

7 porösa

bitar. Se Pl. I. (4781:1) c.

Bit af brn.d lera med tydlig växtaftryck
(refflade' strån.)

Fragment af ett större
redskap, storlek 12 x

påbörjadt sten-

7 x 5 cm. Material gra

brun spräcklig diabas. De två bredytorna
af naturen glattslipade, 1:'Acaså den ena
ändan rundslipad. Den andra ändan visar en
brottyta. Långsidorna visa, den ena spår
af afspjälkning af stenflisor, den andra
gter spår af "tillknackning":

. Sten, mörkbrun felsit, med spår af att haf
va användts som "knacksten".

D:o

mindre.

Ur rutan hittades sarmnanlagdt 28 st. lerkruk
bitar, representerande minst

7 st. krukor.-

5

i906.
47b1.
Jettböle

En större svartnad kantbit visan' i brottytorna att leran varit uppb1andad med
krossade snäckskal. En del .bitar äro i
kanterna
Rut. 2.
Rutan sir belägen omedelbart 0-om rut.
1, samt faller h.o.h. inom sandtägten.

8. 36 st. lerkruksbitar:
Konsistens

iyr_.o.s.v.

Fast Porös: Fast Porös
0.

16.

Se P1. I.

4.

1.

sida

Botten

Fast Porös

15.

Fast Porös

Antal krukor
Fast Porös

5.

15. i 1.

3.

Ornerade äro:

6.

4.

2.

4.

68 st. stenflisor, af
Rut.
Rutan *är belägen 0-om rut. 2, inom
sandtägten.
N: delen och midten:

55 st. lerkruksbitar:
Konsistens

Botten

Fast Porös

F.

P.

43. 13.

7.

4.

Ornerade äro:
16.
5.
6.
Se Pl.
Benbit.

3.

.F•

5.

10.

Bränd lerbit med aftryck.
103 st. stenflisor, af
ti

2.

P.

Antal krukor
F.

P.

7.

4.

1806
4781.
Jettböle.

S: delen:
14. 4_, st.

F.

rorös

37. 11.

9.

Botten Antal krukor

Sida

Lyn. o.s.v
1

onsistens
,ast

lerkruksbitar.

2.

F.

P.

27.

9.

F.

P.

Ornerade äro:
Konsistens
Fast

Sida,

tjyn.

Porös

F.

P.

F.

P.

3.

8.

1.

4.

2.

12.

Se P1. III.

15. 5

st. lerkruksbitar, brända, synbariigen

från en byggnad, klenhus. Aftrycken af
växtdelar äro synnerligen tydliga, (finare
af refflade strån, (halm ? vass ?), gröfre
af kvistar).

1 krukbit, fast konsistens, från partiet
mellan hals och sida, pa bakre sidan
aftrycaf trä.

1 krukbit, fast konsistens, mynningsbit,
hvar af man ser huru genom krukan borra
de hål gjorts.
Ur rutan n:o

3

har hittats samuan-

lagdt:
Antal bitar:

Antal krukor
24

106
Fasta Porösa
82.

24.

Fasta Porösa
17.

7.

Ln stor del af bitarna äro i kante
na afnötta. Leran är delvis, i de fast
bitarna, uppblandad med grofva koru af
kvarts, samt små glimmerbitar.

F.

P.

9.

J.

1906.
4781.

81 st. stenflisor af

Jettböle
Sten, mark grå-brun felsit, med spr af
att hafva används som "knacksten".

Rut. 4.
Rutan är belägen strax 0-om rut.

3,

inom

sandtägten. 0. kaiiten af rutan nära sandtägtens gräns.
20. 67 st. lerkruksbitar samt 21 st. krukskärvor:
'onsistens
Fast !Pors

58.

8.

Botten

Myn.

o.s.v.

Sida

F.

P.

F.

P.

F.

11.

2.

46.

6.

1.

Antal krukor

P.

F.
10

Ornerade äro:
Konsistens

Myn.

o.s.v.

Fast , Porös

F.

P.

F.

P.

9.

2.

14.

3.

23.

5.

Sida:

Se Pl.
21. 1 klump , 1-brun sandj,ord.

22.‘

86

st. stenflisor, af

Bitarna af en kruka bra synnerligen tydliga spår efter "verktyget", (en ti.ädsticka ?), hvarmed krukan tillverkats.- En del
bitar hafva starkt afslitna kanter ( af
vatten ?)- Leran i en del bitar är uppblandad med grofva koru af kvarts.

Rut.

5.

Rutan är belägen omedelbart S- om rut. 1,
vid V-kanten af =dtägten. Rutan bildar
ej en hel kvadrat, i det att densamma
tili sin V- och SV- del är afskuren af

P.
2.

1906.
sandtägtens kant a torfven vid kanten är

4781.

'nivellerad i N. och S. till resp.

ettböle.

rn och

35.36

m

35.21

öfver hafsytan.

Rutans NO- och 0-del:
23. 19 st. lerkruksbitar:
Botten

Sida

onsistens

I:iyn.

0.S.V.

Fast Porös

F.

P.

F.

P.

6.

13.

2.
4.
!
Ornerade äro:

4.

9.

4. 1

7.
Se

2.

3

2.

4.

P.

F.

Antal krukor
F..

P.

4.

4.

Pl. V.

19 st. stenflisor, af
Sten, mörk gråbrun felsit,

pu

en kant-

spr efter att hafva användts som ”knack ,
sten".
Rutans SO:- hälft.

27 st. lerkruksbitar:
Konsistens
Fast Porös

F.

P.

13.

3.

2.

14.

Botten

Llyn. o.sv.

F.

Ant 1

krukor

F.

P.

2,

2..

Ornerade äro:
4.

7.

2.

6.

1.

Se P1. V.

59 st. stenflisor, af
Brynsten, tegelfärgad, nästanhalfmå.nformig
storlek: 13 x 6.50

cm, på ena sidan slä

sliten, på den andra af naturen rundad.
Litet stycke af brynsten.

1906.
4781.

30. Liten, flat brvnsten)storlek 8.50 x

5

cm.. Ur rutan n:o.

Jettböle.

har hittats sammanlagdt:

Antal krukor:

Antal bitar:
46

12.

Fasta: Porösa:

Fasta: Porösa:

20.

7 x 1

26.

6.

6.

-En del bitar, af fast konsistens, hafva
starkt afnötta

kanter. Några porösa bitar

innehålla finkrossade snäckskal, (itke synyta, emedan de förekomma

liga på bitatnas

blott i det innersta skiktet af krukbiten:.

Rut.

6.

Rutan är

belägen ornedelbart S-om rut. 2,

och 0-om

rut.

sarat fallet .inom sandtäg-

ten.

31. 50 st. lerkruksbitar:
Konsistens.

Myn. o. s. v.

Fast Porös

Fast

34. 16.

9.

Ornerade
Konsistens

F.

Botten

P.

F.

2. 21. 14.

3.

Porös.

P.

Antal

krukor

F.

P.

9.

5.

äro:
Myn, o. s. v.

Fast. Porös

18.

Sida

10.

Sida.

F.

P.

F.

P.

8.

2.

10.

8.

Se P1. V och VI.

C:a 30 st.

mindre, porösa benbitar.

184 st. stenflisor, af
Sten af mörk
nerligast
att hafva

grå-brun felsit med, syn-

i ett hörn 5

starka spår af

användts som "knacksten".

iqo6.
4781.

• Brynsten, gulbrun, starkt Sliten, storlek

Jettböle

10 cm x

6 cm x 2.50 cm, hvardera ändan bro-A-

yta.
I rutan finnas några por3sa bitar, där
leran uppblandats med snäckskal, de fasta
bitarna däremot innehålla grofva korn af
hvarts. -n del bitar af fast konsistens
starkt afnStta.

Rut. 7.
Rutan är belägen omedelbart S- om rut.
och 0-om rut.

3

6 samt faller inom sandtäg-

ten.
NordlLgaste femtedelen:
36. 65 st. lerkruksbitar, (samt c:a 10 st.
krukskärfvor):
'(onsistens.

Lyn.

0.S.V.

Fast Porös

F.

P.

48. 11.

7.

Ornerade

28.

Botten Antal krukor

P.

F.

1.

40. 16.

1.

1.

21.

F.

P.

7.

P.

7.

2.

Antal

krukor

ärot

7.

3.

Sida

2.

P1. VI.

Lerkruksbit, kantbit, fast, med tydliga
vackra aftryck af växtdelar (mossa).
ufriga

delar:

72 st. lerkruksbitar:
Konsistens.
Fast Porös
51.

21.
Ornerade

24.

Llyn. o.s.v.

Sica.

Botten

P.

F.

11. 4. 38. 17.

2.

F.

P.

F.

äro:

7.
Se Pl. VII.

4.

16.

3.

P.

P.
4-

4.

1906.
4781.

39. 125

st. ,Stenflisor, af

Jettböle.
40. Skaftdelen af en halffärdig stenyxa, funnen i det af sandsläpare omrörda gruset
i rutan. Storlek: 12.10 x 5.10 x 3.8 cm.
Tydliga märken efter "tillknackningen". Se
Pl. VII,

Ur rut.

7

har funnits sammanlagdt:

Antal bitar.

Antal krukor.

138.

1

Fasta Porösa
100.

7.

Fasta Porösa

38.

11.

6.

Ntgra tydliga skarf-bitar finnas. Spår af
krossade snäckskal finnas i både fasta
och porösa bitar. En del bitar visa spår
efter "verktyget", (sticka ?) hvarmed krukorna formats. Fasta bitar hafva afnötta
kanter, (af vatten).

Rut.

8.

Rutan ligger omedelbart S-om rut. 4 och 0-om
rut.

7.

0-kantenära till och parallel

med sandtägtens kant .

41: 22 st. lerkruksbitar ur:
N:delen:
Konsistens

Myn. o.s.v.

Fast Porös

F.

P.

3.

4.

15.

5.

7.

Botten A tal krukor
F.

P.
•••

Ornerade äro:

5.

1.

3

4.

2.

Se Pl. VIII.
42. Benbit,

5.5

cm lång, på densamma ledhål,

F.

P.

3.

3.

1906.

4781.

c:a 1.5 cm i diameter.

Jettbble.
Lerkruksbit med starkt afrundade kanter. Bottenbit ?
69 st. stenflisor

Ofriga delar af rut. 8.

6

45. 84 st. lerkruksbitar (samt
Konsistens.

64.

Eida.

ljyn. o. S. V.

Fast Porös

F.

21.

12. •

st. krukskfvor):
Botten

P.

P.

F.

8.

. 48.113.

4.

P.

Ornerade äro:

7.

21. 11.

1

P1. VI

46. 106 st. stenflisor, af
har hittats sammanlagdt:

Ur rut.
Antal bitar.

Antal kruker.

108.

14.

Fasta Porösa
80.

28.

P.

8.

6.

N-del finnas tydliga skarfbi-

rutans
tar. Pasta

F.

lerkruksbitarna innehålla rik,-limmer ?

ligt krossad kvarts
h.ut.

9.

Rutan är belägen strax S-om rut

5

samt afskäres af sandtägtsns V- kant, i
NO - deIn af rutan är torfven vid donna
kant nivellerad till 34
(Se kartan).

öfver hafsytan.

tal krtkor
F.

P.

5•

Jo

1906.
4781.
Jettböle.

I den omrörda delen af -r1,16ää:
47. 23 st. lerkruksbitar:
Konsistens.

Lyn. o. s. v.

Fast Porös

18.

).

Sida.

Botten. Antal krukor

F.

P. I F.

P. F. P.

F.

2.

2. 15.

3.

4. 1.

1.

P.

Ornerade äro:

6.

3.

1.

Se P1. IX.
48. 47 st. stenflisor.

Rut. 10.
Rutan är belägen orriedelbart S-om rut.

6

och 0-om rut. 9, sarat faller inom sandtägten.

49. 67 st. lerkruksbitat, funna nära ned rnot
orörd sandjord under den bruna kulturjorden
och 15,95 m från I
pä ett afstånd af 20.50 m från C /och

/

på ett djup, nivelleradt till 0.69 m öfver
fixpunkten, (se kartan
Konsistens:
Fast. Porös.
43.

24.

Ornerade

13.

9.

Myn. 9.
Fast.

o.

S •

v.

Sida. Botten.

Porös. F. o P.
0.

37. 18.

F.

P.

krukor.

F.

6.

äro:
4.

9. 4.

Se Pl. IX.

50. Skaftdelen af en stenmejsel el. yxa, funnen nära rutans W-gräns, på ett afstånd
af 19.00 m från C. och 15.90 m från I.
och på ett nivelleradt djup af 0.59 m öfver fixp. (se kartan). Den fanns i omrörd
jord, och kan därför antagas, att den möligen ursprungligen legat högre upp.-

P.

3.

1906.
4781.

Storlek: 5.8 x 4.7 x 1.4 cm. Slätslipad.
Se Pl. IX.- Material: mörk, gråbrun dia-

Jettböle.

bas.

6 st. stenflisor, af
'z)ten, mörkgråbrun felsit? "knacksten", lit en
blott ett hörn användt vid "tillknackning t I

Rut. 11.
Rutan ligger vid 0- kanten af sandtägten
ornedelbart S-om rut. 7 och 0-om rut. 10,
samt är till sin Q- och SO- del afskuren
af sandtägtens kant, denna är vid torf
ven nivellerad till 3 m

öfver hafsytan.

(Se kartan !)

53. 50 st. lerkruksbitar:
L1yn. o. s. v. Sida. Botten Ant 1 krukor
Konsistens.
P.
F
P.
F. P. F.
P.
F.
Fast. Porös.
2.
2
10.
40.
3. 36. 7. 1.
3.
IMP

11.

Ornerade

äro:

1.

1.

10. 1.

Se Pl. IX.
54. 107 st. stenflisor?
Alt i rutan funnet är från N- tredje
delen. Ornamenten på lerkruksbitarna utgöras, med undantag af en porös bit,
uteslutande af hål.
Rut. 12.
Sandtägtens kant genomskär rutan ungefär på .midten , från 07 V. Den norra

1906.
4781.

delen af rutan faller inom sandtägten,

iettböle.

drur har funnits:

55. 45 st. lerkruksbitar:
Konsistens
1V,yn. o. s. v. Sida. Botten
Fast.Rorös.
F.
P.
F. P. F. P.
2.
32. 10. 1.
35. 10.
Ornerade äro:
2.
2.
2.
7

Antal rukor.
F.
P.
1.

5.

Se P1. X.
62 st. stenflisor,

2 st. brända lerbitar

med aftryck

af

växtdelar, det ena har af tryck af en
grofkvist el. gren. Bitarna härstamma tydligen från ett klenhus.

2 st. hopfogade lerkruksbitar, porös konsis
tens med aftryck af tuossa.

Rut.

13.

Rutan faller inom sandtägten ligger vid
dens V- kant S-on rut.

9 och

är torfven

vid rutans N.V- hörn nivellerad till

3.

öfver hafsytan.

59. 38 st. lerkruksbitar;
Konsistens:
Fast.Porös.
19.

19.
Ornerad

5.
Se

1)1,

o.-s. v. Sida.
F.

P.

3.

1.

F.

P.

15. 17.

äro:

3.

1.

4.

4.

Botten Anta1 krukor.
F. P. F.
P.
1.

1.

3.

2.

1906.
4781.

Skaftdelen af en halffärdig stenyxa, fun-

Jettböle.

nen på det af sandläpare omrörda gruset.
Tydliga mär-

Storiek: 8.1 x 4.7 x 3.0 cm.-

Se formen på

ken af "tillknackningen".
P1. XI.-

Material: ljus, rödgrå diabas.
143 st. stenflisor,

Brynsten.
Fiere bitar med starkt afnötta kanter.
Leran af fast konsistens wpblandad med
grofva koru af kvatts.
Rut. 14.
Rutan ligger omedelbart S-om rut. 10
och 0-om rut 13, sant h.o.h. inom sandtägten.
N:delen.
63. 46 st. lerkruksbitar

(samt

9

st. krukskärf-

vor):
KonSistens:
Fast.Porös.

L:yn. o. s. v. Sida. Botten
F.

26. 20.

P.

Antal krukor,

F. P. F. P. F. 1

1.

22. 14.

1.

2.

1.

Ornerade äro:

3.

3.

Se P1. XI.
Benbit, storlek 3.2cm x 2.5 x 1.5 cm,
grenadt, från en ryggkota?

259 st. stenflisor,

P.
1.

1906.
4781.

66. Sten, använd som "knacksten". L5rk gråbrun
felsit. Liten, blott två hörn och en kant

Jettböle.

bära spår efter att hafva används
)
1 -mackning".

öfriga delar:

67. 59 st. lerkruksbitar, (samt några skärfvor. :
Myn. o. s. v. Sida.

onsistens.
Fast. Porös.
46.

13.
Ornerade

18.

F.

F.

P.

10.

2.

30. 11. 1.

2.

10.

F.

P.

P.

F. 1

P.

MM,

4. 1

2.

äro:

8.

6.

Botten Antal krukor.

4.

4.

Se Pl. XI.

86 st. stenflisor,
Kvartsbit,

ung. 4 x 5 x 2 cm stor.

Brynsten, i diameter ung. 9 cm, höjd

3.5

cm. Nästan rund, ena ytan sliten, den
andra oanvänd.- Färg, gulröd.-

Material:

Ur rut. 14 har funnits sammanlagdt:
Antal bitar

Antal krukor.

105.

10.

Fasta Porösa
72.

33.

r.

P.

7.

3.

Rut. 15.
Rutan lig.ger omedelbart S-om rut. 11 och
0-om rut. 14 samt genomskäres ung. på midten, från N-S af sandtägtens 0-kant.

71. 1 st. lerkruksbit, bottenbit från liten
kruka,. Se

Pl. .I.

1906.
4781.

. 63 st. stenflisor,

Jettböle.
Rut. 16.
Rutan .ligger omedelbart S-om rut 13,
invid V-kanten af sandtägten, vid S.V- hör
net är torfven nivellerad till en höjdg
34. m öfver hafsytan.

73. 44 st. lerkruksbitar, (samt några skärfvor)
Konsistens:

Myn. o. s. v. Sida

Fast. Porös.
32.

12.

Botten Antal krukor

F.

P. F. P. F.

7.

2.

P.

25. 10.

F

P.

5

2.

Ornerade äro:
13.

5.

.2.

7.

Se Pl. XII.

86 st. stenflisor,
Brynsten, gulbrun. Storlek: 11.1 x 8.4 cm.
lin yta mycket sliten.
Brynsten, gulbrungr.å. Storlek:9x 9.2 x 2.3 cm.
En yta sliten .
4 st. hopfogade krukbitar, mynningsbit, (1
bit frän rut. 161

3 bitar från den ome-

de1_bart norron dens liggande rut. 13).
Se P1.
Brynstenarna kunna möjligen hafva funnits
ur rut. 15.
Ur rutan har hittats sammanlagdt:.
Antal bitar.

Antal krukor.

45.
Fast.Porös.

F.

P.

33. 12.

6.

8.

1906.
4781.

Rut.

Jettböle.

Rutan är belägen omedelbart S-om rut 14
och 0-om rut. 16. Sarat faller ho.h. inom
sandtägten.

78. 32 st. lerkruksbitar:
onsistens

Myn. o. s. v. Sida

Botten

ast.Porös.

F.

P. F. P. F.

26.

5.

1.1 21.

6.

Anta" krukor

P.

5.

F.

P.

6.

1.

Ornerade äro:

11.

)•

)•

1.

Se Pl. XII.

79. 4 st. lerkruksbitar, hopfogade. Fast lera
oornerade sidobitar. 1 st. från rut. 17,

3

från den omedelbart söder där om liggan-

st.

de rut. 21.

104 st. stenrlisor5
Brynsten5 rödgull storlek: c.1 x 6.5 x 5 cm 5
något äggformig. En yta jämn sliten.
lir. rutan har funnits sammanlagdt:
Antal bitar

7.

33.
Fasta Porösa

27.

Antal krukor.

6.

Fasta Porösa
o.

1.

hut. 18Riitan ligger inom sandtägten 5 vid dess 0-kan
sanat omedelbart S-orri rut. 15 och o-om rut.
17.

82. 18 st. lerkruksbitar:
- onsistens.

Myn. o. s. v.

Botten

Anta

krukor.

ast. Porös.

F.

P. 'F. P. F. P.

F.

P.

9.

1.

1. i 7.

1.

1.

1.

9.

1906.
4781.

Ornerade äro:
F. P.
F. i P.
4.
1.

Jettböle.

F.

P.

3.

Se' P1. 2 st. hopfogade, porösa, oornerade sidobit r, den ena från rut. 18, den andra
från den nära intill belägna rut. 14.
27 st. stenflisor,
Btvnsten, liten, 6.5 x 4.5 x 1.3 cm, brungul, sliten på båda sidor.
Ur rutan har hittats samman gd
Antal bitar:

Antal krukor:

19.

2.

Fasta:Porösa:

F.

P.

9. 1 10.

1.

1.

se vidare
4781:645.

Rut. 19.
Rutan är belägen i V-delen af sandtägten
hvars kant går långå rutans N-kant. Vid
rutans NO- hörn är torfven nivellerad til1

3 m och nära SO- hörnet tili 3- m öfver
hafsytan.

86. 44 st. lerkruskbitar

(sarat 15 st. kruk-

skärfvor):
Konsistens

Jiyn. o. s. v. Pida

Fast Porös

F.

33. 11.

7.

5.

6.

Antal krukor

P. F. P. F. P. F.

P.

6.

2.

1. 26. 4.

Ornerade äro:

16.

Botten

1.

Se Pl. XIII.

107 st. stenflisor,

10. 4..

.

1906.
4781.

88. 32 st. lerkruksbitar, (samt 5 st. krukskär

,;
- ettböle.

vor):
onsistens

kyn. o. s. v. Sida

ast. Forös.

F.

F.

27.

3.

1. 24.

9.

Botten

P. F.

Anta

P.

6.

krukor.

F.

P.

2.

1.

Ornerade

8.

1. 8.

2.
Se P1. XIII.

57 st. stenflisor,
Brynsten.

Brynsten, gulbrun. Storlek

8x 5x 1.6 cm

Stycke af en större brynsten, sliten
båda bredytorna.
Liten r.tmej_sel ur rutans. SO-del i förus
omrörd jord, på ett afstånd af ung. 21. 0
m från C och 12.70 m från I funnen
en nivellerad höjd, öfver fixpun:Kten, af

0.63 m. (Se kartan !)- Storlek 6.5 x 2.3
x 1.1 cm.- Bettet och nedre delen af mej
seln fin slipade

öfre delen gröfre ar-

betad.- Laterial: mörk, gråbrun.
Se Pl. XIV.

Ur rutan har funnits sammanlagdt:
Antal bitar

Antal krukor.

11.

80
Fasta Porösa:

F.

P.

.60.

8.

3.

20.

Enhel bitar starkt slitna i kanterna.
Bitarna af fast konsistens innehålla grofva
koru af kvarts .

1906.
4781.

93. Skaftdelen af yÄä.

Jettböle.
Rut. 20.
Rutan ligger h.o.h. inom sandtägten, omdelbart S-om rut. 16 och 0-om rut 19.
94.

76 st. lerkruksbitar, (samt 5 st. krukskärfv•r):

Konsistens :

Myn. o. s. v. Sida

,Fast. Porös.

70.

6.

Botten

'ntal krukor.

F.

P. F. P. F. P.

F.

P.

6.

2.

52. 4. 2.

7.

1.

Ornerade äro:
23.

2. 17.

6.

2.

Se P1. XIV.
Ben,

led, 5.4 cm 1ångt.

52 st. stenflisor,

Rut. 21.
Rutan ligger inom sandtägten, omedelbart
S-om rut. 17 och 0-om rut. 20.
22 st. lerkruksbitar:
Konsistens:
Fast. Porös.

16.

6.

Myn. o. s. v. Sida
F.

P. F. P.

1.

15. 4.

Botten
F.

An al krukor.

P.

P.

•••

1.

Ornerade äro:

5.

3.

1.

2. 4. 1.

Se Pl. XIV.
40 st. stenflisor,

Möjligen ändan af ett påbörjadt stenredska
Storlek: största dirnensioner 4.6 x

3.9 x

2.6 cm. Ändan af naturen rundad, motsvaran
de yta brottyta. Ena sidan ojämn, den and

.1906.
4781.

ra två stora afspjälkningsytor. Laterial:
mörk, gråbrun.

.ettböle.

Ltt flertal bitar i rut 21 har starkt
afnötta kanter.

Rut. 22.
Rutan är belägen omedelbart S-om rut.
18 och 0-om rut. 21. Från N.0- till

C

V•

genomskäres den af sandtägtens kant, torfven vid denna är nivellerad i N.0- och
S.V. till

3,

m och

3.

m öfver hafsytan.

100. 45 st. lerkruksbitar (samt mellan 20 o. 30
krukskirfvor):
onsistens:

F.

P.

24.

5.

3.

Ornerade

äro:

5.

3.

Fast.Porös.
22.

5.

Sida. Botten A tal krukor.

Myn. o. s. v.

F. P. F. P.
17. 21.

2.

F.

P.

2.

2.

2.

Se P1. V.

3

st. hopfogade lerkruksbitar, porösa sido-

bitar. På dem observeras en egendomlig
skarfbildning.-

Spår af krossade snäckskal.-

I rutan ytterligare 2 st. hörande till
samma skarfbildning, sant flere st, synbarligen från samma kruka.- Bitar från
samma kruka, däribland 2 skarfbitar,
rut. 24, se närmare Pl. V.

219 st. stenfiisor,
Ur rutan

har funnits

sammanlagdt:

Antal bitar:

Antal krukor:

49.

5.

Fasta Porösa

F.

P.

22.

2.

3.

27.

1906.
4781.

En del svartnade, porösa bitar innehåll

Jettböle.

i innersta lagren, krossade snäckskal.
Afslitna kanter både hos fasta och porösa bitar.

Rut.

35.

Rutan är beligen vid. S.V- kanten af san
tägten, hvars kant från NO- SV genomskir
rutan, (se kartan!), sarat S.V. om rut. 19

103. 79

st. lerkruksbitar:

Konsistens:
Fast.Porös.

38.

41.

Myn. o. s. v.

Sida.

F.

P.

F.

4.

8.

32.

33.

3.

10.

7

Botten

P. F.

A tai krukor.

P.

2.

Ornerade äro:
14. 10.

4.

Se P1. XV.
38 st. stenflisor;
Knacksten, apelsinformig. Diameter: den
längre: 7.4 cm, den kortare: 6.5 cm. 1
den ena tillplattade
jämn yta c:a 2 å

3

ändan en ganska
cm i genomskärning.

På motsatta sidan af stenen tvänne dyl.
ytor, i vinkel mot hvarandra. F.ö. bär
stenen rundt om spår af att hafva användts vid tillknackningen. Material: mörk,
rödgrå felsit?
st. lerkruksbitar:

P.

3v

1906.
4781.

onsistens:

Jettböle.

Fast.Porös.
2.

Sida.

Myn.o. s. v.
F.

P.

Botten. Ant 1 krukor.
F.

F. P.

P.

F.

P•

2.
Ornera e äro:

Se P1.
107. 43 st. stenflisor,
Två porösa sidobitar (1 orn.) hopfogade
med en bit från rut. 40.
,Två fasta sidobitar, hopfogadel den ena
från rut.

35 den andra från rut. 41.

Ur rut. 35 har funnits sarnmanlagdt:
Antal bitar:

Antal krukor:
F.

Fasta: Porösa:

P.

Rut.
Rutan ligger inom sandtägten, omedelbart
S-om rut. 19 och 0-ori: rut.

35.

108. 44 st. lerkrUksbitar:
onsistens:
Fast:Porösa.

39.

1 14.

5.
Ornerade
4.

Myn. o.

Sida

Botten

F. P.

F. P.

v.

F.

P.

9.

2.

29.

3.

2.

7.

2.

äro:

7.

Se Pl. XVI.

109. 70 st. stenflisor,

1.

Ant 1 krukor.
P.
F

1.

1906.
4781.

En krukbotten, fast konsist., hoplappad

3

af 1 st. ur rut. 36 och

Jettböle.

Ur rutan

st. ur rut.

37

har hitta-:s sammanlagdt:

Antal bitar:

Anta krukor:

45.
Vasta: Porösa:
40.

5.

F.

P.

4.

1.

Bland bitarna finnas flere tydliga
skarfbitar. Många st. hafva starkt nötta
kanter.

)7.
Rut. )
Eutari ligger inom sandtägten, omedelbart S-om rut. 20 och 6-om rut.36.

110. 172 st. lerkruksbitar, (samt 15'å 20 krukskärfvor):
.

<:onsistens:

Myn. o.
F.

Fast.Porös::
158.

51

14.

22.

Ornerade äro:
18.
Se Pl. XVII.

1..

S:_da.
F.

P.

130. 13.

Botten

Anta

krukor.

F. P.

F.

P.

o.

11.

1.

33. 1.

3 bottenbitar och = sidobit af fast
konsist. hopfogade med = bottenbit Iran
rut. 36.
4 sidobitar, fastal hopfogade med
bit frän rut. 40.

104 st. stenflisor,
största dimensioner: 9.3 x 8.4 x 7.4
cm. På två, hvarandra motsatta, kanter
synas spår af att den anvndts som
"knacksten". Yaterial: brungrå felsit.

1906.
4781.

Ur rutan

Jettböle.

har hittats sammanlagdt:

Antal bitar:

Antal krukor:

179

12.
F.

PT

11.

1.

Fasta: Porösa:

165.

14.

En stor del af bitarna hafva starkt
afnötta kanter.

Rut. 38.
Rutan ligger inom sandtägten, omedelbart S-om rut. 21 och 0-om rut. 37.

113. 53 st. lerkruksbitar:
Konsistens:

Myn. o. s. v.

Fast: Porös:

27.

26.

Sida.

Botten

F.

P. F. P. F. P.

4.

3. 23. 23. - -

Ar tal krukor.
•

3

Ornerade äro:

7.

4.

3.

4.

4.

Se Pl. l.VII.
Några porösa, svartnade bitar innehål
snäckskal.
114. 95 st. stenflisor,

Rut.

39.

Rutan lig er omedelbart S-om, rut. 22
och 0-om rut. 38.- Blott den västligaste
tredjedelen af rutan faller inom sandtägten de öfriga delarna äro orörd mark.Vid N.V- hörnet är torfven nivellerad till

35.91 m öfver hafsytan.,
Fynden från rutans ,orörda och omrörda
delar sammanförda.

P.

1.

1906.
4781.

115. 165 st. lerkruksbitar; (sarat 20 å 30 kruk-

Jettböle.

skrfvor):
Konsistens:
Fast. Porös.

69.
19.

Myn. o. s. v.
P.

F.

96.

10.

Ornerade

äro:

34.

8.

Sida.
F. P.

18.

59. 77.

15.

11. 19.

Botten An al krukor.
F. P. F

P.

1. 11

12.

Se P1. XVIII.
I nägra svartnade, porösa bitar kross de
snäckskal samt bitar af glimmer ? eller
pärlemor ? ytan i snäckor.
236 st. stenflisor,

Sten, rundad, oval. Storlek: 11 x

9.7 x

8.5 cm. Isynnerhet af ett 1-4 cm rundt
bälte rundt om stenen, synes att densamma användts som "knacksten".- Material
mörk gråbrun felsit.

Bitar af svartbrända nötskal.
Bitar,
Rut. 40.
Rutan är belägen omedelbart S-om rut. 35,
inom sandtägten, hvars V-karit bortskär

en

liten del af rutan, (se kartan!). Torfve
är nära rutans S.V-hörn nivellerad till

3 m öfver hafsytan.
166 st. lerkruksbitar; (samt omkr. 10 st.
krukskärfvor):

1906 .
4781.
Jettböle.

Fast. Porös. F.

98.

68.

P.

P. F. P. F.

8.

Antal krukor

Botten

Konsistens: Myn. o. s. v. Sida

F.

P.

27. 87. 41. 1.

11.

Ornerade äro:

6.

25. 40.

26. 17. 14.

Se P1. XIX, XX.
Dessutom:
1. krukbit, fast, sidobit, hopfogad med
4 d:o från rut. 37.
1 krukbit, porö, sidobit, hopfogad
med 2 d:o från rut. 35.
1 krukbit, fast,

sidobit, hopfogad mec

1 d:o från rut. 35.
121. 81 st. stenflisor,
Ur rutan

har hittats sammanlagdt:

Antal bitar:

Antal krukor

169.

20.

Fasta: Porösa:

100.

69.

F.

P.

9.

11.

En del bitar af fast konsistens innehålla grofva koru af glimmer och kvart s.
Rut. 41.
Rutan ligger inom sandtägten, omedel. bart S-om rut. 36 och o-om rut. 40.

122. 64 st. lerkruksbitar, (samt 7 st. krukskärfvc r):
Konsistens:
Fast. Porös.
52.

12.

W,yn. o. s. v. Sida.
F.

P.

F. P.

F.

5.

3. 46. 9.

1.

Ornerade äro:
Konsistens

Botten

Yyn.

Sida.

Fast. Porös.

F.

P.

F.

P.

19. 1 2.

2.

1.

17.

1.

Se P1. XX.

Antal krukor.

P.

P.
4

2.

1906.
4781.

123. 50 st. stenflisor,

Jettböle.

Rut.

42.

Rutan ligger inom sandtägten, omedelS-om rut. 37

och 0-om rut. 41.

124. 141 st. lerkruksbitar, (samt ett tiotal
skärfvor). Däraf äro:
Fasta: 129 st. (39 ornerade).
Porösa: 14 "

).

(7

Antal krukor minst: 12, (2 porösa)
Se P1. XX.

125. 7 st. lerkruksbitar (1 orn.) fasta
Kantbit ined aftryck, möjl. af frö).

6 bitar, på tvänne aftryck, tydligt,
af en larv.

126. 2 st. bottenbitar fasta. Den ena möjl. fr
en större kopp. Se Pl. XXI.

127. Stycke af brynsten. Storlek

5 x 5 x 1.5 cm

Form ung. rätv. triangel. En yta starkt
sliten. 1:aterial: gul-brun.

128. 72 st. stenflisor,
I rutan finnas
Fasta:
Porösa:

samilanlagdt:

138, (orn. 40) st.
14, ( "

7)

Krukor, rninst: 13 (2 por.)
Rut. 4.
Rutan ligger inom sandtägten, omedelbart
S-om rut. 38 och 0-om rut. 42.

1906.
4781.
Jettböle.

129. 103 st. lerkruksbitar, (sarat omkr. 15 skärfvor),
däraf äro:
Fasta: 50 (orn: 17).
Porösa: 53 ( " : 25)
Antal krukor minst 13 (7 por.).
Se Pl. XXI, XXII.
Dessutom 1 st. hopfogadt med 1 d:o från
rut. 44. Porösa. orn. hål.
2 st. hopfogade med 1 d:o från rut.
44. Por. orn.
2 st. benbitar.
183 st. stenflisor,
Rut. 44.
Rutan ligger

omedelbart S-om rut. 39

och 0-om rut. 43. Ung. midt i rutan är
torfven vid sandtägtens kant nivellerad
till 3 m öfver hafsytan.
Rutans orörda

del (N-NO):

71 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta:
Porösa:

14. -

57 (orn. 10)

Antal krukor minst: 6, (5 por.)
Se P1.
En del porösa bitar äro svartbrända
Andra hafva leran uppblandad med:

Ben.
Brända nötskal, 5 bitar.

1906.
4781.
Jettböle.

Runtans omrörda del:

135. 110 st. lerkruksbitar; eU;råf
Fasta:

33 (orn. 10)

Porösa:

77 (

: 14).

Antal krukor, minst 11, (4 por.)
Se Pl.
Dessutom: 1 st. hopfogadt med 1 d:o från
rut. 43. Orn. por.
1 st. hopf. m. 2 d:o från rut. 43 por

Benbit.

Ben.

Sten, med spår, på en kant o. ett hörn,
af att hafva användts som "knacksten".
Storlek:

7 x 5 x 4 cm

mörk, grå-

brun diorit.

136 st. stenflisor,
1 rutan finnas sammanlagdt:
Fasta:

47, (orn: 10) st.

Porösa: 136, (

25)."

!I

Antal krukor, minst 17, (9 por.).

Rut. 2.
Denna och närmast följande rutor (till
rut. 34) *.., ro belägna i V-delen af sandtägten, inom en mindre

,

åt N- utskjutan-

de förgrening af dens.- Fynden i denna
och följande rutor (23-34, ligga i allmenh
mycket grundt.- N.-och 0-delarna af rutan
afsk'äras af sandtägtens karit, torfven vid
dens. är i NO nivellerad till
hafsytan.-

3. m öfver

1906.
4781.
Jettböle.

I rutan finnas ett brunt kult. grus lager
till c:a 35 cm under torfven, som här
af c:a

7 cm tjocklek.

6 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 3,
Porösa: 3, (orn: 1)
Antal krukor, minst.

3. (1 porös)

Se Pl. -

Sten, rundad, starkt tillplattad från två
sidor, på ena platta sidan urgröpt. Största dimensioner: 14.2 x 5.7 cm. Längs periferin spår af att hafva användt vid till
knackning.- Material: rödbrun- grå-hvit
spräcklig granit.

51 st. stenflisor,

Rut. 24.
Rutan ligger inom sandtägten, vid dess
0-kant, omedelbart S:om rut. 23.- Brunt
kuit. grus fint.es till c:a 40 cm under
trofven, som är af c:a

7 cm tjocklek.

22 st. lerkrtksbitar, däraf äro:
Fasta: 11, (orn:7;)
Porösa: 11, ( " :1).
krukor, minst

7, (2por).

Se Pl.
Blan dessa bitar märkas: 1) En ornerad
bottenbit, fast. - 2) En bottenbit från flatbottnad kruka, po,
rös. 3) Tvänne skåbitar, porösa,
(obs! dyl. i rut. 22).- Skarfven

1906.
4781.
Jettböle.

vidar huru på ett lägre hvarf med färdig, slät kant, anbragts ett öfre skickt
genom att trycka ner leran på påda sidor
om den färdiga kanten. Se närmare P1.

88 st. stenflisor,

Rut. 25.
Rutan är belägen omedelbart S-orn rut.
24.
4 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 2
Porösa: 2.
Antal krukor, minst 2, (1 por.)
En fast bit på inre sidan täckt af sot
lager.
Benbit.

57 st. stenflisor,

Rut. 26.
Rutan ligger omedelebart S-om rut. 25.

7 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 4, (orn: 2).
Porösa: 3, ( " : 1).
Antal krukor, minst:
Se Pl. XXIV.

20 s . stenflisor,

5 ( 2 por.)

1906.
4781.
Jettböle.

Rut. 27 och rut. 28.
Rutorna äro belgna omedelbart V-om rutorna 23 o. 24.- Fynden äro tili största
delen ur rut 28, litet ur den omr3rda
delen af rut. 27.-

150.11 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta:

6, (orn:2)

Porösa: 5.
Antal krukor, minst 3, ( 1 por.)
Däribland 1 st. (fast, med stora kvartskorn), som har djupt aftryck (af kvist ?).

151.Fragment af sliosten, en yta anvnd. Tjoc
lek: c:a 5.8 cm. Farm af en liksidig
triangel och hvarje sidas längd omkr. 17 cm
IVaterial: Rödgul sandsten.

152.Sten med spår af att något litet hafva
användts som "knacksten". Rundad, med en
diameter af c:a

7.5 cm. Materia': grå-brun

felsit.

153.53 st. stenflisor,

Hut. 29.
Rutan liger omedelbart S-om rut. 28.

154. 1 st. lerkruksbit, fast.. orn.

155.37 st. stenflisor,

1906.
4781.

Rut. V).

Jettböle.

Rutan ligger omedelb. S-om rut 29.

6 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 2. (orn:1)
Porösa: 4,
Ant. krukor, minst:

(2 por.)

Se Pl. AXIV.
Bitarna starkt slitna (af vatten).
41 st. stenflisor,

Rut.
Rutan ligger vid V-kanten af sandtägten, omedelbart V-om rut. 27.- I rutan
finnes brunt kult. grus till 25 cm under
torfven, som ir af c:a
Torfven i

7 cm tjocklek.-

N.V. af rutan nivellerad till

3 m öfver hafsytan.
20 st. stenflisor,
Rut.
Rutan ligger vid V- kanten af sandtägten, omedelb. S-om rut. 31.

6 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 5, (orn:1).
Porösa:1,
Antal krukor, minst 4 (1 por.)
Se

P1. XXIV.

9 st. stenflisor,

1906.
4781.
Jettböle.

Rut.
Rutan ligger omedelbart S-o^: rut. 32.Vid dess V-kant är torfven nivellerad til1
3 m

3fver hafsytan.

2 st. lerkruksbitar, (1 por.)
Antal krukor: 2.

12 st. stenflisor,

Rut.
Rutan ligger omedelb. S-om rut.

33.

12 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta:

9, (1 orn.)

Por3sa: 3,
Antal krukor, minst: 2,(1 por.

Bränd lerbit

med aftryck (synbarligen fr°

klinhus).

48 st. stenflisor,

Bettdelen af en vxa.
2.3 x 2.2 cm.

Dimensioner: 4.6 x

e Pl. Eaterial: 1»ls, grå-

brun,• finkornig.

Rut. 45.
Rut. 45 jämte rutorna 46. 47 och 48
bilda en sammanhängande grupp vid SV-kanten
af sandtägten. N.0-delarna af rutorna 45
och 47 sarat N. och 0 delarna af rut. 46
falla inom sandtägten. .112-L. 48 är h.o.h.
i orörd mark.-

1906.
4781.
oettböle.

Nivellering öfver torfven vid rut. 45:s
V-sida, •frin N-S gaf en höjd af 0.98
och 1.05 m öfver fixp. (d.v.s. resp. 35.11
m och 35.18 m öfver hafsytan).
16 st. lerkruksbitar; däraf äro:
Fasta: 11, (orn:3).
Porösa: 5,
Antal krukor, minst: 5, (1 por).
Se P1. XXIV.
Bitarna ,isynnerhet de af fast konsistens, äro synnerligen siltna.
Fragment af brvnsten. Storlek: 5.7 x 3.2
x 1.2 cna

Sliten på en sida. Laterial:

gulaktig.

Sten, använd som brynsten ( dock föga
sliten). Oval form. Dimensioner: 12.1 x
7.2 x 6.2 an. Material: Tegelfärgad sandsten.
Kvartsbit, skärfva, 2.6 x 2.5 x 0.9 cm stor

61 stenflisor,

Rut. 47.
Rutan ligger omedelbart .S.0- om rut.
45. Vid 0-sidan är torfven nivell. till

35.47 m.
37 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 25, (orn:7).

1906.
4781.

Porösa: 12, (orn:2)
Antal krukor, minst; 4, (1 por.

Jettböle.

Se Pl. XXIV.

Bitarna hafva afnötta kanter.

Fragment af brynsten, kilformigt. Dimensioner: 5.6 x 4.5 x 1.2 cm. Material: Gulaktig
sandsten.

Liten sten, med afrundade kanter, flat,
har möjl. varit använd som brynsten. Storlek: 4.5 x 3.8 x 1.4 cm.- Brun- gredelin.

60 st. stenfiisor,

Rut. 46.

Rutan ligger omedelbart 0-om rut. 47
Vid 0- sidan är torfven nivellerad till

35.47 meters höjd öfver hafsytan.
7 st. lerkruksbitar, där-f äro:
Fasta:

3,

Porösa: 4, (orn:2)
Antal krukor, minst:

2, (por. )

Se P1. XXIV.

16 st. stenflisor,

Rut. 48.
Rutan ligger omedelbart S-om rut. 47.
Torfvens höjd vid rutans V- sida, från
N-S är : 35.28 och 35.22 m öfver hafsyta

. 1906.
4781.

samt vid 0-sidan 35.47 och 35.35 m

ö.h.y.

Jettböle.

19 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 10, (orn:5).
Porösa: 9, ( ":6).
Antal krukor, minst: 6, (4 por.).
Se P1. XXV.
Bitarna afslitna kanter.
56 st. stenflisor,

Rut. 49.
,)-om sandtägten liggande enstaka och
i orörd mark. (Se kart.!)-

Torfvens

höjd öfver hafsytan är nivellerad till:
på W-sidan, från N-S-

35,53 m och 35.50

m, samt på 0-sidan äfvenledes från N-S,
35.66 m och 35.52 m.
180. 20 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 9, (orn:2).
Porösa:11, ( :3).
Antal krukor, minst: 3, (2 por.).
Se Pl. XxV.
Sten, oval, storlek: 9.8 x 5.00 x 3.3 cm.
På en sida spår af att hafva användts
som brynsten,- Material: röd och grå
spräcklig granit ?

33 st. stenflisor,

1906.
4781.

Rut. 50.
Inga fynd ej upptager i boken.

Jettböle.

Rut. 51.
Rutan ligger enstaka, S-om sandtägten
Torfvens yta vid rutans fyra hörn varierar i höjd öfver hafsytan från 34.34
m i N- till

34.57 m i S.O.

Jordskikten i rutan utgöres af:
5 cm

( torf

12 cm ( graaktig jord (fynden ur detta lager
( ljusgul- sand (orörd jord)
(

183.11 st. stenflisor,

Rut. 52.
Rutan är den sydligaste upptagna ruta.Torfvens yta vid rutans fyra hörn varierar i höjd öfver hafsytan från 34.80 m
NO och 34.98 m i N.V.

Rut.
Bildar en sammanhängande grupp med rut.
55

och 54.- Torfvens yta varierar vid ru

tornas hörn mellan

35.44 m i N.V. och

38.87 m i S.0, höjd öfver hafsytan.

184. 1 st. lerkruksbit, fast konsistens

185.99 st. stenflisor,

Rut. 54.

•

1906.
4781.

Rut. 55.

jettböle.

Fynden gjorda från 12-15 cm under torfvens yta, (där ljusare gult grus börjar)
- I detta skickt kan ej göras ngon sk
nad mellan torfven och något annat tunnare
jordlager därunder.

186. 18 st. stenflisor,

Rut.
Bildar jämte rutorna

57 och 58 en

grupp vid sandtägtens S-kant. Höjden af
torfvens yta, öfver hafsytan varierar mel
lan 35.88 m, i S-V. och 36.26 m i

5.0. -

Jordskikten i rutan utgöras af:
(5 å 6 cm (torf
gråaktig jord.

10 å 11 cm
(

( gulbrunt, fint grus.

187.

3

serrukbitar
s
t • lk

fasta,- Två hopfoga-

de utgöra delar af flatbottnad kruka fun
nen c:a 20 cm under torvens yta i det
gulbruna grusskiktet Pl.

188. 38 st. stenflisor,

Rut.

57.

Jordskikten i rutan utgöras af:
6 å 7 cm ( torf
(

4 å 5 cm (gråaktig „jord
gulbrunt4 fint grus.
Fynden g4 et par tre cm ner i gruset.

1906.
4781.

17 st. lerkruksbitar, draf
Fasta:

ettböle.

6, (ornerade: 3).

Porösa: 11, (

"

:1).

Antal krukor, minst:2, (1 p.).
Se Pl.

33 st. stenflisor,

Rut. 58.
N. och V-delarna af rutan falla inom
sandtägten.

12 st. lerkruksbitar, af dem äro:
Fasta:

(ornerade:2).

Porösa:
Antal krukor, minst:2, (por.).

Brynsten, liten, trekantig. Gulbrun, undre
sillan svart. Dimensioner: 7.6 x

6.8 x 2.3.

Material: sandsten.

19 st. stenflisor,

Rut. 94.
Rutan är den
toi.,

(n:o

S-v'j_stligaste af de ru-

93 t.o.m. n:o 108), hvilka bilda

ett samrmhängande, undersökt, fyrkantigt
områ.de inom sandtägtens N.0-del, nira
dess 0-kant.

1906.
4781.
Jettböle.

46 st. lerkruksbitar, däraf iro:
Fasta: 40, (orn:7).
Porösa:

6, ( ":1).

Antal krukor, minst: 6, (1 por.).
Se Pl.

dimensioner: 4.8 x 3.8 x 1.8 cm.

Kvartsbit,

Bryn-el. slipsten, liten, oval. En yta an
vänd. - Storlek: 6.4 x 4.9 x 2.2 cm. Material
gulaktig.Af naturen rundslipade kan kanter.

Sten, rundad, längs kanterna spar

att

den andvändts som "knacksten ", storlek:

7.5 x. 6.3 x 6 cm. Laterial: rostbrun felsit
(bloty- tan brun ?).

32 st. stenflisor,

Rut. 95.
Rutan ligger omedelbart V- om rut 94.

182 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 156, (orn:75).
Porösa:

26,

tI

:2).

Antal krukor, minst: 19,(5 por).
Se P1.

1906.
Däraf äro:

4781.
Jettböle.

1 st. por. hopfogadt med 1 st. från rut. 98.
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100

11

98

(Stor
bottenbit, rundad fast, hopfogad af
/
(

\.0
CO

st.

(
(En flåt d:o, porös, hopfogad af 2 st.
(
liten, rundad koppbotten och sida, fast.
11-1 större och två mindre fasta krukbottnar.
Delar af en smai, fldbottnad kruka.
Flere stlfasta soul porösa,

ro inmängda

med sot.- 2 st. med aftryck.

200.Brynsten, oval, tillblattaa,

sliten på två

sidor. l)torlek: 10.5 x 7.4 x 3.9 cm. 1,aterial:
rödbrun, sandsten.

201.Bryn- el. slipsten,
ästan rektangulär,

glatt sliten rundt om.
afrundade kanter och

hörn. Storlek: 9.2 x 6.3 x 4.9 cm.
rödaktig, sandsten.

202. 6 st. fra gment af brynstenar, i storlek

1906.

4781.
jettböle.

varierande från

6.6 till 2 cm. Samtliga

af olika färgnyans och olika kornighet
stenen, således från olika brynstenar. Material:

8Z st. stenflisor,

Rut.

98.

Rutan ligger omedelbart 0-om rut.

95.

225 st. lerkruksbitar, (samt omkr. 30 st.
krukskärfvor); däraf äro:
Fasta: 185, (orn:45).
Porösa: 40, ( " :6).
Antal krukor, minst:28, (por.).
Se Pl.
Däraf äro:
1 st. fast. orn. hopfogadt med 1 d:o från
rut.

97.

1 st. por.
1

tl

3
1

11

11

",botten,
ts

tt

'5

11

1

ts

1

11
11

11

1

11

4 " fasta,orn.
2 "

rut.9

1

11

13
2

En stor rund bottenbit, fast, hopf.af 6 st.
11
por., 11 si 2 tt
" flat
Liten koppbotten och sida.
1 större och 2 mindre bottendelar.
En kruksida, hopfogad af 17 st. företer
tydliga skarfställen.
Fiere st. äro öVerdragna med sot

en del

1906.
4781.

äro 'afnötta i kanterna.

Jettböle.
Sten, fragment af "knacksten". Dimensioner
6.4 x 3.3x 3.2 cm. Material: Gråbrun felsit
Fragment af brynsten, tuen skifva, dimensi
oner: 8.8 x 6.1 x 1.2 cm. Materia': grå-gulröd.
Fragment af brynsten, ytterst tum skifva,
skef. Dim: 11.0 x 5.0 x 0.4 cm. Laterial:
gul-grå sandsten.
Brynsten, större, bredt spolformig, jämförel
sevis tum. Dim: 22.1 x 11.9 x 3.4 cm. På
en sida sliten. Materia': grå-röd sandsten.
Brynsten, på en sida sliten, f.ö. af naturen afrundade kanter.- Dimensioner: 11.9
x 8.3 x 4.8 cm. Material: rödgul sandsten.
Brynsten, mindre, ()vai, til1plattad, ena
ändan afslagen. En sliten sida. Dim: 9.2
x 5.9 x 3.8 cm. Material: röd sandsten.
Brynsten, fragment, hopfogad af två delar.
Funnen' på den omrörda ytan strax S-orn
rutan.- Dim: 6.8 x 5.2 x 2.2 cm.- Material:
gulgrå sandsten.
Brynsten, platt, Dim: 10.6 x 7.8 x 2.3 cm.
Funnen på den omrörda ytan strax S-om
rutan.- Material: gulgrå sandsten.

1906.
4781.
Jettböle.

Stenyxa, bettdelen

funnen ur rutans

N-del. Dimensioner: 9.9 x 5.7 x 2.8 cm.L:aterial: brunaktig: diabas.
Se närmare P1:

Stor sten, hvarifrån flisor afslagits.
Dim: 19.6 x 18.5 x 14.1 cm.- Material: grågul-röd.
78 st. stenflisor,

Rut. 99.
Rutan ligger omedelbart 0-om rut. 98.
90 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 76, (orn:30).
Porösa: 14, ( " :4).
Antal krukor, minst: 30, (4 por.
Se Pl.
Nxgra porösa bitar innehålla spår af
krossade snäckskal.
Ben, kata, diameter ung. 2.5 cm.
Kvartsbit, 4.2 x 4 x 2.2 cm stor.
Brynsten, fragment

tunn skifva. Form af

en rätvinklig triangel med en höjd af

7.7 cm. Stenens tjocklek är 1.5 cm.Material: rödaktig sandsten.
Brynsten, litet fragment. Dim: 4.7 x 5.7

0.5 cm.

Material: gulaktig, sandsten.

1906.
4781.

43 st. stenflisor,

Jettböle.
Rut.

100.

Rutan är belägen omedelbart N-om rut.

99.
315 st. lerkruksbitar, (sarat omkr. 30 st.
krukskärfvor), däraf äro:
Fasta: 282, (orn:124).
Porösa:

33, ( " : 10).

Antal krukor, minst: 36, (5 por.)
Se Pl.
Bland dessa bitar äro:
Sidan och en del af bottnet af en ovan
ligt liten kopp, fast konsistens. Diametern c:a 1.5 cm.

Sida och bottendel, af en liten kruka,
hopfogad af

7 st. Fast konsistens, leran

uppblandad med grofva koru af krossad
kvarts. - 0rn. se P1. - Mynningsdelar saknas. Höjden från botten .till gränsen mel4
lan sida och hals är 8 cm, på detta stlle
är diametern c:a 7 cm.- Krukan är rundbot
nad. Dessutom:
Delar från mynning och sida från en
större kruka, fast, diametern vid gränsen
mellan sida och hals c:a 25 cm. 1 st.
fast, hopfogadt med 2 d:o från rut. 95.

1 st. Poröst, orn. hopfogadt med 6 d:o från
rut. 104.
1 st.fast,

ft

11

1 "

rut. 104.
1 st. fast,
rut. 104.

11

3 11

It

1906.
4781.
Jettböle.

Det sistnämnda bottenstycke, helt och
hället orneradt.
1 st. fast, med aftryck af trädbit, möjligei
kolnade rester kvar i håligheten.
un del bitar starkt sotiga.

4 st. benskärfvor,

Sten, tydligen använd som "knacksten", då
kanterna bära spär däraf. Dimensioner:
10.9 x 8.5 x 7. 3 cm.-

Material: ljus, grå-

brun felsit.

Sten, mycket anvnd "knacksten".- Dim: 7.4
x 6.3 x 5.4 cm. - Laterial: grä-brun och
hvitspräcklig felsit.

Sten, en sida företer repor, som skulle
tyda på att dens möjligen användts som
brynsten.- Dim: 12.3 x 7 x 3.5 cm.- Laterial
granit.
Brynsten, fragment tunn skifva.-

Dimensioner:

19.6 x 7 x 1.1 cm.
rödaktig, sandsten.
Brynsten, fragment. Dim: 10.7 x 5.5 x 2.9 c
Ln sida sliten.- Material: rödaktig, sandsten.

?31. Rätmäsel, funnen ur rutans S-W -hörn.Dimensioner: 8.2 x 3.6 x 0.9 cm.- Material:
mörk gråbrun felsit.

1906.

4781.
Jettböle.

232. 104 st. stenflisor, bland dem tvrine mindre kvartsbitar.

Rut.

97.

Rutan är belägen omedelbart V-om rut.
100 och N-om rut. 98.

233. 175 st. lerkruksbitar, (satut ett tictal
krukskärfvor), där af äro:
Fasta: 150, (orn:62).
POrösa: 25,( ":7
Antal krukor, minst: 23, (2 por.D
Se Pl.
Bland bitarna
1 st. fast, orn., hopfogadt med 1 d:o fr.n
rut. 96.
1 st.

1 "

rut. 98.
Ätskilliga bitar visa starkt afnötta
kanter.-

234. Skaftändan af en "spidsnakket"

=
.7

funnen

ur rutans S- del.- Ena sidan jämn- slipad
den motsatta visar spår af afspjälkning.
Kanterna,

mot spetsenVisar spår af till-

knackningen.- Dimensioner: 8.2 x 4.9 x 2.9
cm. Katerial: grågul felsit.
Se P1.

Brynsten, föga sliten, på en sida.- Af
naturen rundade kanter.- Dimensioner: 16.3
x 9.3 x 2.7 cm.- Ilaterial: rödgul sandsten.

Brynsten, triangulärt' fragment. Dimensioner:

1906.
4781.
Jettböle.

6.4 x 3.3 x 1.1 cm.- Late:-ial: gulbrun sand
sten.
Brynsteh

litet, fragment.- Dim: 3.6 x

2.6 x 1.7 cm, - material: brunaktig sandsten.
110 st. stenflisor,

Rut. 96.
Rutan är belägen omedelbart W-om rut.
97 och N-om rut.

95.

43 st. lerkruksbitar, (samt några- skärfvor
Uraf äro:
Fasta: 39, (orn:18).
Porösa: 4,
Antal krukor, minst: 8, (1 por.)
Se Pl.
Däribland är 1 st. fast, orn. hopfogadt
med 1 d:o från rut. 97.
Kvartsbit,

dimensioner: 7.8 x 4.2 x 3 cm.-

63 st. stenflisor,
Rut. (fl.
Rutan ligger omedelbart W-om rut. 96
och N-om rut. 94.
12 st. stenflisor,

1go6.
4781.

Rut. 101.
Rutan är belägen omedelbart N-om rut.

Jettböle.

93.
12 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 12, (orn:8).
Porösa:
Antal krukor, minst:2.

Se P1.
Sten använd som brynsten och delvis som
"knacksten". Två mot hvarandra stående sidor nötta, med repor. Kanterna nötta geno
"tillknackning". Dim: 9.4 x 8.1 x 4.6 cm.Materia': gråbrun sandsten.

Slipsten, stor, trekantig med afrundade
hörn. Ltt hörn och del af sida afslagna.
En bred yta har användts vid slipning,
de andra visa stenens naturliga yta.- Den
vid slipning använda sidan är ej jämn,
utan företer, isynnerhet mot hörnen en
skroflig och gropig yta.- IIidt 11'3 är ste
nen och mindre sliten samt visar en upphöjning. Reporna går delvis båge kring
nämnda upphöjning.- Dimensioner: (de störst
:38.5 x 28.5 x

9 cm. Material: rödaktig sand

sten med gula prickar.
Se P1.

23 st. stenflisor,

Rut. 102.
0-om rut. 101 och S-om rut. 96.

6 st. lerkruksbitar,,. däraf äro:

1906.
4781.

Fasta: 3, (orn:2.).

Jettböle.

Porösa: 3,
Antal krukor, minst: 2, (1 por.).
Ornamenten endast hål.

248. 7 st. stenflisor,
Rut.
Rutan är belägen omedeLbart 0-om rut.
102 och N-om. rut. 97.

249. 95 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 89, (orn:23).
Porösa: 6,
Se P1.

( " :1).

Antal krukor, minst: 10, (1 por.)

250. Bränd lerbit, brottstycke.

Aftryck af

refflade grässtrån, stickor och enkelnerfvigt blad. Möjligen från klinhus-byggnåd.
251. Brynsten, mest sliten på midten.- Dimensi11.2 x 10.7 x 2.7 cm.- Material: guloner:
.
aktig sandsten.
252. Slipsten.
253. 61 st. stenflisor,
Rut. 104.
Rutan är belägen omedelbart 0-om rut.
103 och N-om rut. 100.
254. 241 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 198, (orn:61).
Porösa: 43, ( " :19).

1906.
47b1.

Antal krukor, minst:19, (2 por.)

Jettböle.

Se Pl.
Bland dessa bitar finnes: ett litet st.
fast, med aftryck, (af en sticka?).
1 st.por., orn.,hopfogadt med 1 d:o från rut.10
ft

11

1: "

3 "fasa

"botten "
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Brynsten, p en side något ingröpt. Kenterna och hörnen afrundade.- Dimensioner:
16.3 x 10.5 x 7.2 cm- Laterial: rögul sandsten.

Brynsten, En yta sliten, på längden .gående
repor.- Dim: 18.3 x 7.6 x 7.1 cm.-

Brynsten, afrundad. sten, repor på tvären.Dim: 12.8 x

7.3 x 4.2 cm.- Laterial: gråbrun

ådrig såndsten.

8. Brvnstensfragment, fyrkantig bit. Dim: 4.4 x
3.8

1.1 cm. - Material: gulbrun sandsten.

100 st. stenflisor,

Rut.

105.

Rutan är belägen omedelbart N-om rut.
104.
60 st. lerkruksbitar,

ciraf

äro:

Fasta: 47, (orn:12).
Porösa:13, ( ":4).
Antal krukor, rainst: 6, (1 por.)

1906.
4781.

Se Pl.

Jettböle.

Bland bitarna finnas' 1 st. por. orn.
hopfogadt med 1 d:o fr:in rut. 104.
Benbit, ledkota, diam: c:a 2 sm.

Brynsten, brottstycke. Djupa repor. v Dimensioner : 7.1 x 9x 5.9 cm.-

grof-

kornig, rödaktig granit.

Brynsten, fragment . Den slitna sidan urgröpt.- Dim: 4.5 x 3.9 x 1.5 cm.- Material:
brunaktig sandsten.
58 st. stenflisor,
Rut. 106.
Omedelbart N-om rut. 103 och V-om rut.

105.
40 st. lerkruksbitar, däraf äro:
Fasta: 35, (orn:7).
Porösa:

5, ( "

Antal krukor, minst:6, (1 por.)
Se Pl.
Brynsten, fragment

form af liksidig tri-

angel med en sida af 8.3 cm:s storlek.
Styckets tjocklek 4.2 cm.- Material: brungul sandsten.
Kvartsbit, dimensioner: 7 x
51 st. stnfliror,

5.5 x 2.4 cm.

1906.
4781.
Somala,
Jettböle.
ruta I.

Rut. 107.
Rutan ligger pmedelbart V-om rut. 106
och N-om rut. 102.
16 st. lerkruksbitar, W-ref äro:
Fasta: 12, (orn:3).
Porösa: 4,
Antalkrukor, minst: 3, (1 por.).
Se Pl.
Af dessa krukbitar äro 2 st, fasta 5
orn., hopfogade med 1 d:o från rut. 108.
Brynst,„rn, fragment.- Dim:3.7 x 3.4 x 1.1 cm.
gulaktig sandsten.
22 st. stenflisor,
Hut. 108.
Omedelbart V-om rut. 107, och N:-om ru
101.
119 st. lerkruksbitar, däraf

.ro:

Fasta: 99, (orn:24).
Porösa: 20,

(

:3).

Antal krukor, minst:17, (2 por.)
Se P1.
10 st. benbitar, i storlek varierande från
3.5 cm tili 0,7 cm. Ett par st. pro säkert
från leder.
Brynsten

del af en dyl, aflång med rep

pa tvären.- Dimensioner: 10.3 x 6.8 x 51 x

5.7 cm.y Laterial: brunaktig sandsten.

1966.
4781.
omulal
Jettböle.
ruta I.

orottstycke af en större sådan.

Brynsten,

På en sida plant-sliten, på motsatta sidan äfven sliten och anvnd vid slipning
men rundad.- Jimensioner: 9.4 x 9.1 x 4.3
cm.- aterial: rödbrun sandsten.

90 st. stenflisor,

Fynd, uppgrävda ur cirörd mark i bottnen af sandtäktens nordost utvikning (rutorna I-II,V-VII1 ) norrom det år 1905
underskta omradet.

Ruta I.

Rutans läge: NO-hörnet 9 m. fr. p A
åt

d å, NW-hörnet 14.5 m. fr. p. B åt 0.

Rutans N-kant sammanfaller med linjen A
Rutans NO-hörn befinner sig 36.70 m. -i. h.
so

tt

_II_

NW

II

-"...
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U

_ tt

-

...

II

II -

II

tt

II

...
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II

II
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Fynd ur rutans översta skikt. närmast
under den 6 6. 7 cm tjocka torven. Skiktet består av 6 a 7 cm rödbrun kulturjord.

25 lerkärlsbitar av grovt o. h&rt gods.
En bit med '"Säter II"- crnament.

125 stnflisor,

Fynd ur andra skiktet (6 å 7 cm rödbrun kulturjord.)

igo6.
4781.
,iettböle.

112 lerkärlsbitar

och skärfvor, mest av

hårt gods. Orneringen består av stämpelavtryck och gropar.

Liten sandstensskärval

Benskärvor saknas 10.1. 1936.

10 stenflisor,

Fynd ur tredje skiktet

156 lerkärlsbitar av grovt gods ornerade
med stämpelaftryck och gropar och heldragna linjer.

Knacksten, dim: 85 x 74 x 41 mm.

99 stenflisor.
Fynd ur fjärde skiktet .
NO-kvadranten

Ryggkota samt två andra ben 219 cm ö. fp.
L6ge se pian n:o 1.

3 benfragment 222 cm ö. fp,.

Plan n:o 1.

Stor rvggkota 219 cm o. fp. Plan se n:o 1.
saknas 10.1 1936.

Ben med 1-1-5tta kanter ungf. 219 cm ö. fp.
Plan n:o 1.

Ben 218 cm ö. fp. Plan n:o 1.

1906.
4781.
Jomala,
.ettböle.
ruta I.

Ben

218 cm ö. fp. Plan n:o, 1.

NV-kvadranten

2 benbitar

219 cm ö. fp. Plan n:o 1.

9 ornerade lerkärlsbitar med grop - och
punktornering. Synbarligen alla av samma
kärl av hårt, grovt gods. Den ornerade
sidan vänd uppåt 219 cm ö. fp. Mynningen
syntes vänd mot NO. Jfr. 4781:294. Plan
n:o 1.
16 lerkärlsbitar av saMna kärl som 4781:
293. Lågo med den ornerade sidan nedåt
219 cm ö. fp. Plan n:o
Stenflisa under 4781:294.
Ben, fast i 4781:293. Pian n:o 1.

Rvggkota 217 cm., ö. fp. Plan n:o 1.
Rvggkota 220 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Tre benbitar synbarligen alla från sama
ben, 221 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Ben 220 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Ben

221 cm ö. fp. Plan n:o 1.

14 lerkärlsbitar

219 cm ö. fp. starkt

kalkblandade och förvittrade. Plan n:o 1.

1906.
4781.
JomalJettböle.
ruta I.

Ben

219 cm. ö. 'fp. Plan n:o 1.

Ben

217 cm. ö. fp. Plan n:o 1.

Ben

219 cm. ö. fp. Plan n:o 1.

SO- kvadranten.
Halskota (Atlas-) 221 cm ö. fp.Plan n:o 1.

Två ben

213 cm. ö. fp. Plan n:o 1.

3 . Ben

227 cm ö.

309. Ben

ungf. 207 cm ö. fp. Plan n:o 1.

. Plan n:o 1.

310. C:a 45 lerkärlsbitar

av dem

6 kailblandad e

och porösa. En större bit från nedre delen
ett ganska
stenkornblandat
N 4781:339.

tunt kiri av hårt, starkt
gods. Tagna ånda till 30 cm

Ungf. 207 cm ö. fp. eller någo

djtpare .

En bit keramikavfall av fint gulbrunt oc
rent gods. Hittad med 4781:310.
Benskärvor mellan 4781:307, 287, 286.

SV-kvadranten
Ben

218 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Ben 222 cm ö. fp. Plan n:o 1.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

Större lerkärlsbit samt fyra skärfvor av
.ganska poröst kalkblandat gods . Yttre sidan låg nedåt. På 4781:315 lågo benen
4781:316. Plan n:o 1.

6 benflisor och en fiskkota liggande på
4781:315 och däromkring.

Ben kring W-sidan av 4781:304.
4 st. ryggkotor i rad fast i varandra i
linje NO-SW. Deras nedre sida 211 cm. ö. f
Plan n:o 1.

Benflisor, och skärvor c:a 10 cm S.o N4781:318.

Fem tum nagelstora lerkärlsskärvor samt e
stärre. Läge som 4781:319.

Benflisor, upplockade me1lan 4781:318, 610,

309, 609, 608.
Två starkt förvittrade lerkärlsbitar den
ena kantbit, gods poröst. Yttre sidan låg
uppåt samt nedre 208 cm. ö. fp. Plan n:o
1.
Ben,

delvis under 4781:322. Plan n:o 1.

Ben, delvis under 4781:322. Plan n:o 1.
Lerkärl med bottnen åt 0. Inuti närmast
bottnen ett tomrurn, därpå diverse ben.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

Kärlets översta del av den uppåt v1nda
sidoytan, 225 cm ö. fp. Pian n:o 1. saknas 14.1 1936.

Ben pä sida invid 4781:325. Plan n:o 1.

ryggkota samt andra ben. Plan n:o 1.

C:a 40 lerkärlsbitar

av övervägande hårt

och grovt gods med grop-och stämpelavtryc
ornament. Lägo W 4781:325 under 478i:327.

12 lerkärlsbitar 10 av kalkblandat, porös
gods med "Säter II"- ornering, en kantbit
starkt svängd. Två bitar av stenkornsblandat gods med gropornament, däribland en
kantbit. Under 4781:325.

21 brända och en obränd benskrvor under
4781:325.

Tvä. benskärvor. Plan n:o 1.

Ben

fast i o. SW 4781:325 samt under

4781:331.

Ben

strax under söderom 4781:327 o. 331.

C:a 80 lerkärlsbitarur sama skikt som
4781:519, 612" troligen ur SV- kvadranten
av ruta I. Gods grovt och poröst med
ornering i gropar och stämpelavtryck.

Fiskben, läge som 4781:334.

1906.
4781.
Jomala,
jettböle.
ruta I.

33 stenflisor, läge som 4781:334.
Två sandstensskärvor, den ena möjligen
med en nött yta. Hör till 4781:336.
Kvartsskärva, hör till 4781:336.
Benskärvor

ungf. i mitten av ruta I i

nivi med 4781:318.
SO o. SW- kvadranterna .
C:a 80 lerkärlsbitar av fast samt poröst
kalkblandat gods, två kantbitar med horisontala rader av växelvis lutande kamstämpelavtryck höra troligen till 4781:329.
I;Linst 9 kärl äro representerade, därav 2
med poröst gods. Funna till största delen inom SO- kvadranten sarat SO- delen av
SW- kvadranten.

Lerkärlsbit, troligen av en lerkopp. Tjoc
lek 4.5 mm. Hör till 4781:340.
Benskärvor

brända och cbrånda, läge som

4781:340.
Nötskalsskärvor, läe som 4781:340.
Fiskkotor, läge som 4781:340.

3 stenflisor, läge som 4781 :340.
18 lerkärlsbitar av lalk- och stenbl. gods
läge som 4781:340.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

nris 4781:266-346 hänföra sig till
pian n:o 1.
Fjärde skiktet, något lägre än
föregående.
NO- kvadranten.

Ben 217 cm. ö. fp. Plan n:o 2.
Djurkäke 217 cm. ö. fp. Plan n:o 2.
Ben, 217 cm. ö. fp. Plan n:o 2.
Ben

strax invid, N-om och "möjligen"

4781:349.
Fiskkotor, höra till 4781:350.
Nötskalsskärva, hör till 4781:350.
Benbit, läge som 4781:354.
19 .lerkärlsskärvor

av hirt gods, med

grop- och stämpelavtrycksornering satut en
bit med heldragna varandra skirande linje
Funna i nivå med 4781:347-:349.
NV- kvadranten.

- 1 ryggkota, ganska smala. Deras undre uida
7 ;

212 cm. ö. fp. Plan n:o 2.
Benflisor (en bränd) sannolikt hörande til
4781:355 och liggande under dem.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I

Benflisor, ända tili 45 cm SO 4781:355.
Fiskkotor, läge som 4781:357.

6 hårda lerkärlsbitar, läge som 4781:357.
Ben funna NNW 4781:355 mellan 4781:362. o.
348.
Två ben

219 cm. ö. fp. Plan n:o 2.

Ben

214 cm. ö. fp. Plan n:o 2.

Ben

214 cm ö. fp. Plan n:o 2.

Benflisor, (en brähd ) ,:ockade mellan
„/
362.
4781:461, 390, 387, ungf. 221 cm ö. fp.
365. Ilötskalssl-å'va, läge som 4781:364.

66. Lerkärisbit av hBrt gods, läge som 4781:
364.
En sandstensskiva (135 x 116 x lj mm) samt

6 sandstensbitar, som tillsammans bildat
5 mm tjock sandstensskiva. L1.go invid
riktning, deras yta var
varandra i

en

i nivå med 4781:364,- 366. PL1, 4781:367,
och UronLring ngo 4781:364-366.
Benskärvor emellan 4781:461-390-387-362-369.
4 lerkärlsskärvor av grovt gods, läge
som 4781.:368.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

3 bitar' av en ornerad, tunn lerkopp, läge
som 4781:368.

SO- kvadranten.

3 ben

215 cm ö. fp. Plan n:o 2.

Benflisor, (enl. anteckningsboken: "Djurskal
le, upp- och nedvönd med övre tandraden
uppåt") 213 cm. ö. fp. Pian n:o 2.

Lerkärlsskärvor, läge som 4781:372.

Benskärvor mellan 4781: 371.och 372 och däruhder ned mot. orörd.

2 lerkärlsskärvor, läge som 4781 :374.

24 lerkärlsbitar av fast samt poröst god
kring o. under 4781:372 samt aiot 4781:371

37y- . Ben
Ben

ungf. 219 cm. ö. fp. Plan n:o 2. sakna

219 cm ö. fp. Plan n:o 2. saknas.

Ben obetydlig lägre än 4781:380.Plan n:o 2,sakr

3 ryggkotor 220 cm ö. fp. Plan n:o 2. saknas.

J7d,minstone

5 ryEgkotor i rad 218 cm. ö. f

Plan n:o 2 saknas.
N:ris 4781:382-384 utgöra innehål
let i den jordklump varpå 4781:379-381 lå

Ben

c:a 45 större samt flere små akär-

vor, läge som ovanstående not.

1906.

4781:
Jomala,
Jettbö1e.
ruta I.

50 lerkärlsbitar
Märk en av

samt mindre skärvor.

5 bitar bestående hals ler-

kärlsbotten av kvartsblandat gods.
Sten,

av ungf. halu knytnävsstorlek, läge

som 4781:382.
Benskärvor

ur SO- 1-irnet av ruta I, SO

4781:315 o. 307, NO 4781:6:3-610 samt djupare 0 o. ONO 4781:381 o. 372.

C:a 105 lerkärlsbitar och- skärvor av hirt
samt poröst gods, läge som 4781:385.
SV- kvadranten.

Lerkärlsbit, 214 cm ö. fp. Plan n:o 2. saknas.

Kupigt, tunt ben

samt smal benpipa lig-

gande 0-om förstnämnda 209 cm ö. fp. Plan
n:o 2
Ryggkota 214 cm ö. fp. Plan n:o 2.
Ben 216 cm ö. fp. Plan n:o 2.
Förgrenat ben

206 cm ö. fp. Plan n:o 2.

Benskärvor kring 4781:391 o. därunder, några av benen mot 4781:388.

Fiskkota, ända ned mot
som 4781:392.

sand, läge

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

Tand, läge som 4781:392.

Nötskalsskärva, läge som 4781:392.

3 96.Stenskärva (24 x 13 x 7 mm) som

bärpår

av att vara systematiskt tillslagen, läge sora 4781:392.

397. 16 lerkärlsskärvor

läge som 4781:392.

398. Jordkluns N-om 4781:416. Plan n:o 2,
25- lerkärlsbitar och skärvor
ben och benskärvor
fiskkotor
nötskal
16 stenar och stenflisor samt stenspli
ror.

399. Jordkluns W-om 4781:398. Plan 2
Klunsens innehöll:
10 lerkärlsbitar samt mindre skärvor
ben och bensidjrvor

c

fiskkotor
nötskal
knacksten

400. 1indre käkben (i två delar), tv& tillhörande tänder samt ett smalt böjd ben,
måhända slipat. Höra till 4781:399:s NWsida.

401. 12 lerkärlsskärvor, lågo under 4781:399
samt emellan 4781 :398 0. 399.
402. Benskärvor
401.

och fiskkotor, läge som 4781:

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle .
ruta I.

403. Benskärvor

NNO å NO 4781:398.

404. Fiskkotor, läge som 4781:403.

405. Största delen av fragmentariskt kranium,
mindre benbit, sannolikt av kranium, nedre käkhalva i fragmentariskt tillstånd
med en fastsittande tand (jfr. 4781:400),
en grov spetsig huggtand, samt 5 2 V-formiga gnagar tänder, alla hörande till käken. Läge som 4781:403.
406. 12 lerkärlsbitar av hårt gods representerande minst 3 kärl. Läge som 4781:403.

407. Ben 215 cm ö. fp. Plan 2.
218 cm ö. fp. Plan 2 saknas, 17.1-

408. Ben
1936.

409. Lerkärlsbitar

ur brottet NNO 4781:408 (se

ur 4781:412) saknas 17.1 1936.
410. Stor ;lordkluns med föremål uti. Plan n:o
2.
22 lerkärlsbitar samt skärvor
ben och benskärvor.
fiskkotor.
nötskal
c:a 20 stenflisor samt mindre splittror.

411. Fågelkranium.

415.

Läg i NW- hörnet av 4781:

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

412. Benskärvor 10 å 15 cm N 4781:408 "där brott
linjen för jordklunsen 4781:410 med fynden går från W-0".

Två hopfogade lerkärlskantbitar av ett
ganska stort kärl av poröst stenkornsblandat gods, och ornering i horisontala
groprader. Funna under

S- delen av 4781:

410 med inre sidan uppåt och yttre
orörd sand.

Tva ben

1

216 cm ö.fp. Plan 2.

Innehållet i den å pian n:o 2 utmärkta
jordklunsen
a) c:a

lerkärlsbitar och skrvor

b) ben och benskärvor
c) 10 tänder
d) fiskkotor
f) c:a 25 stenflisor
e) nötskal.
- - Fiskkotor, lä e som 4781:411.

Nötskalsskärvor, 1äge som 4781:411.

11 lerkärlsbitar samt flere mindre skärvor
av hårt stenkornsblandat gods med gropornament och kamstämpelavtryck, minst 2 kärl.
Läge som 4781:411.

"Ostron_format eggverktyg av sten. 89 x
79 x 33 mm. Verktyget är fullständigt oslipat och bär på ett ställe märken efter knackning. En skarp kant bär tydligt
märke av att hava varit använct som 'egg.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

Ena bredsidan är av naturen den andra
är tillslagen med ett enda slag. Eggen
är formad med flere slag. Läge som 4781:
411.

samt 14 mindre stenskärvor.

Tv a större

Läge som 4781:411.

Jord, läge som 4781:411.

Större förgrenat ben

216 cm ö. fp. Plan

n:o 2.

saknas.

424. Jordhluns

i SO- delen av 3V4- kvadranten

av ruta I. Jordkl'unsen inneh,åller benskäryor och lerkärlsbitar.

425. Tyå ryggkotor, 222 cm ö. fp. oyanpå 4781:
424. Plan n:o 2.

426. Stor jordkluns

emellan 4781:425 och 381,

383, som innehöli:

ben och benskäryor
fiskkotor
2 tänder
nötskal

427. 5 benfragment. Plan n:o 2.

428. 5 benfragment. Plan n:o 2.

429. Lerkärlsbit
Pian n:o 2.

samt flere mindre skäryor.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

430. Innehållet i den jordkluns ovanpä vilken
4781:429 o. 428 lågo. Innehållt :
lerkärlsflisor,
ben och benskrvor,
fiskkotor

431. Resten av jord med fynd under 4781:429 o.
428.
29 3erhärlsbitar,
benfiisor
en tand,
fiskkotor
nötskal.

432. 30 benskärvor

( en kota

en tand) NNW

o. fast i 4781:429 o. 428 delvis Hiven under.

433. Lerkärlsbit

av härt gods, läge som 4781

432.
Lerkärlsbottenbit strax under 4781:428 o.
427. L;i

3

med inre sidan uppåt.

benfragnient

fast i o. delvis under nri

4781:427, 428.

6 1erkärlsbitar förutom skärvor av minst
2

kärl, läge som 4781:435.

43. Stenskärva, läge som 4781:435.

8 ryggkotor 208 cm ö. fp. 'Pian 2.
Ben ungefär 208 cm ö. fp. Plan n:o 2.

1906.
4781:
Jomala,
jettböle.
ruta I.

Liten rygF,,kota ungf. 208 cm ö. fp. Plan n:
2.

ungf. 208 cm ö. fp. Plan n:o

Benskärvor
2.

Diverse ben

liggande tätt inti114781:438-

441.

läge som 4781:442.

Tvä lerkärlsbitar

Brynsten ur ruta I.

stenflisor ur sama lager som bene
i ruta I, ända ned tili orörd jord. sa
delvis 20.1 1936.

Ruta VI.
Rutans ostsida sammanfaller med västsidan av ruta I.
Rutans NO-hörn befinner sig 3658 m 3.h.
NW-

36,48

SO-

36)64

SW-

71

36)66

Fynd ur rutans översta skikt (torven
6 6. 7

cm) vilket består av

6 6. 7

cm

rödbrun kulturjord.
51 lerkärlsbitar, mest av stenkornsblandat .
gods och med gropornering. Ätm. 4 kärl
representerade. Tv bitar svallade.

rn rwgkota sant flere mindre benskärvor

1906.

4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

234 stenflisor, fiere av sandsten.

Möjligen förarbete till mejsel (64 x 36 x
10 mm).

Fynd ur andra skiktet (6 å 7 mm rödbrun kulturjord).

C:a 90 lerkärlsbitar och skärvor mest av
fast gods och med grop- och stämpelornament.

138 stenflisor

Fynd ur tredje skiktet (nedre gräns
214 cm ö. fp.).

Nackdelen av spetsnackig trind, (?)yxa av sten
(89 x 54 x 40 mm). Nacken som ändas i en
kam kam som står perpendikulärt mot eggens
pian, r fint tillknackad. Slipningen på
flatsidorna når på ena sidan till 68 mm
från nackspetsen, på den andra till 42 mm.
En bredsida

+)äggformat oval.

slipad till 50 mm fr. nack- Maximal längd
+)
spetsen. Genomskirningen vid brottytan är

15 cm. Yxfragmentet låg vid A 12.20 m,
D 1425 m W. linjen AD, på gränsen mellan
rutorna VI och

V,

212 cm ö. fp.

q()

4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta VI.

C:a. 190 lerkärlsbitar av 'såväl fint som
grovt, kalkblandat som stenkornsblandat
gods.
6 lerkärlsbitat av fint gods med ornament
som liknar snörkeramiska ornament från
finska fastlandet. Se foto!

170 stenflisor.
Knacksten. (58 x 65 x 37 mm).
Fjärde skiktet ungf. 214-206 cm ö. P.
179 lerkärlsbitar mest av fast gods. Ett
flertal kärl företrädda.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta VI.

stenflisor saknas 21.1 1936.

Benförande skiktet
NO- kvadranten.
Ben

219 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Nosparti av kranium 212 cm ö. fp. Plan n:o

1.
3 benbitar ungf. 218 cm ö. fp. Plan n:o 1.
3 benbitar mellan två lerkruksbitar 4781:
463) 218 cm ö. fp.

3 större lerkärlsbitar samt ett tjugutal
sk.rvor av poröst med kamstämpel ornerat
kärl. På en av bitarna har ett hål borrats efter bränningen. En bit 14g med ytt
sidan nedåt 218 cm ö.fp, därpå låg 4781:
462, samt därpå en andra bit med yttre
sidan uppåt. Plan n:o 1.

Läs här 4761:515-517!
464.Två ben ungf. 218 cm. ö. fp. Plan n:o 1.
465.5 ryggkotor 214 cm ö. fp. N0= kotan den
minsta. Plan n:o 1.

466. Ben 212 cm ö. fp. Plan n:o 1.
467.Ben

211 cm ö. fp. Plan n:o 1.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta I.

Ben

216 cm ö.fp. Plan n:o 1.

Ben (även kring det på planen angivna
stället) ungf. 216 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Benflisor ungf. 216 cm ö.fp. Plan n:o 1.

Lerkärlskantbit av hårt, stenkornsblandat
gods. Stämpelpunktornering. 216 cm ö. fp.
Pian n:o 1.

Benflisor . Ett ben utmärkt å pian n:o 1,
de övriga däromkring.
' NW- kvadranten.
Ben

214 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Lerkärlsbit av grovt, ljust, gpopornerat
gods. 210 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Två ben Plan n:o
Ätm. 2 ryggkotor

o. diverse andra ben.

Under .dem ännu ben 207 cm ö. fp.
12 lerkärlsbitar under 4781:476, 207 cm.
ö. fp.
Lerkärlsbit med streck-och gropornering.
Gods hårt, 212 cm. ö. fp. Plan n:o 1.
Benskärvor emellan 4781:474 o. 478 sarat
därinvid.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta VI.

Ben

212 cm ö. fp. Pian n:o 1.

Lerkärlsbit 208 cm ö. tp.

Tvgi. benbitar (av bIcken) 211 cm ö. fp.
Plan n:o 1.
0rnerad, grov lerkärlsbit 208 cm ö. fp.
Pian n:o 1.
Ben

ungf. 204 cm ö.fp. Plan n:o 1.

Bensk7rvor ungf. 204 cm. ö. fp. Pian n:o 1

Två stora r=kotor en hel med fyra grer
204 cm ö. fp. Plan n:o1.

Ben

tili c:a 15 cm 0 47E1:483 o. :486

sarat de c:a 20 cm N 4781:505.

Ben

206 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Lerkärlsbit ungf.207 cm. ö. fp. Plan n:o 1.
42. Ben

invid 4781:466.

490. Lerkrukskantbit av hårt gropornerat gods
207 cm. ö. tp. Plan n:o 1.

Ben på kant med det utsvngda biadet
rakt ned i markan. Benet fast

4 4781:

494. N. ändan ungf. 209 cm ö. fp. Pian
n:o 1.

1906.
4781.
Jomalal
Jettböle.
ruta VI.

ungf. 209 cm ö. fp. Plan n:o

Benskärva

6
1.

ryggkotor i rad 209 cm ö. fp. Plan n:

Benskärvor mellan 4781:481 o. :482 satut

kring 4781:481.
2 lerkärlsbitar, läge som 4781:495.
Ben mellan 4781:473 och 483.
Nötskal

läge som 4781:L97.
;.äge som 4781:497.

Fiskkotor,

under 4781:483 och mot 4781:

Benskärvor

484 ungf. 204 cm ö. fp.
2 lerkärlsbitar

och mindre skärvor av

gropornerat poröst gods, läge sora 4781:
500.
2 stenskärvor . Läge som 4781:500.
Benskärvor mellan 4781:500-:502 och :486.

2 stenflisor

under 4781:483 ungf. 204

cm. ö. fp.
Benskärva

ungf. 209 cm ö. fp. Plan n:o I.

Djurskalle obetydligt åt N. under 4781:

505 med nosen åt WNW. Hjässan åt S.

4781.
Jomala,
Jettböle
ruta VI.

Jn tand samt fiskkotor, 1!jJ7e som 4781:
506.

Benskärvor fast i

JVV - sidan av 4781:

506.

Ryggkota

och andra ben

fast i o. S-4781

506.

6 ben mellan 4781:506 o. :492-:493T4494.
Käkdel 207 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Benskärvor, 209 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Benskärvor

209 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Benskärvor

under 4781:513-:514 samt' mot

4781:494-:492-:493.

6 lerkärsskärvor av kalkblandat gods under
och kring 4781:463.
Benskärvor samt fiskbensavfall, lge som
4781:515.
Tand. Lbge som 4781:515.
N:ris 4781:515-:517 borde egentligen blivit katalogiserade efter
4781 :463.

SO-kvadranten.
Ett helt ben

samt 2 benskärvor 212 cm

1906.
4781.
Joma1a,
Jettböle.
ruta

ö. fp. Plan n:o 1.
Ben
Tre

203 cm ö. fp. Plan n:o 1.
benfragment

ungf. 203 cm ö. fp. Plan

n:o 1.
Benskärvor 217 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Lerkärlsbotten av kalkblandat gods under

4781:521.
5 st. ryggkotor 209 cm ö. fp. Plan n:o 2.
Rvggkotor ungf. 209 cm ö. fp. Plan n:o 2

sen

ungf. 209 cm ö. fp. Plan n:o 2.

Benskärvor, brända och obrända, ävensom
fiskkotor;

mellan 4781:524-:523-:525 sant

under 4781:525.
14 lerkärlsbitar av stenkornsblandat gods.
Läge som 4781:526.
Ben

217 cm ö. fp. Plan n:o 2. saknas.

Ben

ungf. 217 cm ö. fp. Plan n:o 2 sakT

nas.
Jordkluns

under 4781:529 med fynd i.

Saknas 29.1 1936.
Benskärvor. Läge som 4781:325 o. :521.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta VI.

532. Tre lerkärlsbitar och sju skärvor av stenkornsblandat gods. Läge som 4781: 531.
Brvnstensfratuent av sandsten. Läge som
4781:531.

37 lerkärlsbitar och skirvor mest av ste
kornsblandat gods. Läge: vid kanten av
rutan mellan 4781:325; och :321 men lägre
än dessa n:ris.
SW- kvadranten.
Diverse ben. Plan n:o 1.
20 stenflisor mellan 4781:535 och stenen
vars höjd är 233 cm ö. fp. (Pian n:o 1).
Benskärvor ungf. vid 4781:536 sarat därifrå
något mot stenen vars höjd är 222 cm. ö.
fp. (Plan n:o 1).

4 lerkärlsbitar af kalkblandat gods. Läge
som 4781:537.

6 lerkärlsbitar

av stenkornsblandat gods.

Kring 4781:535 mot stenen

3 stenflisor
Benskärva

,

(+

233).

läge som 4781:539.

ungf. 209 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Ben 211 cm ö. fp. Plan n:o 1.
%42. Z:a121

2/2 em d. 2g. 2Ia1 zza /z

1906.

4781.
jomala,
Jettböle.
ruta VI.

Ben

ungefir 209 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Käkdel

207 cm ö. fp. Flan n:o 1.

Käkdel

209 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Benskärvor

möjligen frå.n ett och samma

ben 213 cm. ö. fp. Pian n:o 1.
Ben 212 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Lerkäriskantbit med gropornering 208 cm.
ö- fp. Plan n:o 1.

5 st. rvggkotor, av vilka den som är län st
i 0 ir jtlaskota, ävensom andra bensk-irvor

205 cm ö. 4). Plan n:o 1.

Benskärvor under 4781:549.

17 lerkärIsbitar av för det mesta kalkblandat gods. Xtminstone 2 kärl. Läge:
strax österom 4781:549.

Benskärvor

mellan 4781:549 och :547 men

lägre och mera norrut.

9 grova lerkärlsbitar av minst 2 kärl.
Läge som 4781:552.

Ben

192 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Halv bottendel av lerkärl, bottnen 270 cm
över fp., sarat en sidobit och tre tunna
kantbitar. Sammanlagdt 15 bitar kalkblanda

1906.
4781.
omala,
Jettböle.
ruta VI.

gods, minst 2 kärl representerade. Av kant
bitarna låg en under och en p bottenbiten.
Delvis under

4781:555 låg en

sten vars övre yta var 212 cm
ö. fp.

Benskärvor

ia stenen vid

4781:555.

Benskärvor under 4781:555 och några cm
W därifrån.

Ryggkota 197 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Ben

194 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Fynd över hela rutan.

Benskärvor

mellan 4781:325 och :548 sarat

kring dessa n:ris.

561. c:a 30 lerkärlsbitar en kantbit ornerad
med "Körartorp"- liknande ornament. Gods
s/
grovt och stenkornblandat. Funna runtom
rutan vid framskrapandet av berm ungf.
210 cm ö. fp.

55 stenflisor

läge som 478T:561.

Kantbit av lerkopp av stenkornsblandat
gods. Läge som 4781:560.

4781.
Jomala,
Jettböle.

Ruta, VII.

0stsidan av ruta VII sammanfaller med
västsidan av ruta VI.
Rutans NO- hörn befinner sig 36<4-8 m ö. h.

_II

N1N-

It

36.42

SO-

tt

36.66

SW-

II

36,42

Fynd ur översta skik7,et under torven
(6

å 7 cm), vilket motsvarar första och nå-

got av andra lagret i ruta I och VI.

564.Benskärvor

C:a 70 st. lerkärlsskärvor

nötta och med

förvittrad yta.

147 stenflisor.

Fynd ur andra skiktet under föregående
till ungf. 214 cm ö. fp.

Ungf. 110 lerkärlsbitar,

av stenkorns

blandat gods. Ornament : gropornering, kamlinjer.

73 stenflisor.
Bottnen av mindre lerkärl, samt två ler-

7 skärvor däromkring. Bottnens spets nedåt vid A 1285, D 1555 cm

kärlsbitar och

214 cm ö. fp.

Fynd ur skiktet under och kring 214
ö. fp.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.

C:a 140 lerkärlsbitar

mest av stenkorns-

blandat gods.

Slipad flisa, m:'J',hända av ett verktyg. Dim
34 x 24 x 11 mm.

C:a 95 stenflisor.

Fragment av brynsten 59 x 51 x 19 mm.

2 knackstenar.

Fjärde skiktet.

En större spjälkt lerkärlsbit satut tv
mindrel alla oornerade och av poröst stenkornsblandat gods. 216 cm ö. fp. Plan n:o

3.
liyggkota 203 cm ö. fp. Plan n:o

Lyggkota

ungf. vid 4781:576.

•Tvä lerkärlsbitar

Lerkärlsbit

3.

vid 4781:576.

med groponering av. poröst

kalkblandat gods, 212 cm ö. fp. Plan n:o

Synne rligen förvittrad lerkärlsbit med
"Sätr II" - ornament 212 cm ö. fp. Plan
n:o

3.

Ben ungf. 210 cm ö. fp. Plan n:o

3.

1906.
Lerkärlsbit med inre sidan Uppåt strax
Jettböle.

under 4781:581.

40 lerkärlsbitar mellan och kring 4781:
575-:582.

72 lerkärlsbitar 0 4781:581 sarat mot 4781
580 o. :576.

Större ben genombrutet i mitten på längder
205 cm ö. fp. Plan n:o

3.

Saknas, 31.1.

1936.
Benskärvor

dels på 4781:585 dels N 4781:

585 och NO 4781:585 incm en omkrets av
15 cm, dels 0 4781:587 inom ett avstånd
av

25 cm ungefär 211 cm ö. fp.

Lerkärlsbotten, oornerad, äggformigt avrundad, av kalkblandat gods. Bottnens spets
uppåt_vänd 211 cm ö. fp. Bottnens inre sada rödfärgad. Plan n:o

3.

Jordklump, av grå massa, .1åg överst på
och delvis i 4781:587. Klumpens undre del
därföre med spår av rödmylla.
Lerkärlsbit med yttre sidan nedåt. Grä ocr
röd ,lord

med, fiskben etc. omkring och

under lerkärlsbiten. Ovanpå detta låg 4781:
5E:5.
Starkt rödbrunt färgad ,iord

(bränd järn-

ockra?) med massor,Vfiskben och andra kulturresterl under 4781:589 i bottnen på
4781:587.

1906.
4781.
Jettböle.

Diverse jord som legat kring och mest på
4781:587.

Ljusgrä jord, (aska) under 4781:588 och
:589.

Lerkärlsbit med inre sidan uppåt under
4781:587, samt en annan 194 cm ö. fp.
fast intill 4781:587, 0. 585.

fast intill 4781:587 och 585.

Benskärva

194 cm ö. fp.

och nötskal dels ur ruta VII

Benskärvor

ungf på sama höjd som 4781:576-:5821 del
ur ruta VI kring 4781:558 o. 559 till
djupet av dessa n:ris och upp ända i
nivå med 4781:555.

Ruta L.

Ostsidan av ruta X sammanfaller med
västsidan av ruta VII.
Rutans NO- hörn befinner sig 36.42 m. ö h.
_n_

NW- 1,

ti

ti

36.29 if

_n_

SO- tt

il

ti

36.42 u

II II

... II

S W «.•

II

Il

36:30 u

II II

II

ti n

Fynd ur översta skiktet under torven

(6 å 7 cm) motsvarande samma lager av ruta VII.

14 lerkärlsbitar av stenkornsblandat grovt
gods.

1906.

4781.

Jomala,
Jettböle.

47

stenflisor.

Fynd ur andra lagret motsvarande
nedre delen av andra sarnt tredje
skikten hos rutorna I-VI.

79

lerkärlsbitar

mest av grovt gods.

Orneringen: Gropornamentik och "Säter II".

67

stenflisor.

Fynd ur skiktet n'ärmast bottnen av
boplatslagret, ej n.era kulturjord.

6o0. 123 lerkärlsbitar

mest av grovt gods

och ned groporneriw-

60 stenflisor.

Klotforrnig knacksten med knackmärken i er
zoon runt stenen.

75 x 66 x 63 mm.

Nackända av spetsnackig stenyxa av dåligt
arbete . Spetsen tickes av knackmärken.
Slipningen på ena flatsidan omsorgsfull,
på den andra ar ytan naturlig. Genomskärningen troligen oval.

69 x 41. x 27 mm.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.

Funnen djupt nere i en sannolikt av sandsv
läpare gjord grop i det omrörda av ruta
X.

39 stenflisor vid efterskörd ur ruta X.
5 (slipstenar) brynstenar som 4781:604.
Nackända av spetsnackig trindyxa. Den bevarade delen av den urspr. ytan är slipad,
men väl tillknackad.

Nacken

stan plant

ilo slagen, således ej

helt spidsnacket. Geno kärning troligen
rundoval. Dim: 106 x 55 x 34 mm. Jfr. Br$gger:
Norges Stenålder fig. 1. ur 4781:606 var
försedd med sama grävningsnummer
som 4781:597, men eventuelit är
4781:603 och 606 blandade med vaandra.

1906.
4781.
Jomala,
Jettböle.
ruta II.

Ruta II.
Nordkanten av ruta II sammanfaller med
sydkanten av ruta I. Rutans SW- del
faller innanför sandgropen och äro
fynden ur den rörda delen av rutan
katalogiserade under n:ris 4630:96-

:99.
Fynden ur de övre lagren äro troligen
hänförda till motsvarande lager av ruta I (4781:277-:285)

Benförande lagret.
Ben ungf. 222 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Ben ungf. i ändan av kotraden 4781:610 me
benskärvor däromkring. Plan N:o 1.

Ben ungf. 222 cm

ö. fp. Plan n:o 1.

Flere stycken rvg.ykotor i rad 222 cm ö.
fp. Plan n:o 1.
Rvggkotor ur sama rad som 4781:610. Dera
läge å pian 1, osäkert, dä de voro
"nedrasade". Plan n:o 1.
Benskärvor c:a 10 cm N 4781:613 o. 610y
Plan n:o 1.
Ben ungf. 222 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Ben ungf. 222 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Ben emellan 4781:613 o. :614.

1906.
4781.
jettböle

Rzggkota

sannolikt från å pian n:o 1.

angivet ställe" saknas 4.2 1936.

Jomala
ruta II

16 lerkärlsbitar av stenkornsblandat gods
med grop- och "Säter II"- ornamentik. Under
4781:616, :614 o. W-ändan av 4781:610.

Två ben 211 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Skärva av djurkranium 211 cm ö. fp. Plan
n:o 1.

Benskärvor emellan 4781:618 o. 619.
Lerkärlsbit och 3

skärvor i niva med

4781:614 och på 4781:618-:619.
Benskärvor

läge som 4781:612.

Två benshärvor
Tv,. ben
025. Ben

211 cm ö. fp. Pian n:o 1.

221 cm ö. fp. Plan n:o 1.

mellan 4781:624, :616- :614 och mot

4781:318

saknas, 6.11. 1936.

Ben 207 cm ö. fp. Plan n:o 1.
Ben

ungf. 211 cm ö. fp. Plan n:o 1.

Benskärvor
S 4781:627.

deluiä på och ungf. 12 cm

1906.
4781:

Ruta V.

Jettböle

N-sidan av ruta- V sammanfller med

Jomala.

S-sidan av ruta VI. Rutans SO-del

ruta V.

faller inom sandtäkten och äro fynden ur rutans omrörda del katalogiserade under n:ris 4630. Fynden ur de
övre lagren av rutan äro hänförda
till fynden ur motsvarande lager av
ruta VI, 4781:446-:458.

Benförande skiktet.

Två rvggkotor och andra benskhrvor 202 cm
ö. fp. Plan n:o .1.

Två lerkruksbitar 196 cm ö. fp. Pian n:o
1.
Benskärvor

uppsamlade mellan 4781:629 o.

631.

Tand Xfägelklo?) invid 4781:631 nhrmare 4781
587.

. Mindre ringformig ben

(fiskkota?) läge

som 4781:632.

634. Troligen halvfärdig harpun eller spjutspets
av ben med rflnna och rnothakar på ömse
sidor. na flatsidan planslipad. Redskapet
spetsen

uppvisar vid mothakarna

är spjälkt från spetsen till hälften av
sin längd. Basen är troligen ej avbruten.
Dirn: 101.2 x 16.4 x 9.4 cm. Jfr. Gaerte:
Urg. Ostpreussens Fig

5

1906.
4781.
Jornala,
Jettböle.
ruta V.

635. 60 lerkärlsbitar 0 o. W 4781:630. Såväl
kalk- som stenkornsblandat gods.

muta

XII, XIII.

Rutorna xI, XII, XIII ligga sida vid si
da söderom ruta

i nämnd ordning.

Fynden ro gjorda i rutornas W-kant.

36. 43 lerkärlsbitar av stenkornsblandat gods
mest med gropornering.

43 stenflisor.

Fragmentarisk slipsten och två, bitar av
sandstensbrynstenar.

Rutorna söderom I,VI,VII o. X undersökta
år 1905. Fynden katalogiserade under ur
4630.

C:a 120 lerkärlsbitar av stenkornsblandat
gods. Profileringen hos ett kärl mera markerad och avrundad än vanligt hos Jettböl
I.

209 stenflisor.

1906.
4781:
Jomala,

Skärva av slipsten av gul sandsten. Slip
ytan pian.

Jettböle
ruta /J etc.

Eggverktyg av sten. Fullkomligt oslipat,
vid eggen retuscherat. Dim: 72 x 85 x 42
mm.

I sandtäkten.
Möjligen utkast till stenmeisel, funnen i
det omrörda i sandtäkten S- om rutorna
26-30 -34. Dim: 82 x 39 x 17 mm.

En platt på bägge sidor elipad sten, funn
i det' omrörda i sandtikten några meter
OSO- om rutorna 39 o. 40. Dim: 100 x 82
x 27 mm.
Benskärvor c:a 10-14 cm 0-om 4781:82.
37 lerkärlsbitar

av stenkarnsblandat gods

ur "1905 års skelettruto-2".
32 stenskrvor
Knacksten

läge som 4781;646.

läge som 4781:646.

Knacksten, läge som 4781:646.
Fragmentarisk sandstensbrynsten läge som
4781:646.
Benskärva, läge som 4781:646.

1906.
Ruta 184.

4781.
Jomala5

Rutans läge se generalplan! Rutans

Jettböle

NO- hörn befinner sig 33.56 m5 dess
SO-hörn

33,58 m

och dess SW- hörn

33.57 m. ö. h. .
7 cm

torv

gråsvart matjord 32 cm
orörd sand.

652. 109 stenflisor.

Ruta 186

Rutans läge se generalplan Rutans
NO- hörn befinner sig

3277 m. ö. h. des

NW-hörn 32.62 m5 dess SO- hörn 33.74 m
och dess SW- hörn 32.67 m ö. h.

a= 30 cm ( torv 10 cm
(

gråbrun sand

9 cm

b= 12 cm ( lersand uppblandad med sot
12 cm.
orörd sand.
A- lagret.

Brynsten

50 stenflisor.

B-lagret.

34 stenflisor.

1906.
4781.

Ruta 185

Jomala,
Jettböle.

Rutans läge se generalplan! Rutans NOhörn befinner sig 33.80 m ö. h., dess
Nti,'- hörn 32.65 ml dess S0-hörn 33.94
m och dess SW- hörn 32.67 m ö. h.
a = 30 cm

( tory 11 cm

(

( askbl. sand 6.cm

b = 25 cm

( gräsvart sand 1. matj. 20 cm

(

( sotblandad sand orörd sand.

A-lagtet.

26 stenflisor.
B-lagret.

6 lerkärlsbijar ornerade och av grovt gods.
4 stenfiisor, två av dem äro fragment av
en sandstensslipsten (?).

