1911.

5907.
Jettböle
(Joma1a)

Rut. I - III.
Fynd gjorda ur det förut undersökta
området I - III (se kartan).
1. 22 lerkruksbitar jmte några skärfvor.

1911.

5907.

Fasta

Jettböle

Porösa

(Joma1a)

Representera minst

16 + skärfvorna

6

8 1erkärl, af hvilka

fasta

5

porösa

3

Rut.

227.

a-lagret
140 lerkruksbitar af hvilka de flesta
mycket smä, satut ett antal skärfvor.
Mellankonsistens

6

Fasta 114
Porösa

20

Representera minst 13 olika lerkärl,af hvilka
fasta

7

porösa 4
mellankonsistens 2.

Ben, vägpnde

hvaribland ett fin-

fattas.

gerben (?), som måhända varit utsatt för
eld.
96 st. stenflisor.

cigarrlåda.

Sten med många naturliga ytor och med
märken efter tillknackning. Troligen använd som knacksten. Längd 6,9 cm, bredd 4,5
cm, höjd

3,5 cm.

Lerkruksbit från krukmynning ornerad med
tvenne intryckta gropar. Något slipad på
en kant.
b-1uret.
Circa 275 lerkruksbitar
skärfvor.

jämte en mängd

1911.

5907.

Fasta 190
Porösa 85.

Jettböle.

Representera minst 45 olika lerkärll af hvilka
fasta 29
porösa 16.
Dessa lerkruksbitar äro uppgräfda ur flere
olika rutor

men genom ett misstag vid sor-

teringen blefvo de hopblandade n:ris 55-56
och 150-151 härstamma från b-lagret; rutan
227, n:ris 153-160 äro funna W-om rut. 228
ända till 40 cm från densamma, n:o 165 är funnen genom sållning ur rut. 227 b-230:b och
strax W därom och n:o 184

tr

a-lagret i

rut. 254. Undernumrorna.

, af bland annat säl

Ben vägande

Phoca groenlandica, pannben,

Ben

3

tinningben, etc.

bl.a. kranium och

vägande

fattas

fattas

del af öfre käk af säl, ryggkotor m.m.
funna i rutans nordöstra del.
cigarrlåda

40 st. stenskärfvo
En kvartsbit.
Jord , mörk, ställvis rostbrun, i hvilken
några lerkruksbitar och ett par nötskal
äro inmängda. Kan, liksom undernumrorna 1315, vara funnen i hvilken som helst af
rutorna 227-30 och W om dem samt 254. Se f.ö
undernummern

7.

Ett stycke kalkblandad
föreg.

hårdnad jord. Se

1911.

5907.
Jettböle.

Ben,

vägande

af hvilka ett par

fattas

något blåhvita och ett svart liknande
förkolnadt trä, tyckas varit utsatta för
eld. Se

7

och 12.

c-lagret.
72 st. lerkruksbitar jämte ett mindre antal skärfvor.
Fasta

50 st.

Porösa 22 "
Representera minst 17 olika lerkärl, af
hvilka
fasta 12
porösa
En stor mängd

benj,,

5.
vägande

mest •

fattas

af däggdjur (säl?); bl.a. ryggkotor, skulderblad, armben, öfver och underkäk. Ett mindre
antal ben blåaktiga eller svarta, troligen
angripna af eld. Några ryggkotor af fisk.

16 a. Fiskben.

20 st. stenskärfvor.

3

cigarrlåda

st. bitar af nötskal.

18 a. Half knacksten ur den förut undersökta
jorden i rut. 227.
Rut. 227 och väster därom.
Utan

uppglft om lagret.

150 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

99.

porösa 51.
Representera minst 23 st. olika lerkärl,
af hvilka

1911.

5907.

fasta 17
porösa

Jettböle.

6.

bl. dem ta1rika kotor

Ben, vägande

fattas

och fisk, refben, delar af

af däggdjur

käkben några tänder m.m.
Kalkhaltig jörd och kalksten?

N:ris 19-21 äro funna W om rut. 227.

b-lägret.

37 st. lerkruksbitar jämte ett otal skärfvor. 'Af bitarna äro:
fasta 24
porösa 13.
Representera minst

7 st. olika lerkärl,

af hvilka
fasta

3

porösa 4.
Ben, vägande

bl.a. kotor af fisk.

Några smärre ben skiftai b1åbmitt och
äro troligen brända.
Circa 35 st. något större och ett rätt
stort antal synnerligen små stenskärfvor.

35 st. bitar af nötskal och förko1nadt trä.

Rut. 227 och 228.
c-lagret.
Circa 110 st. lerkruksbitar och en stor
mängda skärfvor. Af bitarna äro

delvis

1911.

5907.

fasta 85.

Jettböle.

porösa 25.
Representera

minst

17 st. olika

lerkärl, af

fasta 11
porösa

6.

27. Smärre benz vägande
djur, men
ben äro

blåaktiga

tillföljd

66

äfven af

mest

af dägg

fågel och fisk. Endel
eller svartnade

af eldens

trolige

inverkan.

st. stenskärfvor.

En liten

delvis?

cigarrlåda.

kvartsbit.
Rut. 227-210 och strax W- om.

b7
.1_agret.
4

st. lerkruksbitar och 2 st. skärfvor, samt-

liga af fast konsistens och representerande åtminstone 2 olika lerkrukor. Se äfven
5907:7.
1. Ben

vägande

bland dem några

fisk- och fågelben. Endel af benen tyckas

fattas

varit utsatta för eld.

. 40 st. stenskärfvor.

33.

Oregeibunden något paralellepiped-formad
sten, som att döma af spår af tillknackning på ett par kanter varit använd som
knacksten. Längd mellan de knackade kanterna

8,4

5 cm.

cm / den andra diametern 6,7 cm, höjd

cigarrlåda

1911.

5907.

Rut. 228.
Lagerföljd:

Jettböle.

10 cm torf
21 cm mörkbrunt i rödt = a-lagret.
Måtten' tagna vid rutans 0-vägg.
a-lagret.

76 st. lerkruksbitar och

33 st. krukskärfvor.

Af krukbitarna äro fasta 63
porösa 13
Representera åtminstone 15 olika lerkrukor,
af hvilka

fasta 12
porösa

3
bland dem två

Några ben, vägande

fattas.

fingerben? Ett par af benen troligen bränd
cigarrlåda.

99 st. stenflisor och skärfvor.
En bit bränd lera af fast konsistens.

b-lagret.
Circa 207 st. lerkruksbitar och en mängd
skärfvor. Af bitarna äro:
fasta 110
porösa

97.

Representera åtminstone 28 st. olika lerkär1 1 af hvilka

fasta 15
porösa 13.

Ben, vägande

bland dem några

kotor af däggdjur och en af fisk. Några
af benen brända.

fattas

1911.

5907.

cigarr1åda

42 st. stenskärfvor.,

Jettbö1e.
Se äfven rut, 227-230.

c-lagret.
Circa 137. st. lerkruksbitar och en stor
mängd skärfvor. Af bitarna äro:
fasta 80
porösa 57.
Representera åtminstone 30 st. olika lerkrukor, af hvilka

fasta 23
porösa

Ben

7.

af däggdjur, fåge1 och fisk

,

vägande

fattas

. Ett anta1 blåaktiga och svartnade
ben äro tyd1igen brända.

115 st. stenflisor och några 10-tal skärfvor.

Brynsten, med dimensionerna 13,7 x 5,7 x 5 cm.
Svaga spår af tillknackning på ändarna. Genomskärning rundadt tresidig.

st. små kvartsbitar.

4b. 3

bitar af nötskal.

2 bitar obränd lera.

En bit bränd lera

af fast konsistens.

Kvadratikk sönderrostad metallbit?? på hvi1ke n
en liten sten och något jord har fastnat.
Jordprof.

cigarr1åda

1911.

5907.
Jettböle.

I c-lagret af rut. 228 fanns en sten och under
denna lågo nedanstående föremål:
8 st. lerkruksbitar och ca 15 st. skärfvor
Af bitarna äro

fasta

5

porösa

3.

De representera åtminstone
krukor, af hvilka

3 olika 1er-

fasta 2
porösa 1.

Små benbitar och smulor, vägande

3 st. stenflisor.

fattas

cigarrlåda

Se äfven rut. 227-228.

Rut. 228 och väster därom.
b-lagret.
En krukbit

af fast konsistens, se äfven

5907:7.
af däggdjur, fågel och

Ben, vägande

fattas

fisk.
cigarr1åda

23 st. stenf1isor.

N:ris 54-56 äro funna dels strax W-om 228
ända till ca 40 cm därifrån

dels obetyd-

ligt inåt 228.

Rut.

221._

Lagerföljd:

6 cm torf

)Vid rutans
)

a = 23 cm mörkbrunt i rödt )0 vägg
b =(19 cm
i r.NW hörn (2 cm mörkrödbrändt
b = (11 cm svart kulturjord
i rutans SW hörn (1 cm soligare och mörkare rand
hvit orörd sand.

1911.

5907.
Jettböle.

a-lagret.

138 st. lerkruksbitar och ett par tiotal
skärfvor. Af bitarna äro fasta 107
porösa 31
De representera åtminstone 15 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta 11
porösa 4.

Beu bland dem en ryggkota, vägande

fattas

48 st. stenflisor.

cigarrlåda

Ungefär hälften af en rätt mycket använd
brynsten. Längd 8,9 cm, bredd

3,9 cm, höjd

3,6 cm. Ändan obetydligt knackad.

Lerbit, obränd eller svagt bränd

nästan

triangelformig. Aftryck afträ På ena sidan?
b-lagret.
85 st. lerkruksbitar och ca 15 st. skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 74
porösa 11.

De representera åtminstone 15 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta 11
porösa 4

Ben,

bland hvilka några brända

vägande

26 st. stenfIisor.

cigarrlåda

Sten af sama material som flisorna. Dimensioner: längd

6,1 cm.

fattas

9,7 cm , bredd 9,1

höjd

1911.

5907.
Jettböle.

66. 3 st. bitar och 3 st. skärfvor obränd lera r
Se äfven rut. 227-230.

Rut. 229 - 22.
Utan uppgift om lagret.
de flesta mycket smål

67. 44 st. lerkruksbitar

och ca 15 skärfvor . Af bitarna äro
fasta 32
porösa 12

9 st. olika 1er-

De representera åtminstone

6

fasta

kärl, af hvilka

porösa 3.

68. 14 st. stenskärfvor.
af fast konsistens med

69. Bit. bränd lera
fingeraftryck.

Rut.
Lagerföljd:
ca 8 cm torf
a =
b =

23 cm mörkbrunt i rödt
(11 cm gråsvart

(

( 2 cm svartröd sotrand
orörd jord.

Måtten äro tagna vid rutans östra kant.

70. 57 st. lerkruksbitar och circa 10 skärfvor.
Pasta 45 + skärfvorna
Porösa 12
+1
De representera 16 st. olika 1erkärl, af'
hvilka

fasta 12
porösa

71. 30 st. stenf1isor.

4

+)åtminstone

1911.

5907.
Jettböle.

Den något skadade hälften af en nästan
klotformig starkt använd knacksten. Dimensioner

längd 6 cm, bredd

5 cm

höjd

3 7cm.

F1at sten med en slipad kant. Längd 6,4
cm, bredd 4,4 cm, tjocklek 0,8 cm.

Kvartsbit med dimensionerna 6,1, 4,5, 2,9
cm.

19 st. lerkruksbitat och några skärfvor.
Af bitarna äro 18 fasta
1 porös.
De representera åtminstone
kär15 af hvilka

5 st. olika 1er-

fasta 4
porösa 1

Några ben, af hvilka ett är brändt, vä-

fattas

gande

9 st. stenflisor.

cigarrlåda

En1. anteckningsboken ti11höra n:o 75-77
a-lagret, men då från b-lagret ej finnes
1erkruksbitar och stenflisor, hvilket däremot finnes i ,a-lagret (70-71) samt då
invid uppgiften i anteckningsboken är

75-77

b-lagrets tjocklek m.m. är angifven,

torde

75-77

tillhöra b-lagret.

b-lagret.
En större benpipa och några mindre benbitar hörande till den, vägande

, samt

en stenflisa. Benpipan 1åg vid rutans ostkant, i riktningar

N-5 och stenf1isan 1åg

under S-ändan. Afståndet tili orörd mark
c. 5 cm.

1911.

5907.

Se äfven ofvan a-lagret.

Jettböle.
Rut. 21.
Lagerföljd: 6 cm torf
a = 22 cm mörkbrunrödt
b = 17 cm gråsvart.

a-lauet. Se nedan rut. 231 & 237.

b-laEret.

79.34 st. lerkruksbitar och ett tiotal skärfvor
Af bitarna äro fasta 26

8

porösa
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

6 st. olika ler-

fasta 4
porösa 2
fattas

2 st. benbitar.

10 st. stenskärfvor.
Bränd lerbit

af fast konsistens, troligen

från lerkruka. Kanterna äro tydligt nötta.
Längd 3,1 cm, bredd 2,9 cm.

bottenlagret = b eller c.
15 st. lerkruksbitar och några skärfvor.
Fasta 1 4 st. + skärfvorna.
Porösa 1.
Representera åtminstone 4 st. olika lerkärl,
af hvilka

fasta

3

porösa 1
Fyndet gjordt inom rutans södra hälft,
mellan nedanstående 5907:84 och 85.

1911.

5907.
Jettböle.

Ben

af däggdjur, fågel och fisk„ vägande.

De lågo i en klump nederst i det svarta
kulturlagret mot den orörda sanden. Några
få af benen, bland hvilka ett flertal
ryggkotor finnes, tyckas vara brända. Fyndet

gjord i rutans södra hälft nära västr a

gränsen.

Ett mindre antal ben, vägande

. Blan d

fattas

dem en skadad ryggkota af större däggdjur
och del af käk af mindre d:o. En benskärfva är bränd. Funna längdt åt söder
i rutan

och vid dess västgräns.

Ben, hufvudsakligen af fisk, vägande

fattas

Funna emellan n:ris 84 och 85.

En stenflisa.

Funnen liksom nso

86.

cig.l.

Några mycket små skärfvor af nötskal,
kolnadt trä. Funna i likhet med

n:o 86.

Jord ur komplexen 84-85.
N:ris

83-89 +)möjligen vara funna i någon

+)kunna

af de till rut. 231 gränsande rutorna, men
troligen äro de från 231.

Rut. 23j och

27.

a-lgret.
106 st. lerkruksbitar

af hvilka fasta 90
pörösa 16.

Representera åtminstone 19 st. olika lerkärl 5
af hvilka fasta 16
porösa

3.

1911.

5907.
Jettböle.

0bs! Bland de fasta bitarna finnes en
bottenbit af en lerkopp med flat botten.
cig.l.

72 st. större och mindre stenflisor.
bottenlagret; b eller c.

Svart kulturjord innehållande en mängd ben
främst refben, hvilka äro obrända. Tagen
ur ett ca

8

cm tjock sotsvart kulturla-

ger, under hvilket den orörda jorden vidtog. Låg till största delen i 231 men
delvis i 237 (Se kartan). I kartongen finnes en pil utvisande läget i fört till
väderstreCken.
Ben, mest refben, vägande

. Funna

fattas

vid n:o 92. Några smärre ben äro brända.
Rut. 2'31 4, 232 och 232.
bottenlagret.
En 1erkruksbit och

5

är porös, skärfvorna

st. skärfvor. Biten
fasta. Representera

åtminstone 2 lerbitar, 1 fast och 1 poröst
Smärre

ben,

fattas

vägande

Bit af ett nötskal .

3

bitar hårdnad, rostig

i hvilken

ett par benbitar äro inmängda.

N:ris

94-97

den komplex

äro funna inom och kring
som bildas af n:ris

92-93.

1911.
5907.

Rut.

22.

Lagerföljd!

Jettböle.

6

cm torf

a= 20 cm mörkbrunrödt
b= 24 cm gråsvart.

a-lagret.
69 st. lerkruksbitar

af hvilka fasta

67

porösa 2
Representera åtminstone 14 st. olika lerkärl,
fasta 13

af hvilka

porösa 1

2 st. benbitar, af hvilka den ena troligen

fattas.

är bränd.

31 st. stenskärvor.

cig.l.

b-lagret.
26 st. lerkruksbitar och ca 20 st. skärfvor.
23 + skärfvorn
Fasta
Af mellankonsistens 1
Porösa
Representera åtminstone

2.

8

st. olika lerkärl,

af hvilka fasta
mellankonsistens
poröst

6
1
1

41 st. stenskärfvor.
bottenlager = b eller c.
Större bellpipa och några mindre ben. Benpipans längd 19 cm. Se kartan.

1911.

5907.
Jettböle.

Gröfre benplQa - längd 11,7 cm - och mindre
ben, vilka 16:go emellan den gröfre benpipan och n:o 103. Se kartan.

Rut.

och

93 st. lerkruksbitar och ca 25 st. skärfvor
Af bitarna äro

fasta

75

porösa 18..
De representera åtminstone 15 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta 12
porösa

3.
Fattas.

Ben , vägande

71 st. stenskärfvor.

cig.1.

En liten bit bränd lera af fast konsistens.

Sten med dimensionerna 3,5 x 2,7 x 1,5 cm.
En sida tyckes s1ipad.

Rut.
Lagerföljd:
a + b =(7 cm torf
(
(16 cm mörkbrunt
c = 23 cm
orörd sand.
Dessa mått äro tagna vid rutans norra
kant; vid den södra äro lagren något
tunnare,

så att sand vidtager

8 cm högre.

110. 66 st. lerkruksbitar och ett 20-tai skärfvor

1911.

5907.
Jettböle.

Fasta 44 bitar och de flesta skärfv.
Porösa 12
Representera åtminstone 12 st. olika lerkärl,
af hvilka fasta
porösa 3.

Ben, bland dem 4 Skadade kotor, vägande

fattas

82 stenskärfvor.

cig.l.

Lerkruksbit af fast konsistens med nötta
kanter. Längd 5,3 cm, bredd

Liten kvartsbit. Längd

3 cm.

3,9 cm, bredd 2 cm.

b-lagret.
102 st. lerkruksbitar och ca
Af bitarna äro

35 skärfvor.

fasta 63

porösa 39.
åtminstonei
De representera/-2-T—s7 olika lerkärl, af
hvilka fasta 14
porösa

Ben.a.

7.

vägande

. Några ben troligen

fattas.

brända, bland dem leddelen af större benpipa.

1/7. 34 st. stenflisor.
En liten bit förkolnadt trä möjl. nötskal.
c-lagret.
218 st. lerkruksbitar och ett synnerligen
stort antal skärfvor.
Fasta 133 och de flesta skärfvorna
Porösa 85
Representera åtminstone 34 st. olika ler-

cig.l.

1911.

5907.

kärl, af hvilka fasta 22
porösa 12.

Jettböle.

Benz af däggdjur, fågel och fisk, vägande
. En mindre del af benen varit
utsatt .för eld.
cig.l.

72 st. stenflisor.
Bränd lerklump af fast konsistens. Längd
7 cm, bredd 4 cm, höjd 3,5 cm.

Liten bränd_ lerbit

af porös konsistens.

Bitar af nötskal.

Små bitar förkolnadt trä.
Fragment af brynsten, med en slipad sida.
Längd och bredd ca 3,2 cm, tjocklek 2,1 cm.

Fragment af liten brynsten med triangelformig genomskärning. Alla tre sidor slipa
de. Längd 3,2 cm, bredd 1,4 cm, höjd 1,1cm.
Kvartsbit med dimensionerna 4,2 x 2,5 x 1,8
CM.
Liten bränd benbit med tvenne rader paral
elia streck, möjligen märken efter nerver,

fattas

knappast ornament.
Rut. 24.
a-lazret, saknar fynd.
b-lagret.
130. 115 st. lerkruksbitar och ett antal skärfvor.
Af bitarna äro:

1911.

5907.
Jettböle.

fasta

69

porösa 46.
De representera åtminstone 16 st. olika lerkärl, af hvilka fasta
porösa

8
8.

Ben, vägande

fattas

42 st. stenflisor.

cig.1.

2 st. brända lerbitar af fast konsistens.

Några små bitar af nötskal.

Sten med dimensionerna 9,8 cm x 7,8 x 5,2
cm. Att döma af svaga spår af tillknackning varit använd som knacksten.

Tillslagen sten, som tydligen är förarbetet tili en yxa eller mejsel. Dimensioner

8 x 5,8 x 2,4 cm.
c-lagret.
100 st. lerkruksbitar och ett antal skärfvor. Af bitarna äro fasta
porösa

67
33.

De representera åtminstone 20 st. olika
lerkärl, af hvilka fasta 11
porösa
Beni vägande

9

. Någta af de mindre

fattas

äro brända.

30 st. stenflisor.

cig.l.

1911.

5907.

Obränd bra.

Jettböle.
Några bitar förkolnadt trä.

I c-lagret, låg en sten och under denna
gjordes följande fynd:
142. 11 st. lerkruksbitar , af hvilka fasta 10
porösa 1.
De representera

åtminstone 4 st. olika lerfasta

kär17 af hvilka

3

poröst 1

Några ben , vägande

fattas

2 st. stenskärfvor.

cig.l.

Rut.

25.

Lagerföljd:
Vid rutans W-sida:

torf

9 cm

mörkrostbrunt 19 crd = a
Vid rutans 0-sida

torf

8 cm

mörkrostbrunt 16 cm
gråsvart

30 cm

orörd sand.
a7 b7 c-lagren ungefär lika tjocka.
17 å 18 cm.

a-lagret.
122 st. lerkruksbitar 7 af hvilka fasta 72
porösa 50.
De representera åtminstone 17 st. olika lerkär17 af hvilka

fasta
porösa

10

7

fattas.

1911.

5907;

Några ben, vägande

fattas

124 st. stenflisor.

cig.l.

Jettböle.

Större sten af sama stenart som f1ertalet
flisor . Dimensionerna 11,1 x 10,9 x 9 cm.
b-1agret,
149. 74 st. lerkruksbitar af hvilka fasta 57
porösa 17.
Representera åtminstone 12 st. olika 1erkärl 9
af hvilka

fasta

9

porösa 3.
Benskärfvor, vägande

fattas

36 st. stenflisor.

cig.l.

c4.11gret.
26 st. lerkruksbitar och 3 st. skärfvor.
Fasta 23 + skärfvorna
Porösa
Representera åtminstone
af hvilka

fasta

3
6 st. olika lerkärl,

5

poröst 1

13 st. stenflisor.

cig.1.

Rut. 26.
avlagret.
122 st. lerkruksbitar och ca 30 st. skärfvor
Af bitarna äro

fasta 96
porösa 26

1911.

5907.
Jettböle.

Representera åtminstone 17 st. olika lerkärl,
af hvilka,

fasta 13
porösa 4

fattas

vägande

Smärre

cig.l.

63 st. stenflisor.

Brynsten;

längd 13,5 cm, bredd

7 cm, höjd

4,2 cm.
b-lagret.
116 st. lerkruksbitar och några skärfvor. Af
fasta 104

bitarna äro

porösa

12

De representera åtminstone 18 st. olika ler
fasta

kärl, af hvilka

porösa

Ett par kotor

och

15

3.

mindre ben af hvilka

några brända .

fattas

49 st. stenflisor.

cig.l.

Kvartsbit . Längd
tjocklek

Sten

5,5 cm, bredd 2,6 cm,

3,1 cm.

af samma stenart som flisorna

med

en naturlig yta. Att döma af spår efter
tillknackning varit använd som knacksten.
Dimensioner: 5,9 -x 4,8 x 3,2 cm.

Kalkstensbitar.

1911.

5907.
Jettböle.

c-lagret.
12 st. lerkruksbitar af fast konsistens och
representerande åtminstone

3 st. olika ler-

kär1.

Ett antal benskärvor, af hvilka några

fattas

brända.

4 st. stenflisor.
En bit af

cig.l.

nötskalT

Brynsten, nästan triangelformig, af sandsten.
Största längd
lek

13,6 cm, bredd

3, 5 cm.

12,2 cml tjock4

169. En bit hårdnad Jord, stä11vis rostig, ställvis mörk med inmängda ko1partiklar.
Rut. 212.
Lagerföljd:

6 cm torf
a = 22 cm mörkbrunrödt
b = 17 cm gråsvart
Måtten tagna vid rutans östra vägg.,
a-luret.
170. 9 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

8

porös

1

Representera åtminstone
af hvilka

3 st. olika lerkärl,

fasta 2
poröst 1

äfven rut. .231 och 237.

b -1agret.

5907.

17 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

Jettböle.

14

3.
Representera åtminstone 8 st. olika lerkärl
fasta 6
af hvilka
porösa

porösa 2.
och ett par mindre, fattas

Ett något större ben
af hvilka ett brändt.

cig.l.

12 st. stenflisor.

Utan uppg,ift om lagret.

44 st. lerkruksbitar och ca 15 skärfvor.
Af bitarna äro
fasta
porösa
Representera
af hvilka

37
7

åtminstone 14 st. olika lerkärl
fasta 10
porösa

175. Ben, vägande

4
Några af de mindre

fattas

brnda.
cig.l.

44 st. stenflisor.

2 st. bitar af nötskal.

Fragment af brynsten . Längd

10,2 cm,

bredd 4,8 cm, tjocklek 3,1 cm.
Rörande bottenlagret (b eller c)se äfven rut.
231 och 237 samt 231, 232 och 237.

1911.

Rut. 238.

5907.

Lagerföljd:

Jettböle.

6 cm torf
a = 20 cm mörkbrunrödt
b = 24 cm gråsvart.

Måtten tagna vid rutans östra vägg.

a-lagret.
179. 36 st. lerkruksbitar
Af bitarna äro

och ca 35 skärfvor.
fasta 31
porösa 5

De representera åtminstone
kär1, af hvilka

6 st. olika ler-

fasta

5

porösa 1

3 st. benj.

af hvilka åtminstone ett vafattas.

rat utsatt för eld.

181. 4 st. stenf1isor.

cid.l.

Kvartsbit med dimensionerna 2,1 x 1,7 x

o,6 cm.
Se äfven rut. 232:b och 238:a.

b-1agret.

79 st. lerkruksbitar och ett tio-tal skärfvor. Af bitarna äro fasta

68

porösa 11.
De representera åtm. 19 st. olika lerkärl, af
hvilka fasta 16, porösa 3
Ben, vägande

fattas.

1911.

5907.

35 st. stenflisor.

cig.l.

Jettbö1e.
använd som brynstenpvå

Fyrkantig sandsten

kanter äro slipade. Diagonalernas längd

9 cm och 7,5 cm, tjocklek 2,6 cm.
Brändt leråTall.

cTlagret.

46 st. 1erkruksbitar och ca 10 skärfvor.
fasta 40

Af bitarna äro

porösa

6

De representera åtminstone 13 st. olika
fasta 11

1erkärl, af hvilka

porösa 2.

Ett antal mindre ben, af hvilka ett par

Fttas.

äro brända.
cig.1.

47 st. stenf1isor.
2 något större och 3

små bitar förkol-

nadt trä.

Nackdelen af ofullbordad
bredd vid nacken

yxa: Längd 5,1 cm

3,7 cm, största bredd 5,1

cm, tjocklek 3,6 cm.
Rut. 28 och XL.
På gränsen emellan rut. 238 och området
XL (se kartan) gjordes följande fynd:
23 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta 21
porösa 2

1911.
5907.
Jettbö1e.

Representera åtminstone
af hvilka

6 st. olika 1erkärl,

5

fasta

porös 1

Ben.I.

vägande

. Några af de mindre

fattas.

brända.
16 st. stenf1isor.

cig.1.

Rundadt rektangulär vacker ma1sten. Dimensioner: 17,4 x 11,7 x 6,3 cm.

Fragment af brynsten

till formen nästan

en liksidig triangel, hvars sida är ca
13 cm; tjocklek 4,9 cm.
Litet fragment af en annan brynsten. Dimensioner 2,4 x 2 x 2 cm.
Bit af nötskal.

Rut. 29.
Lagerföljd:

8 cm torf
a= 17 cm mörkrostbrunt
b=
c=
d=
a-laret.
62 st. 1erkruksbitar och ca 20 skärfvor.
Af bitarna äro fasta 49
porösa 13
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

fasta

5

porösa 2

7 st. olika ler-

1911.

5907.

Ben, vägande

fattas

96 st. stenflisor.

cig.l.

Jettbö1e.

b-lagret.
21 st. lerkruksbitar och ett par skärfvor.
13 + skärfvorna

vasta

8

Porösa

Representera åtminstone 4 st. olika lerkärl,
af hvilka

fasta 2
porösa 2.

Ben, vägande

fattas

8 st. stenflisor.

cig.l.

a-1agzet.
306. 37 st. lerkruksbitar och ca 20 skärfvor.
Af bitarna äro fasta 21
porösa 16.
De representera åtminstone 10 st. olika
1erkärl, af hvilka

6

fasta

porösa 4.
Ben, vägande

fattas.

18 stenflisor.

cig.l.

d-1agret.

93 st. lerkruksbitar och ca 40 skärfvor.
Af bitarna äro fasta 74
porösa

19

De representera åtminstone 17 st. olika
lerkär1, af hvilka

fasta 14
porösa

3

1911.
5907.
Jettböle.

Beni_ vägande

. Några

mindre ben

brända.
cig.l.

21 st. stenf1isor.
Några bitar förkolnadt trä.
En liten kvartskärfva.

Rut. 240.
Lagerföljd:
8 cm torf,
a= 17 cm mörkrostbtunt
b=

a -12_,gret.
22 st. lerkruksbitar och 1 skärfva.
Fasta
Porösa

18
4 + skärfvan•

Representera åtminstone 5 st. olika lerkär1,
af hvilka

fasta 3
porösa 2.

2 st. ben, af hvilka det ena en skadad
kota.

fattas.

44 st. stenflisor.

cig.l.

Brynsten. Längd 16,2 cm, bredd 13,5 cm,
tjocklek 4,5 cm. Form: orege1bunden femhörning . En sida slipad.

0rnerad lerkruksbit af porös kansistens.
Tvenne kanter ganska jämna beroende på

1911.

5907.
Jettböle.

slitning eller slipning . Hörnet meilan
de jämna kanterna afrundadt.

b-lagzet, c-lagret.
62 st. lerkruksbitar och ett 20-tai skärf. vor.

Fasta 28
Porösa 34 + skärfvorna.

Representera åtminstone 10 st. olika lerkärl, af hvilka•

fasta

5

porösa

5.

Ben, vägande

Fattas.

9 st. stenflisor.

cig.l.

I b-lagret hittades mycket litet, i c-lagret mera.

Rut. 241.
Lagerföljd:

9 cm torf
14 cm mörkrostbrunt
29 cm gråsvart
orörd mursand
a-lagret (inklusive torfven) = 22 cm.
b-lagret

= 15 cm.

c-lagret

= 16 cm.

Måtten tagna vid rutans västra sida. Vid
den norra äro lagren något tjockare.
a-lagret.

29 st. lerkruksbitar, af hviika
fasta
porösa

20

9

1911.

5907.
Jettböle.

Representera

åtminstone 10 st. olika ler-

kärl, af hvilka

fasta

7

porösa 3.

Några ben.

fattas.

46 st. stenflisor.

cig.l.

Del af starkt använd sliD5ten. Största
längd 15,6 cm
varierar

bredd 10,6 cm, tjockleken

mellan 0,7 och 2,1. cm.

225 a. Fragment af sten som måhända användts
som brynsten.

Dimensioner : 5,3 x 2,3 x 2,

cm.

b-/agret.
25 st. lerkruksbitar och 3 st. skärfvor.
Fasta 24 + skärfvorna
Porösa 1

9 st. olika lerkärl
fasta 8

Representera åtminstone
af hvilka

poröst 1.

21 st. stenflisor.

cig.l.

c-lagret.

51 st. lerkruksbitar af hvilka
fasta

38

porösa 13.
Representera åtminstone 10 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta
porösa

7
3

1911.

5907.

229. 6 st. stenflisor.

cig.l.

Jettböle.
230. Sten af samMa material som flisorna. Längd
16,5 cm, bredd 10,8 cm. höjd 12,6 cm.
231. Knacksten, hoplimmad af två bitar. Dimen:
sioner

9 x 8,6 x 6.1 cm.
Rut.

242.

Lagerföljd:
ca

8

cm torf

a = 16 cm mörkrostbrunt
b =
c =

a-lagret.
232. 42 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasts 32
porösa 10
De representera åtminstone
1erkär1, af hvilka fasta

8 st. olika
4.

porösa 4.
233. 4 st. ben, hvilka varit utsatta för eld.

Fattas.

234. 23 st. stenf1isor.

cig.l.

b-lagret.
235. 22 st. lerkruksbitar af fast konsistens,
hvilka representera åtminstone

4 st. olik

lerkärl.

236. Några ben, vägande

fattas.

1911.

5907.

8 st. stenflisor.

Jettböle.
Afbruten med

cig.l.

3 hullingar försedd

6,3 cm

lång spJut - eller haL'punsppts af ben.

Jordprof.
c-luret.

31 st. lerkrusbitar, af hvilka
fasta 28
porösa

3.
7 st. olika ler-

De representera åtminstone
kärl, af hvilka fasta
porösa 2.

Mindre beni, af hvilka några brända

vä-

gande

fattas

7 st. stenflisor.

cig.1.

Bit af ett nötskal.
Rut. 24.
Lagerföljd:

8 cm torf
a = 16 cm mörkrödbrunt
b = (6 cm mörkrostbrunt

(

(17 cm svart

kulturjord

C=

a-lagret.
26 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta 25
porös
De representera

1

7 st. olika

åtminstone

lerkärl, af hvilka fasta

6

poröst 1.

1911.

5907.

Några mindre, delvis brända ben,

vägande

fattas

Jettböle.
61 st. stenfiisor.

cig.1.

3 st. kol.
Sten som att döma af att en kant är slipad
använd som brynsten. Dimensioner : 4 x 2,2
x 1 cm.

b-lagret.

35

st. lerkruksbitar

och ca 15 st. skärfvo r.

Af bitarna äro fasta 28

7.
åtminstone 9 st. olika
De representera
7
fasta
1erkärl, af hvilka
porösa

porösa 2

Ben,,

fattas

vägande

cig.l.

32 st. stenflisor.

2 st. bitar af nötskal.

c=lagIet.
28 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta 26
porösa 2
Representera

åtminstone 10 st. olika 1er-

kärl, af hvilka

fasta

9

poröst 1.

2 st. brända lerbitar och obrända ben, vägande (i två skilda askar).

1911.

5907•

cig.l.

16 st. stenflisor.

Jettböle.
bialsten, hvars ena ända_ är afslagen.
Lingd

bredd 9,1 cm, höjd 6,3 cm.

15,1 cm

Rut. 244.
Lagerföljd:
ca

8 cm torf

a = 16 cm mörkbrunt
(6 cm mörkbrunt

b =

(17 cm svart

kulturjord

C=

Enl. en annan uppgift är b:ca 21 cm svart
kulturjord med en sotrand af 1 cm tjocklek
nederst.

a-lagret.
257. 35 st. lerkruksbitar

af hvilka

fasta
porösa

30

5

De representera åtminstone
kärl, af hvilka fasta

7 st. olika ler

6

porös 1.

Några ben, af hvilka ett par brända, vä-

fattas

gande
30 st. stenflisor.

cig.l.

b-luret.
74 st. lerkruksbitar och 15 å 20 skärfvor.
Af bitarna äro fasta

59

porösa 15
De representera åtminstone 11 st. olika

1911.

5907.

lerkärl, af hvilka

fasta

8

porösa 3

Jettböle.

Ben, af hvilka ett par brända, vägande

fattas

cig.l.

27 st. stenflisor.

c-lagret.
46 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

43

af mellankonsistens 2
Representera åtminstone 12 st. olika lerfasta

kärl, af hvilka

90

af mellankonsistens 2
Ben, vägande

fattas

23 st. stenflisor.

cig.l.

Xleä af svårbestäMbar typ, slipad endast
vid den något rundade eggen; genomskärnin :
rektangel med afrundade hörn. Yxan är pä
grund af materialets beskaffenhet något
medformigt böjd. Dimensioner : längd 14,5
cm, bredd vid eggen 4,8 cm, vid nacken
3,5 cm, tjocklek vid eggen 1,8 cm, vid nac
ken 2.1 cm.

Klump, obränd lera.
Gränsen mellan rut. 244 och LXII.

19 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta 17
porösa 2.

1911.

5907.
Jettböle.

6 st. olika 1erkärl

Representera åtminstone
af hvilka

fasta

5

poröst 1

Ben, vägande

fattas

15 st. stenflisor.

cig.1.

Knacksten med dimensionerna 8,2 x 4,7 x
4,7

cm " knackad endast på ändorna.

Några bitar af nötska1.

Till hälften

förko1nad träbit.

Oregelbunden sten af kvarts med naturliga
ytor. En kant bär spår efter tillknackning, och stenen har således användts som
knacksten. Dimensioner: 8,6 x 7,7 x 6,1 cm.
Nästan triangelformig sten; från en af dess
kanter äro skärfvor bortslagna och måhända är den därefter något slipad. Dimensinner: 16,3 x 12,3 x 5,3 cm.

Rut. 245j
Lagerföljd:

9 cm torf
a = 18 cm 12 å 16 cm mörkbrunt
b = 14 cm 43 cm gråsvart
c = 12 cm
d = 26 cm

nedåt mörknande,
och innehållande koi,
ben,m.m.
orörd sand.

Lagren slutta åt norr.

1911.

5907.
Jettböle.

a-lmret.

59 st. lerkruksbitar och ett 20-tai skärfvor. Af bitarna äro fasta 51
porösa

8

De representera åtminstone 11 st. olika lerfasta

kär1, af hvilka

9

porösa 2.

4 st. ben, af hvilka en skadad kota. De

fattas

tre öfriga måhända varit utsatta för eld.

cig.l.

80 stenf1isor.
En liten bit bränd lera af fast konsistens.

Till denna rutas a-lager höra troligen
äfven följande:
38 st. lerkruksbitar och ett 20-tal skärfvor. Af bitarna äro

fasta 31.

7.

porösa

8 st. olika
fasta 6

De representera åtminstone
lerkärl, af hvilka

porösa 2.

Mindre

ben

af hvilka ett par brända,
fattas

vägande
b-lagret.
282. 41 st. lerkruksbitar och ett 10-tai skärfvor. Af bitarna

äro

fasta 83.
porösa 18.

De representera åtminstone 12 st. olika
lerkär1, af hvilka

fasta

6

porösa

6.

1911.

5907.

Ben, vägande

fattas

6 st. stenflisor.

cig.l.

Jettböle.

Nästan klotrund sten, som att döma af
svaga spår efter tillknackning användts
som knacksten. Dimensioner: 6,7 x 6,4 x 5,3
cm.

c-lagret.
46 st. lerkruksbitar och ca 15 skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 28
porösa 18.

De representera åtminstone 13 st. olika
kärl, af hvilka

fasta

9

porösa 4

Ben, vägande

fattas

18 st. stenflisor.

cig.l.

Brynsten med dimensionerna

10,3 x 8 x 2,1

CM.
d-11gret.
80 st. lerkruksbitar och ca 10 skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 63
porösa 17.

De representera åtminstone 15 st. olika lerkär1, af hvilka fasta

9

porösa 6.
Ben, bl.a. kotor, vägande
svart, troligen bränd.

. Ett ben fattas

1911.

5907.

cig.l.

292. 14 st. stenflisor.

Jettböle.
293. Bryhsten med dimensionerna 9,4 x 5,4 x

3,4 cm.
294. Nacke af ofullbordad yxa, slipningen på-

lek

7 cm , tjock-

10 cm, bredd

börjad. Längd

5,7 cm.
Rut. 246.
Lagerföljd:

8 cm torf
a = 16 cm mörkrostbrunt
b =
c =
Den orörda jorden vidtager ca 23 cm 1ägre än i rut. 245.

a-lagret.
295. 97 st. 1erkruksbitar och 50-tai skärfvor.
Af bitarna äro fasta 80
porösa 17.
De representera

åtminstone 17 st. olika

lerkär1, af hvilka

fasta 14
porösa

3

296. Ben, vägande

fattas

297. 98 st. stenf1isor.

cig.l.

b-lagret.
298. 40 st. lerkruksbitar och ca 25 skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 31.
porösa

9

och de representera åtminstone

9 st. olika

1911.

5907.

lerkärl, af hvilka

Jettböle.

fasta

6

porösa

3

299. Ben, vägande

fattas

300. 6 st. stenflisor.

cig.l.

c-lagret.
301. 19 st. lerkruksbitar, af hvilka

16

fasta
porösa
åtminstone

De representera

fasta

1erkär1, af hvilka

3
9 st. olika
6

porösa 3

302. Ben, vägande

fattas

303. 23 st. stenflisor.

cig.l.

304. Afp1attad rund sten, som att döma af
svaga spår efter tillknackning användts
som knacksten.

Dimensioner: 11 x 10,5 x

7,1 cm.
Rut.
Lagerföljd:

9 cm

tori

14 cm mörktostbrunt
29 cm

gråsvart

a (inklusive torfven) = 22 cm
b =

15 cm

c = 16 cm.

a71agret.
305. 46 st. lerkruksbitar och 5 st. skärfvor.
Fasta 40 +
Porösa

6

3 skärfvor
2 skärfvor.

1911.

5907.
Jettböle.

7 st. olika lerkärl,

Representera åtminstone
af hvilka

fasta

5

porösa 2.

cig.l.

34 st. stenflisor.

b-1uret.
48 st. lerkruksbitar och ett 10-tai skärf,
vor. Af bitarna äro fasta 45
porösa
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

3

8 st. olika ler-

7

fasta

porös 1 .
cig.l.

58 st. stenflisor.
Oregelbunden sten af samma stenart

som

flertalet skärfvor. Att dömå af spår efter tillknackning har den användts som
knacksten. Dimensioner:

8,6 x 7 x 6 cm.

c-lagret.

37 st. lerkruksbitar
alla

och

3 st. skärfvor,

af fast konsistens och representera

åtminstone 4 st. olika lerkärl. Bland lerkruksbitarna är bottnet och nedre delen af
en kruka.

9 st. stenflisor.
Bryqsten med dimensionerna 10,5 x 6 x 3,7

cm.

cig.l.

1911.
5907.

Rut. 248.
Lagerföljd:

Jettböle.

torf

7 cm mörkrostbrunt
13 cm gråsvart - brunt med insprängda sotpartiklar
11 cm mörkare gråsvart

7 cm sotigt svart kulturlager
3 cm det svarta ijusnar orörd
mursand.
a =

b= 13 cm, c =13 cm, d= 17 cm.

a-lagret.
313. 39 st. lerkruksbitar och 12 st. skärfvor.

33

Af bitarna äro fasta

6.

porösa
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

fasta

5

porösa

3.

8 et. olika ler-

51 st. stenflisor.

cig.l.

Fragment af brynsten. Dimensioner: 7,5 x
7,1, x 1,5 cm.

2 små kvartsstycken.
b_lagret.
60 st. lerkruksbitar och ca 25 skärfvor.
Af bitarna äro fasta 50
porösa 10
De representera

åtminstone 11 st. olika

lerkärl, af hvilka fasta 9
porösa 2

1911.

5907.

Benskärfvor

fattas

vägande

Jettböle.
cig.l.

27 st. stenf1isor.
Oregelbunden
knacksten.

relativt 1itet använd
Dimensioner:

9,9 x 8,3 x 6,8 cm.

Ungefär hälften af en sliplten. Längd 14,5
cm, bredd 17,9 cm, tjocklek 3,1 cm.

c-1agret.

31 st. lerkruksbitar och ett tio-tal skärf
Fasta 29 och skirfvorna

vor.

Porösa 2
Representera åtminstone. 6 st. olika 1erkär1
af hvilka

fasta

5

poröst 1
fattas

Mindre ben, vägande

cig.1.

13 st. stenf1isor.
Ore1ge1bunden sten af samma stenart som
flisorna med spår af tillknackning på
ett par kanter, troligen använd som
knacksten. Dimensioner : 10,7 x 8,7 x 4,3 cm.

dylagret.

38 st. lerkruksbitar
Af bitarna äro

och ca 10 skärfvor.
fasta 27
porösa 11

De representera åtminstone
1erkär1, af hvilka

fasta

8 st. olika
5

porösa 3

1911.

5907.

Ben, af hvilka en del bränd

vägande

fattas

Jettböle.
4 st. stenflisor.

cig.l.

Lerkruksbit af fast konsistens , ornerad
med två intryckta gropar. En kant är
slipad.

Oregelbunden sandsten med flere naturliga
ytor.

En Yta tyckes slipad

hvarför sten.,n

troligen varit använd som brynsten. Dimensioner: 8,2 x 7,5 x 3,8 cm.

Rut. 242.
Lagerföljd:
torf
a =
b = 11 cm gråsvart
c = 15 cm gråsvart med sotskikt
nederst
d = 23 cm ett par tre sotskikt
åtskilda af gråsvart
kulturjord.

56 st. lerkruksbitar och 5 st. skärfvor.
Fasta 47 + skärfvorna
Porösa

9

Representera åtminstone 10 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta

7

porösa

3

Ett ben

fattas

53 st. stenflisor.

cig.l.

1911.

5907.

b-lagret.

Jettböle.
334. 38 st. lerkruksbitar och 15 å 20 st. skärfvor. Af bitarna äro

fasta

31

porösa

7 st. olika ler-

De representera åtminstone
kärl, af hvilka

fasta

7

5

porösa 2

Benl bland hvilka en kota, vägande

fattas

Några af benen äro brända.

cig.l.

27 st. stenflisor.

Nästan klötrund

starkt använd knacksten.

Dimensioner: 8,2 x 6,9 x 7,3 cm.

c-lagret.

39 st. lerkruksbitar och 5 st. skärfvor.
Fasta
Porösa

33 + skärfvorna
6

Representera åtminstone 13 st. olika lerkär
af hvilka

fasta
porösa

10

3

Ben, af hvilka några bland de mindre äro
brända. De väga

15 st. stenflisor.

fattas

1911.

5907.

341. Några bitar af nötskal.

Jettböle.
d-1agret.

3 st. skärfvor.

47 st. lerkruksbitar och
Fasta

43 och skärfvorna
4

Porösa

9 st. olika lerkärl

Representera åtminstone
af hvilka

fasta

8

poröst 1

Ben af hvilka flere brända, vägande

fattas

10 st. stenflisor.

cig.l.

bitar/
Ett par /Ta.:1— nötskal.

Rut.

0.

Lagerföljd:
a = 16 cm mörk-rostbrunt
För öfrigt äro lagrens mäktighet och
beskaffenhet lika som i rut. 249.

a-lauet.

55 st. lerkruksbitar och ett 10-tai skärfvor
Af bitarna äro fasta 48
porösa
Derepresentera åtminstone
kärl, af hvilka

fasta

7

8 st. olika ler6

porösa 2.

1911.

5907.

Ett ben.

fattas

63 st. stenf1isor.

cig.1.

Jettböle.

Sten af samma stenart som flisorna med
svaga spår efter tillknackning, troligen
använd som knacksten. Dimensioner: 7,5 x
6,7 x 3 cm.

b-lagret.
51 st. lerkruksbitar och 7 st. skärfvor.
Fasta 39 +3skärfvor
Porösa 12 + 4 skärfvor.
Representera åtminstone 10 st. olika lerkär1
af hvilka

fasta 8
porösa 2.

Bland dem äro 2 ko-

Ben, vägande

fattas

tor och en bit af ett mindre däggdjur
käkben med 3 kvarsittande tänder.

28 st. stenflisor.

Brynsten med en slipad kant. Dimensioner:
10,5 x 3 x 2,3 cm.

Kvartsflisa

med dimensionerna 5,8 x 3,2 x

2,1 cm.

c-1agret.
60 st. lerkruksbitar och 15 å 20 st. skärf-

cig.l.

1911.

5907.

vor. Af bitarna äro fasta 54

Jettböle.

porösa

6

De representera åtminstone 11 st. olika 1er-

9

kär11 af hvilka fasta

porösa 2

Ben, vägande

fattas

29 st. stenflisor.

cig.l.

50 st. lerkruksbitar och

8 st. skärfvor.

Fasta 47 och skärfvorna
Porösa
Representera

3

åtminstone 11 st. olika 1er-

kä 1, af hvilka

fasta 9
porösa 2

Ben, bland dem en stor benpipa

fiere

kotor, skalldelar m.m. De väga

fattas

6 st. stenflisor.

cig.1.,

Bitar af nötskal.

Sten, som att döma af att en sida är
slipad, användts som brynsten. Dim?nsioner.
4,8 x 4 x 3,9 cm.

Rut. 251.
a-lagret.

1911..

5907.
Jettbö1e.

127 st. lerkruksbitar_ och ca 15 skärfvcr.
Af bitarna äro fasta 111
porösa

16

-De representera åtminstone
1erkär1 af hvilka

21 st. olika

fasta 19
porösa 2

Ben,

fattas

vägande•

cig.l.

123 st. stenf1isor.

Fragment af brynsten; dimensioner

6,3 x

4,4 x 2,9 cm.

Kvartsbit med dimensionerna

6 x 3,3 x 2 cm.

2 bitar bränd lera, den ena af fast

den

andra af något porös kmsistens. Affall?

b-1agret.
Circa 273 st. lerkruksbitar och ett 40ta1 skärfvor. Af bitarna äro
fasta
porösa
De representera
1erkär1, af hvilka

206
67.

åtminstone 35 st. olika
fasta 24
porösa 11

Ben, vägande

fattas

1911.

5907.

371. 75 st. stenflisor.

cig.l.

Jettböle.
c-lagret.
180 st. lerkruksbitar och ca 25 st. skirfvor
Af bitarna äro

fasta 118
porösa

62

De representera åtminstone 31 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta 21
porösa 10

Ben, vägande

fattas

37 st. stenflisor.

cig.l.

Fragment sf ofullbordad mejsel. Endast den
ena sidan är slipad. Längd: 7,2 cm, bredd
4.5 cm, tjocklek 1,8 cm. En lösåLagen bit
fastlimmad.

En liten bit

obränd lera.

I rutan 251 funnos några stenar. Under
dessa gjordes i c-lagret följande fynd:

40 st. lerkruksbitar och ett 20-tai skärfvor. Af bitarna äro fasta

27

porösa

4

mellankonsistens

9.

1911.

5907.
Jettböle.

olika ler-

De representera åtminstone
fasta

kärl, af hvilka

4

mellankonsistens 1
porösa

2.

Ben, vägande

fattas

9 st. stenflisor.

cig.l.

d-lagret.
89 st. lerkruksbitar och cal5skärfvor.
Af bitarna äro fasta 70
mellankonsistens 2.
porösa 17
De representera åtminstone 14 st. olika lerkär1, af hvilka fasta

Ben,

10

mellankonsistens

2

porösa

2

. Blahd dem är ett

vägande

fattas

antal tänder några ben brända

27 st. stenflisor.

Bränd lerbit af
ej härstamna
sidan

fast konsistens; tyckeB

från något lerkärl. Den en-

som förfaller arbetad, ornerad ?

med en våglinje. Måhända skräp.

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

Under stenarna i d-lagret gjordes följ'ande fynd:

10 st. lerkruksbitar och 1 skärfva.

9 + skärfvan

Fasta

Poröst 1
Representera åtminstone 4 st. olika 1erkär1
af hvilka fasta 3
poröst 1

Små, delvis brända ben, vägande

3 st. stenf1isor.

cig.1.

Rut. 25.22.
Lagerföljd:
14 cm torf

och torfjord

16 cm mörkrostbrunt
16 cm gråsvart
17 an mörksvatt kulturjord

7

cm med kulturrester uppblandad
mursand.

ca 4 cm sotskikt

9 cm med kulturrester uppb1. mursand
2 cm sotskikt
De tagna lagren äro
a = 20 cm

c = 20 cm

b = 20 cm

d = 28 cm

Måtten tagna vid rutans SO pinne.

Vid midten af 0-väggen i rutans N- halfva
var 1agerföljden:

8 cm torf
17 cm mörkrostbrunt
38 cm gråsvart

nedåt mörknande

1911.

5907.

1 cm sotrand

Jettbö1e.

orörd mursand och svallgrus.
De tagna 1agrenå mäktighet var:
a = 20 cm

d = 12 cm

b = 15 cm

e = 14 cm

c= 13 cm
Vid W-väggen af N-halfvan voro:
b = 14 cm
c = 12 cm

a-lagret.
387.

66 st. lerkruksbitar och ca 15 skärfvor.

Af bitarna äro fasta 58

8

porösa

De representera åtminstone 11 st. olika lerkär1, af hvilka fasta
porösa

8
3

Ben, af hvilka några brända

vägande

cig.1.

128 st. stenf1isor.

Kvartsbit med dimensionerna 3,6 cm x 2,2 x

1,7 cm.
b-1agret.
Rutans södra hälft.
151 st. lerkruksbitar och ca 25 st. skärfvor. Af bitarna äro fasta 96.
porösa
De representera

55.

åtminstone 19 st. olika

1erkär1, af hvilka faSta 14
porösa

fattas

5

1911.

5907.

Ben, vägande

fattas

67 st. stenfiisor.

cig.l.

Jettböle.

Oregelbunden fyrkantig brynsten med en
slipad yta. Dimensioner: 8,7 x 8,2 x 4,3 cm.

Fragment af brynsten, oregelbundet, med er
liten yta svagt slipad. Dimensioner 7,8 x

5 x 3,5 cm.
Afrundad äl@l4 som måhända varit använd
som brynsten. Dimensioner :

10 x 7,6 c 3,8

cm.
Rutans norra hälft:

66 st. lerkruksbitar och 5 st. skärfvor.
Fasta 48 och skärfvorna
Porösa 18
Representera åtminstone 15 st. olika lerkärl
af hvilka

fasta 10
porösa

5

fattas

Ben,,. vägande

45 st. stenflisor.

cig.l.

a-lagret.

275 st. lerkruksbitar och 70 å 80 skärfvor.
Af bitarna äro fasta 223
porösa 52
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

39 st. olika ler

fasta 29
porösa 10

1911.

5907.
Jettböle.

N° 1469afförbiseende kommit hit, ehuru den
hör tili rut. 254:f.

. Några af benen äro

Ben4 vägande

fattas

brända.
cig. 1.

51 st. stenflisor.

Bottendelen af en porös lerkruka fylld
med jord .

Krukan stod på rätt köl invid

rutans 0-vägg ungefär vid dess midt.

Fast lerkruksbit, hvars kanter äro. nötta.
Dimensioner: 4,1 x 2,7 x 1,1 cm.

Dimensioner: 7,6 x

Påbörjad hålmejsel???
3,3 x 2,4 cm.

Nästan kulformig kvartsbit, hvars dimensioner äro 1,5 å 1,8.

d-lagret.
Circa 315 st. lerkruksbitar och ca 135
skärfvor.

Fasta 230 + 85 skärfvor
Porösa 85 + 50 skärfvor.

Representera åtminstone 28 st. olika lerkärl,
af hvilka

fasta 22
porösa

Ben, vägande

6

. Några

mindre

ben äro

fattas

brända.

53

st. stenf1isor.

Fragment af brynsten; endast en liten yta
slipad, skärfvor bortslagna. Dimensionerna
äro: 4,5 x 3,7 x 3,4 cm.

cig.l.

1911.

5907.

En bit kolnadt trä.

Jettböle.
Obränd lera bildande en oregelbunden mång.
hörnig hvars ytor äro mycket ojemna.
Nästan midt i ett hål. Diametern är ca
2,3 cm, tjockleken under 1 cm. Troligen
affall.

Jord innehål1ande ben m.m.

e-lagret.

42 st. lerkruksbitar och ca 25 skärfvor.
Af bitårna äro fasta 40
porösa

2

De representera åtminstone
kär1, af hvilka

fasta

8 st. olika ler-

7

poröst 1
Bland lerkruksbitarna är bottendelen af
en stor fast kruka, som 1åg på sida i
rutans NO hörn med bottnet åt NO.

Några mindre ben och ändan af en större
benpipa.

13 stenflisor.
Starkt askblandad jord l i hvilken finnas
brända ben, kolpartiklar, lerkruksbitar m.m.
Jorden är tagen under och på inre sidan
af de i rut. 252 befint1iga eldstadsstenar
na. I eldstaden fanns ett 7 å 8 cm mäktigt
askiager ett stycke nedanför de omgifvan
de stenarnas yta.

fattas

cig.l.

1911.

5907.
Lagerföljd:

Jettbö1e.,

och torfjord

12 cm torf

16 cm mörkrostbrunt
17 cm gråsvart
••••

•••

4•••

•1«,

Dessa mått äro tagna vid 0-väggens midt
a = 19 cm

d = 15 cm)mörkare(gråsvart)

b = 15 cm

svart
e = 15 cm)(nästan
)(
f = 15 cm)(kulturj.

c = 15 cm

Enligt en annan uppgift är a-lagret 23 cm,
hvaraf torf 13 cm och mörkrostbrunt 10 cm.
Circa

7 cm från det orörda, som vidtager

under f-lagret, finnes ett 1 å 2 cm tjockt
mursandskikt.

a-luret.
418. 63 st. 1erkruksbitar och

8 st. skärfvor.

Fasta 54 + skärfvorna
Porösa

9

Representera åtminstone 15 st. olika lerkär11
af hvilka

fasta 12
porösa

3

100 st. stenf1isor.
Brynsten med dimensionerna 10 x 7,8 x 5 cm.

Malstensfragment med dimensionerna 12,1 x

8,8 x 3 cm.
b-lagret.
122 st. lerkruksbitar och ett antal skärfvo r.

cig.l.

1911.

Fasta

5907.
Jettböle.

98

Porösa 24
Representera

åtminstone 20 st. olika lerkärl,

af hvilka fasta 13
porösa

423. Ben,

7

af hvilka ett par små brända, vägan-

de

fattas

64 st. stenflisor.

cig.l.

Den rundade eggen af en, yxa, som från
eggen snabbt

tjocknar. Längd 3,2 cml bredd

4,6 cm, tjocklek 2,1 cm.

c-lagret.
120 st. lerkruksbitar
vor. Af bitarna

och ett 80-tal skärf-

äro

fasta 102
porösa 18

De representera åtminston?
kärl, af hvilka

25 st. olika ler

fasta 20
porösa

5

Ben4, vägande

fattas

76 st. stenflisor.

cig.l.

Sten

af samma stenart som flisorna. bimen_
sioner:
14,8 x 12,8 x 7,3 cm.

Fragment af brynsten. Längd 6,5 cm, tjocklek

1,8 cm. bredd 6,1 cm.

Fragment af brynsten eller redsku.
sioner: 2,4 x 2,2 x 1,2 cm.

Dimen-

1911..

5907.
Jettböle.

d-luret.
232 st. lerkruksbitar och 80 å 90 st.
skärfvor. Af bitarna äro fasta 210
22

porösa

De representera 4rminstone 44 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta

41

porösa

3

Bland lerkruksbitarna är bottendelen af
en fast kruka med litet sotig jord uti,

fattas

Ben, vägande

86 st. stenflisor.

cig.l.

Fragment af sten med en kant

som tycke

slipad. Måhända brynsten eller del 'af redskap. Dimensioner: 3,8 x 2,6 x 2,2 cm.

Fragment af obetydligt använd knacksten.
Dimensioners 7 x 6 x

3,5 cm.

e-lagret.
Circa 470 lerkruksbitar och ett 100-tal
skärfvor. Af bitarna äro fasta
porösa
De representera
lerkärl, af hvilka

åtminstone

380
90

53 st. olika

fasta 44
porösa

9

En synnerligen stor mängd mest större ben,
vägande

en liten del

1911.

5907.

439. 9 st. stenflisor.

cig.l.

Jettböle.
Rätt mycket använd knacksten, dimensioner
7,9 x 6,8 x 6,7 cm.

Fragment af brynsteh . Dimensioner: 4,6 x
3,7 x 1,2 cm.

Fragment af en annan brynsten (afslagen
kantbit). Dimensioner: 3,9 x 5,8 x 1,7 cm.
3 st. bitar af nötskal.
f-lagret.

102 st. lerkruksbitar och circa
vor. Af ,bitarna äro fasta

25 st. skärr

94

porösa

8.

De representera åtminstone 16 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta

14

porösa

2

Ben, vägande

fattas

17 st. stenfiisor.

cig.l.

Sten af sammastenart som flisorna

med flere

naturliga ytor. Att döma af spår efter
tillknackning varit använd som knacksten.
Dimensioner: 10,2 x 9 x 7,5 cm.

Del af brynsten . Dimensioner: 18 x 14,8 x
3.3 cm.

0regelbunden

på flere sidor slipad bryn-

sten med dimensionerna 6,5 x 5,2 x 4 cm.

1911.

5907.
Jettböle.

450. Fragment af brznsten; dimensioner: 7 x 5,4

x 2,9 cm.
Det är möjligt att vid gräfningen endel
märken omblandats

så att c- och d-lag-

ren i denna ruta de facto äro samma lager . Troligen är dock

att de äro skil-

da lager, hvilket äfven i n&gon mån
styrkes däraf att samma 1erkruksornament
öfverhufvudtaget ej förekomma i de båda
lagren.

Rut. 253_ och 254.
Efter gräfningen hittades i den förut
undersökta jorden ur dessa rutor följande:

451. 46 st. lerkruksbitar och några skärfvor.
Af bitarna äro

fasta

37.

porösa

9.

De representera åtminstone 11 st. olika
lerkär1, af hvilka fasta

7

porösa 4
2 st. benskärfvor.

fattas

2 st. stenflisor.

cig.l.

Rut. 253 - 256. och 261 - 26.
I den förut genomgräfda jorden ur dessa
rutor hittades följande:
23 st. 1erkruksbitar och 6 st. skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 20
porösa

3

1911.

5907.
Jettbö1e.

De representera åtminstone
1erkärl, af hvilka

fasta

6 st. olika

5,

poröst 1.

455. En benskärva.

fattas

456. 8 st. stenflisor.

cig.1.

Rut.

254.

Lagerföljd:

6 cm torf
a = (14 cm torfjord

(

(10 cm mörkrostbrunt

b= 10 cm D:o
c = 10 cm
d = 12 cm mörk liksom fuktig
e = 14 cm gråsvart kulturjord
f =

aI f-lagret ligga eldstadsstenarn

g =

Dessa mått äro tagna vid rutans 0-vägg
Vid W-väggen äro
b= 14 cm
d = 16 cm
Äfven i rutorna 255-257 äro b-lagren
djupare i W än i 0.

a-lgret.
457. 59 st. stenf1isor.

Rörande öfriga fynd från detta lager se
rut. 227:b1 nris

5907:7 och :12-:14.

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

458. 128 st. 1erkruksbitar, af hvilka
fasta 96
porösa 32.
18 st. olika

representerande åtminstone

14

fasta

1erkär1, af hvilka

porösa

4.

fattas

Ben, vägande

cig.1.

103 st. stenflisor.

Grönaktig

sten med delvis naturliga, del-

viä tills1agna jtor. Dimensioner : 11,1 x
7,8 x 4,5 cm.
Sten af samma stenart som flisorna med
delvis tillslagna ytor. Dimensionerna 16,
x 13,8 x 7,8 cm.

7,8 x

Fragment af brynsten. Dimensioner:
4,7 x 1,5 cm.

En liten orege1bunden bit bränd lera af
fast

konsistens.

c-laPrret..
Lagrets västra tredjedel.

99 st. larkruksbitar och ett 10-tal skärfvor. Af bitarna äro

fasta 63
porösa 36

De representera

åtminstone 15 st. olika

lerkär1, af hvilka

fasta 10
porösa

5

1911.
5907.

Ben, vägande

fattas-

Jettböle.
45 st. stenflisor.

cig.l.

468. Rätm2lsel, hvars längd är 7,3 cm bredd
vid eggen 3,6 cm. vid nacken
got

skadad

3

som är nå

cm tjocklek 1,3 cm.

Den öfriga delen af lagret.
469.

73

st. lerkruksbitar

Af bitarna äro

och ca 25 st. skärfv r.
fasta 56
porösa

De representera

17

åtminstone

1erkär1, af hvilka

16 st. olika

fasta 13
porösa

3.

470. Ben, vägande

fattas

58 st. 'stenflisor.

cig.1.

dv1agret.
Circa 365 st. lerkruksbitar samt ett otal
skärfvor. Af bitarna äro fasta 230
porösa 135
och de representera

åtminstone 40 st.

olika lerkärl, af hvilka fasta 29'
porösa 11
473 a. Spetsen af benpryl.
Ben, vägande

fattas
fattas

190 st. stenflisor och 10 å 15 mindre
skärfvor
475. Ej synnerligen mycket använd knacksten

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

med många naturliga ytor.. Dimensioners

8

x 7,1 x 7,1 cm.

Brynstensfragwnt med dimensionerna 3,1 x
2,1 x 0,5 cm.
Brynsten med dimensionerna 5,7 x 3,8 x
1,1 cm.

Nackdelen af en spetsnackad uä. Genomskärning rund-oval. Längd

8,4 cm, bredd

vid brottytan 3,6 cm vid nacken 1,7 cm,
tjocklek vid brottytan 2,8 cm, vid nacken
1,7 cm.

Bottendelen

af en lerkruka fylld med

gråsvart kulturjord, som innehåller ben
m.m. Den hittades

ca 20 cm från midten

af rutans norra gräns

inät rutan, och

den stod på rätt köl.

Jord, delvis svart, delvis gråaktig, delvid gulbrun, innehållande en myckenhet,
tillstor del mer eller mindre brända ben,
mest fiskben.
2 st. bitar bränd_ lera af fast

konsistens

Bitar af nötskal.
Bitar

kolnadt
Under ett par stenar i d-lagret gjorz

des följaqde fynd:
27 st. lerkruksbitar, af hvilke.
fåsta

16

pöröSa

11

fattas

1911.
5907.
Jettböle.

representera åtminstone 4 st. olika lerkär1 af hvilka

fasta

3

porös 1
Ett

antal ben,

hvilka varit utsatta

för eld vägande

fattas.

Stenf1isor.

c-luret.
Circa 420 st. lerkruksbitar
skärfvor. Af bitarna äro

och ca 130 st.
fasta 350
porösa

70

och de representera

åtminstone 43 st. olika

1erkärl, af hvilka

fasta

32

porösa 11 .

En synnerligen stor mängd 'Joen, vägande
Endöl af benen är 'bränd.

142 st. stenflisor.

cig.l.

En bit förko1nadt trä.

49t. En liten bit hårdnad

sotsvart 12rd.

f-lagret.
492. Circa 544 st. lerkruksbitar och ett .otal
skårfvor. Af bitarna äro

fasta ca 489.
porösa

55
och de representera åtminstone 56 st. olika
1erkär1, af hvilka

fasta
porösa

49

7.

6154.
frOtot.

S-C)

1911.

5907.

En synnerligen stor mängd ben,. vägande

Jettbö1e.
cig.l.

82 st. stenf1isor.

Chokoladbrun Ford_ tagen invid eldstadsstenarna.

Jord.
Grof sand och småsten uppblandadt med ben

Prof på fin, gråsvart jord, som sållats.
Jorden tagen kring och emellan eldstadsstenarna. Lerkruksbitarna , som funnits i
den sållade jorden äro, jämte andra katalogiserade. under 492. De voro i allmänhet små och ej synnerligen ta1rika. Ben
etc. se 497.
Boilen af en lerkruka af fast
tens

konsis-

fylld med jord, som innehåller ben.

Bottenbit af fast

lerkruka fylld med

benblandad jord.

Bit från sidan af en fast lerkruka samt
den jord med ben och förko1nadt trä, som
legat i den.

Några

bitar

Fragment

förkolnadt trä.

af brynsten. Största 1ängd 9,1

cm, bredd 5,8 cm, tjocklek 2,1 cm.

1911,

5907.
Jettböle.

Som brynsten använd sten med öfvervägandi?,
naturliga ytor. Dimensioner: 6,1 x 6,5 x 3,5
cm.

a 11gret.
94 st. lerkruksbitar och circa 60 st. skärffor. Af bitarna äro fasta 80.
porösa 14
De representera åtminstone 19 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta 14
porösa

Ben, vägande

5

. Några af benen brända.

25 st. stenf1isor.

Gråaktig, starkt askblandad
hå11er

cig.l.
som inne

ben,, kolpartiklar m.m.

Prof på askan under och W om e1dstadsstenarna.

Grof sand och småsten uppblandadt med
större delvis brända ben, lerkruksskärfvor m.m.

Prof på fin lord, som sållats. Se 510.
Bottendelen af en fast 1erkruka, fylld med
jord, i hvi1ken ett stort ben m.m.

Fragment af brynsten, hvars ena sida är
pian och den andra något hvälfd ; en brottyta. Dimensioner : 4 x 5 x 1,3 cm.

kastas bort.

1911.

5907.
Jettböle.

Fragment af bryns_ten till formen nästan
en trubbvinklig triangel. Dimensioner: 6 x
3x 0,5 cm.
Fragment af bryfisten med en slipad sida.
Dimensioner : 9,8 x 7,1 x 2,6 cm.

Starkt förvittradt nackparti af mejsel eller yxa, den slipade ytan facetterad. Längd
7,4 cm, bredd 2,8 cm, tjocklek 2,3 cm.

Rut.

2.

Lagerföljd:
6 cm torf
a =13 cm mörkrostbrunt
b =15 cm
c =11 cm gråsvart kulturjord
d = 8 cm i rutans SW hörn
NW hörn

d =18 cm

d-luret finnes alls ej i rutans SO hörn,
utan där mäter orörd sand under c.
e_lagret finnes endast i rutans
norra del.

a-lagret.
198 st. lerkruksbitar och ca
Af bitarna äro

55 st. skärfvo

fasta 162
pordsa 36

De representera åtminstone 22 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta 17
porösa

5

126 st. stenflisor.

Något använd knacksten med många naturlig a

cig.l.

1911.

5907.

ytor . Dimensioner: 8,4 x 8 x 5,8 cm

Jettböle.
Något använd knacksten med tillslagna ytor.
Dimensioner: 8,1 x 7,5 x 6 cm.
blägret.
Circa 386 st. lerkruksbitar_ och

55 st.

skärfvor. Af bitarna äro fasta
porösa
De representera

335
51

åtminstone 48 st. olika

lerkärl af . hvilka

fasta 38
porösa 10

Några ben, vägande

123 st. stenflisor.

cig.1.

Knacksten med dimensionerna 10,6 x 7,4 x
7,6 cm.

Lerkruksbit af fast konsistens med en kant
nött eller slipad. Ornerad med tvenne vformigt ställda linjer.
c -1Q.gret.
Lagrets södra tredjedel och W-SW

hörn

164 st. lerkruksbitar och några skärfvor.
Af bitarna äro fasta 145
porösa
De representera

19 ,

åtminstone 28 st. olika

1911.
5907.

fasta 24

lerkärl, af hvilka

Jettböl •

porösa 4.

cig.l.

55 st. stenskärfvor.
Bottendelen af fast

lerkruka och ben,

tilstor del brända, hvilka sannolikt
legat inne i krukan.

15 st. lerkruksbitar och några

skärfvor.

fasta - 12

Af bitarna äro

porösa
De representera

åtminstone

3

5 st. lerkärl,

fasta 4

af hvilka

poröst 1

3 af de fasta bitarna bilda bottnen
af en kruka

+ 0
som hittades vid pa ne-

danstående skiss. De öfriga bitarna lågo troligen omkring, möjligen i krukan.
++ ar på skissen utmärkt läget af
Med

528.

Jordklump.

Lagrets öfriga del:
150 st. lerkruksbitar
vor. Af bitarna äro

och ca 35 st. skärffasta 100
porösa

50

1911.

5907.
Jettböle.

De representera

åtminstone

lerkärl, af hvilka

16 st. olika

fasta 10

6

porösa

Ben,

af hvilka

endel brända, vägande

35 st. stenflisor.

Genom sållning ur hela rutan:
148 st. lerkruksbitar och circa 80 st. skärf
vor. Af bitarna

äro

fasta

115

33

porösa
och de representera åtminstone

14 st.

olika lerkärl, af hvilka fasta 12
porösa

Ben,

af hvilka

endel brända

2

vägande

stenflisor.

fattas

d-lagret.
Lagrets västliga tredjedel:

48 st. lerkruksbitar och circa 50 skärfvor. Af bitarna äro

fasta
porösa

och de representera

åtmisntone

olika lerkärl, af hvilka

fasta

39
9
7 st.
5

porösa 2

Några

större ben, af hvilka endast

ett obränd, vägande

1911.

5907.

19 st. stenflisor.

Jettböle.

cig.l.

Kesten af lagret:
Circa 650 st. lerkruksbitar och 400 skärfvor.
Fasta ca 480 + ca 300
Porösa ca 170 + ca 100
Representera åtminstone 38 st. olika lerkärl. af hvilka

33

fasta
porösa

5

Ben, af hvilka en rätt stor del bränd, vägande

542• 135 st. stenflisor.
Jord innehållande ben- och lerkruksskärfvor.
Brynsten, från hvilken en skärfva bortslagits, en yta slipad, de öfriga naturliga.
Till formen är stenen något så när en
oregelbunden sexhörning. Dimensioner: 12,8
x 11,4 x 4,2 cm.
Fragment af brynsten med delvis naturlig
yta. Den slipade ytan är facetterad. Dimensienal.
oner: 5.4 x 4,4 x 7,7 cm. Kan m'åhända vararan_
dan af en brynsten af skandinavisk typ.
Skärfva af brynsten. En liten yta slipad.
Dimensioner: 5 x 4,6 x 2 cm.
Sten med dels naturlig, dels tillslagen yta.
Kari att döma af svaga spår efter tillknackning
varit använd som knacksten.
Enbit törkolnadt trä.
En bit sammangyttrad, obränd lera. Dimensioner: 2,7 x 1,7 x 1,6 cm.
e=luret.
27 st. lerkruksbitar och ett tio-tal skärfvor
Af bitarna äro

fasta 25
porösa 2

De representera åtminstone 7 st. olika lerkär
af hvilka fasta 6, porös 1.

,

1911.

5907.

Ben, vägande

Jettböle.

9 st. stenflisor.

cig.l.

Eggen af platt _hålmesel, som smalnar något
mot nacken; genomskärning fyrkantig. Dimen:
sioner: 4,1 x

3,3x 1,2 cm.

Rut. 254 °eli,

255.

d=l1gret.
26 st. lerkruksbitar och en stor mängd
skärfvor. Af bitarna äro fasta 24
porösa 2
och de representera åtminstone 4 st. olika
lerkärl, af hvilka

fasta

3

poröst 1

Ben, bland dem ett stort antal större ben
ss. kotör m.m., vägande

Ben, bland hvilka talrika fiskben. De
flesta

af de öfriga benen äfven små.

En stor del af benen är bränd.
23 st. stenflisor.

Några

bitar

Några

bitar förkolnadt trä.

af nötskal.

2 mindre 12rdklumplr4 i hvilke en bottenbit af porös lerkruka, ben m.m.
0bs! N° 1221-1225 (här ofvan

555 och 560)

borde enligt anteckningsboken vara "prof på
jord med massor af fiskben, hvilka delvis

1911.

5907.
Jettböle.

varit utsatta för eld, fragment af ett
lerföremål, lerkruksbitar, ben m.m." Emellertid innehöllo 1221-1225 mest större ben,
ytterst få fiskben

och ingen jord, om

man undantar n:o 560. Helt säkert har vid
paketens numrering ett misstag begåtts
n:ris 1226-1227 (554, 556-559)öfverensstämma
väl med anteckningsbokens uppgift att de
funnits vid så11ning. Såvä1 1221-1225 som
1226-1227 äro funna som nedanstående skiss
visar.

Rut. 26.
Lagerföljd:
a = (
(

6

cm torf

(18 cm mörkrostbrunt
b = 10 cm

d:o här och hvar

grått; på 0-sidan synes rödmylla.

a-lagret.
283 st. lerkruksbitar och ett 20-ta1 skärfvor. Af bitarna äro

fasta 265
porösa 18

De representera åtminstone 28 st. olika
1erkär1, af hvilka

fasta 23
porösa

5

85 st. stenflisor.

Något skadad hålmejse1, som smalnar mot
nacken. Den ena sidan tämligen pian, kanterna rundade , Genomskärning ungefär
Dimensioner: 10,6 x 4,1 x 2 cm.

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

b-lagret.
564. Circa 230 st. lerkruksbitar och ett 80-tal
skärfvor. Af bitarna äro fasta 220
porösa

10

De representera åtminstone 24 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta 21
porösa

3

2 st. ben, af hvilka det ena brändt.
54 st. stenflisor.

cig.l.

Eggdelen af y_z_a_. Från ena kanten är en
flisa bortslagen. Eggen starkt rundad,
yxan tjockast vid brottytan; kanter rundade endast knackade; genomskärning oval.
Dimensioner:

8,8 x 6,6 x 4,4 cm.

Skärfva från knacksten. Dimensioner: 5. x
4,1 x 1,6 cm.

35 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

34

porös
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

1.

9 st. olika ler

fasta

8

poröst 1
10 st. stenf1isor.

571. Från_yxan

cig.l.

n:o 567 löss1agen bit. Dimensioner:

6,2 x 4 x 2,7 cm.

1911.
5907.

Rut._212.

Jettböle.

Lagerföljd:
a = ( 7 cm torf
(

(15 cm mörkrostbrunt
b = 20 cm gråsvart
orörd sand
b-lagret

förekom endast i rutans nordvästr

del, i den öfriga delen mötte orörd sand
under a-lagret.
a=luret.
af hvilka

46 st. lerkruksbitar
fasta

40

porösa
De representera

6

åtminstone

lerkär, af hvilka

fasta

9 st. olika

7

porösa 2
cig.l.

46 st. stenflisor.

Bunsten, från hvilka några skärfvor äro
bortslagna. Dimensioner: 6,3 x 5,2 x 1,9 cm.

Tillslagen

på en kant tillknackad

sten.

Måhända förarbete til1 verktyg. Dimensioner: 7,1 x 4,1 x 2,1 cm.

Sten af samma stenart som skärfvorna. Dimensioner: 17,4 x 9 x 6 cm.

b-lagret.
10 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

9

poröst 1.

1911.

5907Jettböle.

3 st. olika ler

De representera åtminstone
kärl, af hvilka fasta 2

poröst 1.

10 st. stenflisor.

cig.l.

Brynsten med flere slipade ytor; dimensioner: 9,5 x 5,5 x 5,3 cm.

Klump bränd lera. Dimensioner: 2,9 x 2,8 x
2,2 cm.

Rut., 256.
Lagerföljd:
a = ( 6 cm

torf.

(15 cm mörkrostbrunt.

a-lagIet.

75 st. lerkruksbitar och 18 •s . skärfvor.
Af bitarna äro fasta 64
porösa 11
De representera

åtminstone

13 st. olika

lerkärl, af hvilka fasta 11
porösa

2.

77 st. stenflisor.
Sten

cig.l.

delvis naturlig, delvis tillknackad
Dimensioner : 7,9 x 3,9 x 2,4 cm.

hända förarbete till redskap.

Må-

1911.

5907.

251._

Rut.

Jettböle.

Lagerföljd:
a = ( 7 sm torf
(17 cm mörkrostbrunt
b =

a-lagret.
hvilka

584. 43 st. lerkruksbitar

fasta
porösa
De representera åtminstone
fasta

kär1, af hvilka

41
2.

9 st. olika 1er-

8

poröst 1
585.

3 st. benz

af hvilka 2 brända.
cig.1.

586. 41 st. stenflisor.

b-1agret.

587. 4 st. fasta

lerkruksbitar, representera åt-

minstone 2 st. olika 1erkärl.

588. 5 st. stenf1isor.

cig.1.

Rut. 260.
Lagerföljd:
a =
b =
a-1agret.
589.

86 st. lerkruksbitar och ett 20-tal skärfvor. Af bitarna äro

1911.

5907.

fasta

47

porösa 41.

Jettböle.
De representera

åtminstone

12 st.olika

lerkärl, af hvilka fasta

9
porösa 3.

590. 36 st. stenflisor.

cig.l.

b-lagret.
591'. 107 st. lerkruksbitar och ett 20-tal skärf
vor. Af bitarna äro fasta 92
porösa 15.
De representera

åtminstone 13 Et. olika ler

kärl, af hvilka

fasta
porösa

11
2.

35 st. stenflisor.

cig.l.

En liten bit hopgyttrad obränd lera.

På båda sidor slipad brynsten med dimensionerna 10,4 x 7,4 x 3,1 cm.

Rat2_261.
Lagerföljd:
a =
b = circa

10 cm

c =

a-luret.

595. 53 st. lerkruksbitar och 8 skärfvor
Fasta 45 + skärfvorna
Porösa

8

1911.

5907.
Jettböle. •

Representera

åtminstone 6 st. olika lerkärl ,
fasta 5

af hvilka

poröst

55 st. stenflisor.

cig.l.

af samma stenart som

Tillslägen_sten

skärfvorna.Dimensioner: 19 x - 15 x 9 cm.

b-,lagret.
102 st. lerkruksbitar och circa 15 st.
skärfvor. Af bitarna äro fasta 87
porösa 15.
De representera

åtminstone 14 st. olika
11

fasta

lerkärl, af hvilka

porösa

Benj_ af hvilka

några

3.

brända

vägande
cig.l.

70 st. stenflisor.
På två
ner:

brynsten. Dimensio-

sidor slipad

7,1 x 5 x 3,2 cm.

I detta lager torde gjorts ännu några
fynd, hvilka katalogiserats i samband med
skelettet, emedan de bestämmas genom
detsamma. Skelettet

låg tillstor del i

denna rutas c-lager och är här nedan katalogiseradt under n:o 5907:1144.

cvlaEret.

68 st. lerkruksbitar och ett 10-tal skärfvor . Af

bitarna

äro

fasta

56

porösa 12

1911.

5907.
Jettböle.

De representera åtminstone 10 st. olika

8

fasta

lerkärl, af hvilka

porösa 2

603. Ben,,

bland några större ss del af grof
. De hitta-

benpipa m.m.1 vägande
des

142 cm från NO- och 132 cm från NW-

pinnen åt söder.
604. Ben, vägande
605. 33 st. stenflisor.
606. Tillslagen

cig.l.
af samma stenart som

sten

flisorna. Dimensioner: 10,1 x

8 x 8 cm.

I detta lager 1åg en stor del af skele
tet och ett flertal fynd, som stå i förbindelse med detsamma . De äro katalogiserade under n:o
Rut.

262.

Lagerföljd:
a = (10 cm torf

( 9 cm mörkrostbrunt
b
C=

d

a=lgret.
607. 82. st. lerkruksbitar och
Af bitarna

äro

7 st. skärfvor.

fasta

64

porösa

18

De representera åtminstone 13 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta
porösa

11
2

1911.

5907.

Ben,,.

vägande

Jettböle.

91 st. stenflisor.

cig.l.

b-lagret.
129 st. lerkruksbitar
äro

vor. Af bitarna

och ca 35 st. skärffasta

96

porösa

33.

åtminstone 20 st. olika

De representera
lerkärl, af hvilka

fasta.
porösa

15

5.

4 st. benflisor.
cig.l.

106 st. stenflisor.

eggen af en yzä afslagen

Den rundade
tätt ofvanom

eggen. Dimensioner

5,7 x

6,5 x 1,7 cm.

Brynsten,

från hvilken ett par

skärfvor

äro bortslagna, slipad på alla sidor, kanterna genom slipning rundade . Dimensioner:
11 x 7 x 5,5 cm.
Knacksten med dimensionerna 6,5

5,6 och

3,5 cm.
Tillslagen sten med dimensionerna 12,8

, 10,

och 10 cm.
Öfriga fynd från detta lager äro katalogiserade i sämband med skelettet under
n:o

1911.
5907.
Jettböle.

c-lagret.
376 st. lerkrukåbitar och circa 280 st.
skärfvor. Af bitarna äro fasta 346
porösa 30
De representera

åtminstone 46 st. olika

lerkärl, af hvilka

fasta

41

5

porösa

Ben,

af hvilka en rätt stor del bränd,

vägande

120 st. stenflisor.

cig.l.

Fragment af brynstenj_ en kant är slipad.
Dimensioner: 4,5 x 4,7 x 1,7 cm.

En_ bit bränd_t obearbetad lera.

Dimensione r

3,3 x 1,7 x 1,5 cm.

Några bitar förkolnadt trä.

Öfriga fynd från detta lager äro katalogiserade i samband med skelettet under
n:o

d-la-gret.
233 st. lerkruksbitar och ca 25 st. skärfvor. Af bitarna äro fasta 225

8

porösa
De representera
lerkärl, af hvilka

åtminstone 22 st. olika
fasta
porösa

Ben, bland

hvilka några

20
2

brända, vägande

1911.

5907.

cig.1.

30 st. stenfljjor.

Jettbö1e.
Fiere små jordk1umpar, de1s gråa (obränd
lera , askblandad jord) dels bruna, rostfärgade.

Öfriga fynd från dettalager äro katalogisera de i samband med skelettet under n:o

den förut undersökta jorden från
rut. 262.

40 st. lerkruksbitar och 12 st. skärfvor.
Af bitar:na äro

fasta 38
porösa

De representera

2.

åtminstone

1erkär1, af hvilka fasta

9 st. olika
7

porösa 2

Ben, vägande

22 st. stenf1isor.

0betyd1igt använd knacksten. Dimensioner:
7,8 x 6,3 x 4,5 cm.

Afslagen slip_sten med dimensionerna 12,4 x
15,8 x 1,6 cm.

Rut. 262 och 26.
Ur den förut undersökta jorden från
dessa rutor hittades efter gräfningen:

& st. fasta 1erkruksbitar, representera åtminstone 2 st. olika lerkär1.

cig.l.

1911.

5907.

633. En benbit.

Jettböle.
Rut. 262 och 268.
Vid gräfningen kvarlämnades på grnsen
mellan rutorna 262 och 266 en veli, som
senare undersöktes, hvarvid nedanstående
fynd gjordes.

Valllens 0-ända circa 45 cm åt W, ett
43 cm mäktig lager, hvarunder ännu ca 10
cm kulturjord.

634. 72 st. lerkruksbitar och circa 40 st. skärfvor. Af bitarna äro fasta
porösa
De representera

69.

3.

åtminstone 12 st. olika

lerkärl, af hvilka

fasta 10
porösa 2.

Ben, af hvilka en del bränd vägande

Ett 40-50 cm långt

groft ben, lårben.

13 st. stenflisor.

Klump bränd lera.

cig.l.

Dimensioner: 3,4, 2,6,

1,8.

2 st. små klumpar kolsvart _lord.
Bit af nötskal.

Lerkruksbitar, jord och några ben. Enl.
anteckningsboken lerkruksbotten, som låg

5907.
Jettbtlle.

med bottnen uppåt i vallens 0-ända mellan rut. 262 och 268, men inom rut. 262,
ungefär 23 cm ofvanom det orörda.
45 cm från

vallen 0-ända västerut.

Hår äro de

olika lagren: a = 14 cm
b= 10 cm
c = 10 cm

Under dessa lager ännu circa 28 cm kulturjord,* hvarpå det orörda vidtager.

a-lagret.

5 st. skärfvor.

642. 16 st. lerkruksbitar och

Fasta 11 + skärfvorna
Porösa

5

Representera åtminstone 4 st. olika 1erkärl
af hvilka fasta

3

porös. 1 .

Ben_ af hvilka några brända

,

vägande

cig.l.

12 st. stenf1isor.
Brynsten, afslagen men hoplimmad. Längd
6,2 cm, bredd 4,5 cm, tjocklek 3,2 cm

b-lagret.
19 st. lerkruksbitar och 1 skärfva.
Fasta 13.
Porösa

6 + skärfvän.

Representera åtminstone
af hvilka fasta
porösa

5 st. olika lerkär1,

3
2.

Benj_ af hvilka ett par

brända, vägande

1911.

5907.
JettböLe.

c-lagret.
12 st. lerkruksbitar och 1 skärfva, hvilka
samtliga äro fasta. De representera åtminstone 4 st. olika 1erkär1.

Ben,

af hvilka

några

brända

vägande

15 st. stenflisor.

cig. 1.

Nästan triangelformigt

fragment af bryn=

sten. Sidornas längd 9, 7,3 och

8,6 cm,

tjocklek 1,7 cm.

d-lagIet. En1. anteckningsboken ur c-lagret
men det förefaller dock troligare, att
fynden 1ågo under @-1agret i den circa
28 cm mäktiga kulturjorden mellan c och
orörd jord.

118 st. lerkruksbitar och circa 230 st.
skärfvor. Af bitarna äro fasta 98
porösa 20.
De representera

åtminstone 14 st. olika

lerkär1, af hvilka

fasta 11
porösa

Ben, vägande

3.

. Större delen af benen

är bränd.

cig.1.

43 st. stenflisor.
Malstensfragment med. dimensionerna

6 cm och 4,8 cm.
En kvartsskärfva.

9,9 cm,

1911.

5907..
Jettböle.

Ur vallen melian 262 och 268 strax S- och
N-om gafvelstenarna

i eldstaden, som rase-

rad skjuter in i.
262. Under det lager från hvi1ket nedanstående
fynd äro tagna , finnes ännu ett kulturlager.

657.- 659, jord med fynd.

Se äfven n:ris 962-969.

Under S-gafvelstenarna.
Öfre lagret.
660,.662 jord med fynd.

663. Bottenbit af fast

lerkruka med litet

jord uti.

Under S_ gafvelstenarna .
Nedre lagret.

664-666 , jord med fynd.

Under de två stenarna strax W om S- gafveistenarna.

667-668. Svart jord innehållande ben m.m.
Nederst ur vallen mellan 262 och 268.
669. 12 st. lerkruksbitar,
fasta

af hvilka

8

porösa 4.

1911.

5907.

Representera åtminstone 4 st. olika lerkärl
af hvilka äro fasta 2
porösa 2

670. Några ben,

af hvilka de f1esta brända,

vägande

Rut. 26.3.
Lagerföljd:
a = ( 10 cm torf
( 7 cm mörkrostbrunt
b = 19 cm mörkrostbrunt, nederst gråsvart
c = 7 A 8 cm gråsvart
d = 10 cm gråsvart
e = 20 cm mörk

svart kultur-

jord med ca 1 cm sotrand
nederst.

671. 28 st. lerkruksbitar

af

fasta

27

porös

1

hvilka

De representera åtminstone 5 st. olika 1erkär1, af hvilka fasta 4
. poröst 1
672. 17 st. ste'nflisor.

673. En liten bit förko1nadtträ.

b-12gret.
674. 131 st. lerkruksbitar och 10 st. skärfvor.

cig.l.

1911.

5907•

Fasta

Jettböle.

95 + skärfvorna

Porösa 36
Representera

åtminstone 18 st. olika lerkärl,

af hvilka fasta 12
porösa

Ben,

6.

af hvilka några brända

vägande

32 st. stenflisor.

cig.l.

Brynsten, från hvilken skrfvor äro bortslagna. Längd 9,8 cm, bredd 4,5 cm, tjocklek

3 cm.
c-lagret.
18 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

3

porösa 15
Representera
af hvilka

5 st. olika lerkärl

åtminstone
fasta 2
porösa

3

2 st. ben, af hvilka det ena brändt, det
andra

en kota, obrändt.

d-lagret.
234 st. lerkruksbitar

samt mer än 100 st.

skärfvor och smulor. Af bitarna äro
fasta 202
porösa 32.
Representera åtminstone 37 st. olika lerkärl
af hvilka

fasta

28

porösa

Ben, af hvilka en rätt stor del är bränd,
vägande

1911.

5907.
Jettböle.

105 st. stenflisor.

cig.1.,

En Xvartsskärfva.

Del af brynsten, slipad på båda sidor och
en kant. Tillföljd af slipning tunnast på
midten. Dimensioner: 6,7 x 7,2 x

1,6 cm.

Bit af nötskal.
Liten klump fast, bränd_lera

(affall)

d-och e-lagren närmast intill vallen mellan
rut. 263 och 269.
173 st. lerkruksbitar och en stor mängd
skärfvor, Af bitarna

äro

fasta
porösa

147

86

De representera åtminstone 24 st. olika ler
kärl, af hvilka fasta
porösa
Ben

af

17
7

hvilka en del är bränd, vägande

60 st. stenflisor l och några tiotal små
skärfvor.

Bitar af nötskal.
Bitar

förkolnadt _trä.

692. En mängd små lordklump_är, krukskärvor?
Stenflisa, möjligen från något verktyg,
enär en sida tyckes slipad. Längd 3,8 cm,
bredd 2,5 cm, tjocklek 1,2 cm. Skiffer.

1911.

5907.
Jettböle.

e-lagzet.
178 st. lerkruksbitar och minst 300 st.
skärfvor. Af bitarna äro fasta 160
porösa
De representera

18

åtminstone 21 st. olika

lerkärl, af hvilka

fasta 20
porösa

4.

Större och mindre ben, vägande
mängd af de mindre bränd.

De af människas underkäk med tvenne tän-

puuttuu

der. Funnen rutans nordkant ungefär midt
i lagret.

48 st. stenflisor

och -skärfvor.

cig.1.

Bitar af nötskal.

bottenlagret troligen = e lagret, se anteckningsboken.

33 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta
porösa
Representera

åtminstone

kärl, af hvilka

29
4

8 st. olika lerfasta

6

porösa 2.

Ben, af hvilka några brända , vägande

19 st. stenflisor.

Bitar af nötskal.

cig.l.

1911.

5907.

704. 5 krukbitar, av vilka 4 kantbitar; jord.

Jettbble.
Rut. 263« & 269.
Mellan rutorna 263 och 269 kvarlämnades vid 'gräfningen en va111 som senare
undersöktes, hvarvid nedanstående fynd gjordes.
Lagerföljd:
Lagren 1 - 3

sträcka sig från torf-

vens yta till circa 22 cm från det orörda
och motsvara lagren a - d i rut. 263 och
269.
Lagren 4 - 5 från 22 cm öfver orörd
mark till orörd.
Lager 1.
16 st. fasta lerkruksbitar, hvilka representera

3 st. olika lerkär1.

åtminstone

Några ben, vägande
707, 14 st. stenflisor.

cig.l.

Jordprof med torf och mörkrostbrunt, ca
36 cm mäktigt

taget vid ost-pinnen. Stort

oöppnadt paket.

Jordprof innehållande lerkruksbitar m.m.
Taget strax under föregående och troligen
hörande till något af de följande lagre.
Jordprof

under 709.

LaE2r 2.
58 st. lerkruksbitar och 24 st. skärfvor.

fattas

1911.

5907.

Af bitarna äro fasta 14
porösa 44.

Jettböle.
De representera

åtminstone 10 st. olika

lerkär1, af hvilka fsta 4

6.

porösa

Ben, af hvilka några brända, vägande
cig.l.

34 st. stenf1isor.

Bit

af nötskal.

3 st. små lordk1umpar.

Luer_a.
76 st. lerkruksbitar och 26 st. skrfvor.
Af bitarna äro fasta 52
porösa 24.
De representera åtminstone
lerkärl, af hvilka fasta

14 st. olika
10

porösa 4

Ben, vägande
23 st. stenflisor.
Kraniumfragment (

m.m.) hvilande med

pannan nedåt ca 22 cm ofvanom orörd mark,
d.v.s. på gränsen mellan 3:dje och 4:de
lagret. Det låg vid NO ändan af eldstaden,
som är i rut. 269, i kanten af vallen mot
rut. 269. Dessutom jord och mindre ben.

Lager 4.
720723. 26 paket , innehå11ande jord, fiskben,etc,
tagna strax norr om eldstaden i rut. 269.
724. Fragment af

bryPsteh..Dim: 6,7,3,8 och 2,8 cm.

Funnen liksåm föreg.

1911.

5907.
Jettböle.

Lager.

5.

725-28. 30 st. paket, innehållande jord, fiskben

puuttuu

norr om eldstaden i rut.

m.m. Tagna strax
269.

Se äfven n:ris 990-994.

Rut. 264.
Lagerföljd:
(8 cm torf
a = (5 cm svartgrå blysand
( 12 cm mörkrostbrunt
b=

15 cm

a-lagret.
50 st. lerkruksbitar

af hvilka
48

fasta
porösa
De representera

åtminstone

kärl, af hvilka

fasta

2

8 st. olika 1er-

7

poröst 1
En skadad ryggkota.
56 st. stenflisor.

cig.l.

Skadad brynsten med den ena sidan och,
tvenne kanter s1ipade. Längd
bredd

11,8 cm,

6 cm, tjocklek 2,4 cm. Den ena än-

dan är afslagen, vid den andra är en skärf
va borta. Troligen har brynstenen varit
tjockare, men blifvit spjälkt itu på
längden.

Frawent

af brynsten, slipad på två si-

dor. Längd 4,5 cm, bredd 2,5 cm, tjocklek
3,1 cm.

1911.

5907.
Jettböle.

grågrön stenart (diorit) med en

Flisa af

slipad yta. Längd

9,2 cm, bredd 2,8 cm,

tjocklek 1,4 cm.
En kvarts*ärfva med dimensionerna 4,1,
3,2 och 1,2 cm.

En lerkruksbit af fast kongistens med en
brottyta.

slipad

b-1agret.

69 st. lerkruksbitar och ett tio-tal. skärf
fasta 64

vor. Af bitarna äro

5

porösa

De representera åtminstone 12 st. olika
1erkärl, af hvilka fasta 10
porösa

2.

28 st. stenflisor.
a- och b-lagren.
Några

små benskärfvor ur den förut un-

dersökta jorden i dessa lager.

Rut. 264 och 270.
Ur den förut undersökta jorden, i dessa
rutor hittades efter gräfningen följande:
13 st. fasta lerkruksbitar, vilka represent
ra åtminstone 4 st. olika lerkärl.

Rut. 265.
Lagerföljds
a + b = 25 cm
c = 10 cm.

a-1agret.
58 st. lerkruksbitar, af hvilka

1911.

5907.

fasta 51

Jettbö1e.

porösa

7.
8 st. olika 1er-

De representera åtmisntone
kär1, af hvilka

fasta

5

porösa

3.

56 st. stenf1isor.

cig.l.

Brynsten med dimensionerna 9,5; 5,4 och 2,9

Brynsten med dimensionerna

6,6; 3,8 och 2,3

CM.

b-lagret.
24 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

22

porösa
De representera
af hvilka

åtminstone
fasta

2.

7 st. lerkär1,

6

poröst 1

Ben, vägande

15 st. stenf1isor.

cig.l.

c-lagret.
12 st. fasta lerkLIksbitar

representerande

åtminstone 4 st. olika lerkärl.

13 st. stenflisor.

cig.l.

1911.

5907.

Rut. 266.

Jettböle.

Lagerföljd:
a = 15 cm mörk-rostbrunt
b = 20 cm

d:o

c = 15 å 20 cm gråsvart
c-lagret finnes endast i rutans NW hörn.

a-lagret.
750. 140 st. 1erkruksbitar
vor. Af bitarna äro

och ca

55 st. skärf-

fasta 124
porösa 16.

De representera åtminstone 22 st. olika
1erkärl af hvilka

fasta 19
porösa

3.

97 st. stenf1isor.

cig.l.

2 st. små ben.

36 st. 1erkruksbitar- och ettpar skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 30
porösa

De representera åtminstone
kär1, af hvilka

6

6 st. olika 1er

fasta

5

poröst 1.

26 st. stenflisor.

Fragment af brynsten; en kant är. slipad.
Dimensicner: 6,2; 3,8 och 2,1 cm.

Bit obränd lera med ett ha1fcirke1formigt
märke efter nagel. Måhända från lerkruka.

cig.1.

1911.

5907.
Jettböle.

757. Fast lerkruksbit från kant af kruka, prydd
med halfcirkelformiga ornament. En brottyta
är slipad eller nött.

758. 45 st. lerkruksbitar och ett par skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 38

7.

porösa

9 st. olika ler-

De representera åtminstone
kärl, af hvilka

fasta

7

porösa 2.

759. 29 st. stenflisor.

cig.l.

760. BLynstensfragment hoplimmadt af två bitar.
Längd 6,3 cm, bredd 2,8 cm, tjocklek

3,7 cm.

Rut. 262.
Lagerföljd:
a =
b = 10 cm
c =
d =
e =
f = finnes endast i rutans västra tredjedel. I den öfriga delen
af rutan orörd sand.

a-luret.
761. 100 st. lerkruksbitar och 23 st. skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 94
porösa

6.

De representera åtminstone' 19 st. olika ler
kärl, af hvilka fasta 16, porösa

3.

1911.

5907.

2 st. brända ben.

Jettbö1e.
cig.1.

102 st. stenf1isor.

764.Til1slagesnWf sama stenart som f1isorna.
Dimensioner: 9,2, 8,7, 8,8 cm.
cig.l.

3 st. brynstensskärfvor.
2 st. bitar förkolnadt trä.

70 st. lerkruksbitar och 25 st. skärfvor.
Af bitarna äro

fasta

61

porösa

9.

De representera åtminstone 10 st. ()lika
1erkär1, af hvilka

fasta

8

porösa 2

Ben, vägande
cig.1.

35 st. stenflisor.
0betyd1igt använd knacksten. Dimensioner:

7,5; 6,6 och 3,7 cm:
c_1agret.

33 st. fasta
åtminstone

lerkruksbitar

6 st. olika

representera

1erkär1.

5 st. ben, vägande
71 st. stenflisor.

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

0betydligt

använd knacksten. Dimensioner:

8,3; 7,8 och 5 cm.
BLynstensskärfvor med dimensionerna: 5,7;
2,7 och 1,3 cm.

c- och d_

lagren.

Nedanstående fynd gjorda vid ru.tans nor
ra kant dels i c-, dels i d-lagret ofvanp
skelettets fötter och därifrån västerut.

126 st. lerkruksbitar

och ca 30 st. skärf-

vor. Af bitarna äro

fasta 93
porösa

33.

De representera åtminstone 22 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta 15
porösa

Ben,

7.

vägande

40 st. stenflisor.

cig.l.

Ben, vägande
Några bitar

förkolnadt

Rutans västra

trä.

hälft.

81 st. lerkruksbitar och 45 st. skärfvor.
Af bitarna äro

fasta

52

porösa 29.
De representera

åtminstone

lerkärl, af hvilka

21 st. olika

fasta 12
porösa

9.

1911.

5907.

Beu vägande

Jettböle.
cig.l.

45 st. stenflisor.

Knacksten med dimensionerna 10,2, 8,2 och
4,8 cm.

Rutans

östra hälfts

177 st. lerkruksbitar och ca 40 st.skärf:vor. Af bitarna äro fasta 148
porösa

29.

De representera åtminstone 25 st. olika
fasta

letkärl, af hvilka

10

porösa

6.

Ben, vägande
cig.l.

16 st. stenf1isor.

c-lagret.
Rutans sydvästra hörn:

33 st. lerkruksbitar och 32 st. skärfvor.
Af bitarna äro fasta 25
porösa
De representera åtminstone
lerkär, af hvilka

fasta

8.
8 st. olika
5

porösa 3.

Rutans nordvästra hörn och därifrån
österut längs skelettet:(mest i nordväst).
243 st. lerkruksbitar och ett 60-tai skärfvor. Af bitarna äro

fasta 200
porösa 43

De representera åtminstone 29 st. olika

1911.

5907.

fasta

1erkärl, af hvilka

19

porösa 10.

Jettbö1e.

Ben_, vägande
cig.1.

36 st. stenf1isor.

En bit af nötskal.

Ett par bitar

förkolnadt trä.

Fragment af brynsten slipadt på båda sidor. Dimensioner: 9,3; 5 och

3,9 cm.

Brynsten, slipad på båda sidor. Dimensioner:
9,9; 5,3 och 3,7 cm.

Nästan triangelformigt fragment af brvnsten
med en slipad

yta. Dimensioner: 12,1; 9,5

och 3,2 cm.

Från n:ris 281:226 söderut:

267 st. lerkruksbitar och ett 40-tai skärfvor. Af bitarna äro

fasta 199
porösa

De representera

åtminstone

lerkär1, af hvilka

fasta

68.

31 st. olika
21

porösa 10.

Ben, vägande

. Bland dem ena hälften

af ett däggdjurs underkäk.

30 st. stenflisor.
Brynsten med en slipad yta. Dimensioner:

cig.1.

1911.

5907.
Jettbö1e.

14,1; 8,6 och 2,4 cm. Funnen ungefär vid
rutans midt, circa 40 cm från W-gränsen.

801. 3 st. starkt förvittrade bunstensbitar, af
sandsten.
Rutans östra hälft:

81 st. lerkruksbitar och 10 st. skärfvor.
66
fasta
Af bitarna äro
porösa 15.
De representera

åtminstone

lerkär1, af hvilka

15 st. olika

fasta 10
porösa

5.

20/4 34.
cig.1.

14 st. stenflisor.

N°:ris 789-803 hittades ungefär såsom nedanstående skiss visar

f-lagret.
Rutans västra treddel; i den öfriga
delen af rutan orörd jord.
136 st. lerkruksbitar
skärfvor. Af bitarna

och circa 45 st.
äro

fasta

122

porösa

14.

De representera åtminstone 17 st. olika lerkär1, af hvilka

fasta
porösa

Ben,
gande

14

3.

af hvilka några mindre brända

vä-

1911.

5907.

cig.l.

806. 38 st. stenflisor.

Jettböle.
807. Några

bitar af nötskal.

808. Af två bitar hoplimmad klump obearbetad
bränd lera.

809. 3 st. små jordk1umpar.

Ur den förut

undersökta _lorden

i rut. 267.

810. 11 st. lerkruksbitar, af hvilka

9

fasta

ngt porösa 2.
Representera

åtminstone 4 st. °lika 1erkärl

af hvilka

fasta

3

ngt poröst 1.

Rut. 268.
Lagerföljd:
a = ( 10 cm torf
(

( 9 cm mörkrostbrunt
b =

16 cm

d:o

c = ungefär 20 cm, en1. en
annan uppgift unge?
fär

9 cm.

d = 12 A 15 cm i rutans 0-del.
e = 13 cm i rutans W-del
f = 15 cm

d:o

e + f = 18 cm i rutans Ö-del (?)

a-lagret.

811. 37 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta 31
porösa 6

1911.

5907.
Jettböle.

8 st. olika lerkäri,

Representera åtmisntone
af hvilka

fasta

6

porösa 2.

cig.1.

58 st. stenf1isor.

bzluret.
65 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta
porösa

56

9

Representera åtminstone 11 st. olika 1erkär1
fasta

af hvilka

9

porösa 2.

Ben,

vägande

37 st. stenf1isor.

cig.l.

0-lagret.
Rutans NW-hörn.
21 st. lerkruksbitar , af hvilka
fasta 12

9
Representera åtminstone 3 st. olika lerkäri,
porösa

af hvilka

fast 1
porösa 2.

Ben,

vägande

6 st. stenf1isor.

cig.1.

Funn.a som vidstående skiss visar
•

1911.

5907.

819. 25 st. lerkruksbitar, af hvilka

Jettbö1e.

fasta

10

porösa 15.

6 st. olika 1erkärl,

Representera åtminstone
af hvilka

3

fasta
porösa

3

Ben, vägande

6 st. stenflisor.

cig.1.

Ur den öfriga delen af rutan:
63 st. lerkruksbitar och ett 10-tai skärfvor. Af bitarna äro

fasta

48

porösa 15
Representera åtminstone 16 st. olika 1erkärl
af hvilka fasta 10
porösa

6.

Ben, vägande

38 st. stenflisor.

cig.1.

2 st. kvartsskärfvor.

c-

och d-lagren. Rutans nordöstra hörn.

40 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

21

19.
Representera åtminstone 5 st. olika 1erkärl,
porösa

af hvilka

fasta 2
porösa 3

Ben, vägande

33 st. stenflisor.

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

Spetsig nackända av
stenyxa. Uppvisa sparsamma spår av s1ipning.
Dim. 56 x 35,7 x.20,6 mm.

d -1agret.
Funna

under 819-821.

34 st. lerkruksbitar och ca 15 st. skräfvor. Af bitarna äro

fasta 27
porösa

De representera åtminstone
1erkärl, af hvilka

7.

6 st. olika

fasta 4
porösa 2.

Ben,

vägande

2 st. små bitar förko1nadt trä.

Under n:ris _822=825_

89 st. lerkruksbitar och ett 10 tai skärfvor. Af bitarna äro

fasta

61

porösa 28
De representera åtminstöne

9 st. olika

lerkärl, af hvilka

fasta

6

porösa

3.

Ben,

vägande

65 st. stenflisor.

cig.l.

1911.
5907.

En kvartsskärfva.

Jettböle.
Fast lerkruksbotten med jord och ben. Funnen ungefär vid

å vidstående skiss:

Del af något använd knacksten. Dimensioner:
6,4,

4,6 och

5,5 cm.

e-12gret.

99 st. lerkruksbitar och ca
Af bitarna äro

30 st. skärfvor

fasta 67
porösa 32.

De representera åtminstone 12 st. olika
lerkärl, af hvilka

fasta

8

porösa 4.
Ben,

af hvilka

några få brända

vä-

gande

3 st. stenskärfvor.
Några nötskalsbitar.

En liten bit förkölnadt trä.

En

bit obearbetadj bränd lera af tämligen

fast konsistens.

f-lauet.
Circa

390 st. lerkruksbitar och 150 st.

skärfvor. Af bitarna

äro fasta 260
porösa 130.

De representera

åtminstone 38 st. olika

1911.

5907.

,

fasta 25

lerkärl, af hvilka

porösa 13.

Jettböle.
Ben,

ett mindre antal brän-

af hvilka

da, vägande

6

st. stenskärfvor.

Bitar af nötskal.
Bitar förkolnadt träL

850. Jord innehållande lerkruksbitar, ben m.m.

g-lagret och möjligen

något ur f-lagret.

Vid rutans nordkant mot vallenm.rut. 262
& 268.

190 st. lerkruksbitar och en stor mängd
skärfvor. Af bitarna äro

fasta 150
porösa

40.

De representera åtminstone 22 st. olika
fasta 17

lerkärl, af hvilka

porösa

Ben, af hvilka
vägande

5

en del af de mindre bränd
Bland benen finnes öfr

käken af en människa, skalldelar m.m.
30 st. stenflisor, och några

10-tai små
cig.l.

skärfvor .

Bränd lerbit af fast konsistens med tvenne bearbetade ytor, hvilka ornerade med
1 å 2 mm långa

oregelbundet ställda strec

Möjligen från en lertrissa. De ornerade Ytorna bilda en vinkel på uppskattningsvis

1911.

5907.

Bitar af nötskal.

Jettbö1e.Bitar förkolnadt trä.

-1agret.
Circa 390 st. lerkruksbitar och en otalig
mängd skärfvor. Af bitarna äro
fasta ca 270
porösa ca 120.
De representera

åtminstone 26 st. olika

lerkär1, af hvilka fasta 20
porösa

Ben,

6.

vägande

65 st. stenflisor och en mängd skärfvor.

Brynstensflisa med dimensionerna 4,3; 3,6
och 1,4 cm.

Bitar af nötska1(i två glasrör).

Bitar förkolnadt trä.

Rut. 269.
Lagerföljd:

8

cm torf

21 cm mörkbrunt-rostbrunt
dia•

a
b
c
d
e

=
=
=
=
=

11••••

13
10
ca
17

cm
cm
15 cm
cm

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

a=lagzet.
37 st. lerkruksbitar, af hvilka
33
fasta
4

porösa

7 st. olika ler-

De representera åtminstone
kärl, af hvilka

5

fasta

porösa 2.

2 st. ben,

hvilka måhända

varit utsatta

för eld.
cig.l.

55 st. stenfli.sor.
b-lagret.

143 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta 111
porösa 32.
De representera åtminstone
lerkärl, af hvilka

33 st. olika

fasta 22
porösa 11

9 st. ben,

af hvilka en skadad kota.
cig.1.

140 st. stenflisor.

4 st* kvartsbitar.
c-1uret.
Ur ett 5-15 cm bredt bälte vid
lagrets W-kant.
92 st. lerkruksbitar, af

hvilka
fasta

49

porösa 43.
De representera åtminstone 14 st. olika
lerkärl, af hvilka

fasta

9

porösa

5.

1911.

5907.
Jettböle.

Ben, vägande

. Bland dem några fisk-

kotor och del af människokäk med tre tänder. Några af benen brända.

27 st. stenflisor.

cig.l.

Österut från föregående, ungefär rutans
västra hälft.
119 st. lerkruksbitar och ett 40-tal skärfvor, af hvilka

fasta 71
porösa 48.

Representera åtminstone
af hvilka

21 st. olika lerkärl

fasta 11
porösa 10.

En stor mängd ben,

vägande

47 st. stenflisor.

cig.l.

En nötskalsbit.
Fragment af lerföremål af fast konsistens,
en kant rundad, arbetad, föremålet tunt.
Dimensioner: 2,7 cm, 2,2 cm, 0,8 cm.

Ur den öfriga delen af c-liuret.
195 st. lerkruksbitar och circa 15 st.skärfvor. Af bitarna äro fasta 115
porösa

80.

De representera åtminstone 27 st. olika
lerkärl, af hvilka

fasta
porösa

Ben,

vägande

19

8.

1911.

5907.

cig.1.

120 st. stenfiisor.

Jettböle.
Fragment af rätt mycket använd slipten.
Dimensioner: 8,7 cm, 6,8 cm, 3,7 cm.
Kvartsskärfva.
Bit af nötskal.
c- och dBen, vägande

d-lagret.

Västra hälften af rutan under

och kring den f1ata hällen, hvars öfre
yta i jämhöjd med d-lagrets öfre yta.

Circa

200 st. lerkruksbitar och en synner-

ligen stor mängd skärfvor. Af bitarna
äro

fasta 120
porösa

80

De representera åtminstone 27 st. olika lerkärl, af hvilka

fasta 15
porösa 12

En stor mängd ben af däggdjur, fågel och
fisk, vägande

60 st. stenflisor, och en mängd
888.Nötskal, vägande ca

skärfvor.

37 gr.

En bit leraffall af porös konsistens.

Liten, äggformig

platt, tvåsidigt använd

brynsten, från hvilken en skärfva är borts1agen. Dimensioner: 6,9, 5,5 2,2 cm.

1911.

5907.
Jettböle.

Fragment af en liten aflång, ensidigt
använd brynsten_._

Dimensioner: 5; 4,1; 1,6

cm.

cig.l.

Sannolikt skörbrända stenar.

Prof på askblandad, grå-gråsvart -svart
jord.

Prof på grå, grågul, gråbrun Ford.
d-lagret. Midten af rutan:
895r901. Paket med jord, som inneh&ller lerkruks
bitar, ben, stenflisor, nötskal etc.

d-lagret. Rutans östra tred.ledel.
38 st. lerkruksbitar och ett 100-tai skärfvor. Af

bitarna

äro

fasta

14

porösa 24.
De representera åtminstone 7 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta

3

porösa 4.
Ben, vägande
47 st. stenflj_sor.

905. Sten af sama stenart som flisorna.

Nästan . triangelformigt fragment af s112=
sten, dimensioner: 12,1; 11,8; 3,2 cm.

Några bitar af nötskal.

908-912 puuttuu.

cig.l.

1911.

5907.

e-12_gret.
Rutans sydöstra h5rn:

Jettböle.

15 st. lerkruksbitar och några skärfvor.
fasta

Af bitarna äro

porösa
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

9
6

5 st. olika ler

3

fasta

porösa 2.

Ben, vägande

Några bitar af nötskal.

Ljusgrå

troligen starkt askblandad jord;

i hvilken små brända benflisor.
cig.l.

916 a. 25 st. stenflisor.
e-lagret. Från 913-916 norrut,dels innanför
dels utanför stensättningen kring hällen.

196 st. lerkruksbitar och några skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 150
porösa 46.

De representera åtminstone 25 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta 17
porösa

En stor mängd ben,

8.

mest af däggdjur,

bland dem hälften af ett däggdjurs underkäk med kvarsittande tänder. En mindre del
af benen bränd.
54 st. stenflisor.

1911.

5907.
Jettböle.

Fragment af brynsten med en slipad kant.
Dimensiorier: 4,3; 3,8 ; 0,6 cm.
Bitar af nötskal.

922:924. Gråaktig jord med lerkruksbitar och
ben.

e-lagret. Rutans NO-hörn, strax ofvanom
eldstaden.

53 st. lerkruksbitar och ca 30 skärfvor.
Af bitarna äro

fasta 34
porösa 19.

De representera

6 st. olika le14

åtminstone

kärl, af hvilka

fasta

3

porösa

3.

Ben, bland hvilka karniedelar och några
tänder, vägande

12 st. stenflisor.

cig.l.

928. Ett par bitar af nötskal.

e-12gret.

Eldstadens södra del och syd-

östra hörn. Se pian.
54 st. lerkruksbitar och en stor mängd
skärfvor. Af bitarna äro fasta 50
porösa 4.
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

9 st. olika lerfasta

7

porösa 2.

Ben, bland hvilka rätt mycket kraniedelar
och fiskkotor samt en människotand. Benen,

1911.

5907.

hvilka väga

äro delvis brända.

Jettbö1e.
Circa 30st. stenf1isor

och några 10-tal
cig.1.

skärfvor.

Bitar af nöskal.

933• Kollartik1ar.
934. Eggfragment af_hålmelsel, hvars genomSkärning
troligen varit trapezformig. Längd 1,7 cm,
bredd 2,8 cm, tjocklek 1 cm.

935.Kantbit

af på en sida _använd sllsten.

Längd 61 2, cm, bredd 3,2 cm, tjocklek 3,8 cm.
e-lagret. Nedanför och N-om den f1ata
hällen vid eldstaden.

936. 14 st. lerkruksbitar och några skärfvor. Af
fasta 13

bitarna äro

porös
De representera

1.

åtminstone 4 st. olika 1er-

kär1, af hvilka fasta

3, poröst 1.

937. Ben, vägande
e-lagret. Strax NW om den f1ata hällen.

938942. Paket innehå11ande jord med ben etc.
e-lawet.

På N- gafvelstenen i eldstaden

( se pian) .
943.944. Jord med ben. Enl. anteckningsboken
"rödmyl1a".

1911.

5907.
Jettböle.

e-lagret.

I

N- ändan af eldstaden.

70 st. lerkruksbitar och en mängd skärfvor.
fasta 20

Af bitarna äro

porösa 50
Representera åtminstone

10 st. olika ler-

kärl, af hvilka

fasta

4

porösa

6.

Ben, bland dem en stor del af fisk, vidare en mängd kraniedelar bl.a. del af männis
kas öfverkäk med kvarsittande tänder. Benen väga

10 st. små stenflisor.

ci g . 1 .

Bitar af nöskal.

Jord med fiskben etc.
Jord med ben etc.
Ben.

e-lawlet.

I N- ändan af eldstaden.

Under

945-950 circa 11 cm nedåt . Strax N om
den plats där följ. numror äro funna ligg
ett par stenar. Se pian!
13 st. fasta lerkruksbitar och några skärf
vor. Representera åtminstone

3 st. olika

lerkärl.

9 st. stenflisor.
953-r956. Paket med

Jord etc.

_I_Nr_.ändan af eldstaden under
nris 951-956 ett ca 16 cm mäktigt skikt
mot orördt.

cig.l.

1911.

5907.

cig.1.

957..19 st. stenflisor.

Jettböle.
958-961. Paket med jord etc.

eylagret., Strax W-om N gafvelstenarna

in

vid hvilka n:ris 657-659 och närmast intill N-om tvenne stenar. Se plan! Torde
således böra hänföras till vallen mellan
262 och 268.
Öfre skiktet.
962965. Paket med jord.

Nedre skiktet.

966-969. Paket med jord etc.

e-luret. Ur eldstaden 269.

970-973. Paket med aska, jord etc.
e-lagret. Under och invid den tredje stenen räknadt från norr i eldstadens västra
vägg.

974-975. Ett jordpaket.

Under och invid SW gafvelstenen i eldstader
976. 1 porös lerkruksbit representerande 1 ler
kärl.

977,978. 2 jordpaketer .

Under eldstadsstenarna:

puuttuu

1911.

5907.

Några ben, vägande

Jettböle.
Ljusgrå

troligen starkt askblandad jord

och en stenflisa.

981-982. Ett jordpaket.

Under hällen vid W-kanten af eldstaden.

55 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta 52
porösa

3

De representera åtminstone
kärl, af hvilka

8 st. olika ler

fasta

6

porösa 2.

Ben. och jord med ben.

4 st. stenflisor.
986-988.

Sten,

råmaterial, funnen just NO om den

nordostligaste stenen i eldstaden W-vägg.

Rut. 262 och 262.
e-llgret.

Under S-gafvelstenarna af eldsta-

den i rut. 262 och NNO därom ända till eldstaden i rut. 269.

12 st. lerkruksbitar, af hvilka

cig.l.

1911.

5907.

fasta 4
halffasta

Jettböle.

representera åtminstone

8

3 st. olika lerkärl,

fasta 2

af hvilka

halffast

991-994. Paket med jord.
Rut. 269 och 275.
SO hörnet af rut. 269 och NO hör-

e-llgret.

net af rut. 275.

42 st. lerkruksbitar och ett tio-tal skårf-

33

vor. Af bitarna äro fasta

8.

porösa
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

8 st. olika ler

5
porösa 3

fasta

därtill nr 848.

Ben, vägande

Några

nötskalsbitar.

Några 1.2rdklumpar.
Jord ur NO-hörnet af rut. 275 och något
Förenat m.
Jettböle
skelettet.

in i 269.
Benskärfvor,
lerkruksbitar
stenar.

1000. Ben, vägande

som Tallit från 999.

1911.

5907.

Rut. 270.
Lagerföljd:

Jettböle.

8 cm

torf

mörkrostbrunt 29 cm
a 4- b = 37 cm.
a-lagret.
1001. 149 st. lerkruksbitar och ett 20-tal
skärfvor. Af bitarna äro

fasta 135
porösa 14

Representera åtminstone 20 st. olika lerkärl. Af hvilka

fasta
porösa

1002. Några ben, vägande

circa

16

'

4.

5 gr.

1003. 175 st. stenf1isor.

cig.l.

1004. Knacksten med en natur1ig yta,

kanter

och hörn knackade. Dimensioner: 9,8; 9,5;

7,7 cm.
1005. Knacksten med naturliga ytor; ett hörn
knackadt. Dimensioner: 8,5; 6,2; 5,2 cm.
1006. Kvartsskärfva.

1007. Brynsten; ovat; något afplattad sten med
en slipad yta. Dimensioner: 9,6; 6,3; 4,1 cm
b-lagret.
1008. 169 st. lerkruksbitar och circa 25 st.
skärfvor. Af bitarna äro

fasta 143
porösa 26.

De representera åtminstone 20 st. olika

1911.

5907.

lerkärl, af hvilka

fasta

Jettböle.

17

porösa

1009. Ben.3.

3

vägande

1010. 90 st. stenflisor.

cig.l.

1011. På båda sidor använd brynsten med dimen
sionerna 7,6 cm, 5,8 cm, 2,7 cm.

brynsten med dimen-

1012. På en sida använd

sionerna 12,1 cm, 8 cm och

5 cm.

Rut. 271.
Luerfölid:
8 cm torf
20 cm mörk-rostbrunt
orörd sjösand
a = 25 å 28 cm.
a-lanet.
Rutans SO- hörn
1013. 56 st. lerkruksbitar och några skärfvor.
Af bitarna äro fasta 54
porösa

2.

De representera åtminstone 8 st. lerkärl,
fasta 7

af hvilka

poröst 1.
cig.l.

1014. 21 st. stenflisor.

Rutans öfre del.
1015. 140 st. lerkruksbitar och ett 30-ta1 skärfvor. Af bitarna

äro fasta 123
porösa 17

1911.

5907.
Jettböle.

17 st. olika

åtminstone

De representera

fasta

lerkärl, af hvilka

15

porösa

2.

1016. 2 st. benbitar.

cig.l.

1017. 53 st. stenflisor.

Rut. 272.
a-lagret.
1018. 44 st. lerkruksbitar

af hvilka
fasta 38
porösa

6.

De representera åtminstone 10 st. olika ler
kärl, af hvilka

fasta

8

porösa 2.
1019. Bit af gylof benpl2a, vägande circa 8,2 gr.
1020. 32 st. stenflisor.

cig.l.

b-lagret.
1021. 12 st. lerkruksbitar
vor, af hvilka

De representera
lerkärl, af hvilka

1022.

och ett par skärf

fasta

9

porösa

3.

åtminstone
fasta

5 st. olika

3, porösa 2.

3 st. stenflisor.
Rut. 27.
a-12.gret.

1023. 114 st. lerkruksbitar, af hvilka

1911.

5907.

fasta

Jettböle.

82

porösa 32.
De representera åtminstone 13 st. olika
1erkär1, af hvilka

1024. Ben,

fasta

8

porösa

5.

vägande

cig.1.

1025. 57 st. stenflisor.

b-llgret.
1026. 44 st. lerkruksbitar, af hvilka
32

fasta

porösa 12
representera åtminstone
kär1 af hvilka

9 st. olika ler-

fasta

6

porösa

3.
cig. .

1027. 55 st. stenflisor.
Rut. 274.
Lagerföljd:
a + b + c = 38 cm vid rutans N gräns
c = 14 cm vid rutans S sida, där
orörd sand möter under
c

d = 10 å 12 cm.

a-llgret.
1028. 35 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta
porösa
representera åtminstone
kär1, af hvilka

fasta

28

7

8 st. olika ler6

porösa 2.

1911.

5907.

cig.l.

1029. 62 st. stenflisor.

Jettböle.
b-llgret.
1030. 245 st. 1erkruksbitar och ett 40-tai skärffasta 169

vor. Af bitarna äro

porösa
De representera

76.

åtminstone 35 st. olika

lerkär1, af hvilka

fasta 23
porösa 12.

1031. Ben,

vägande

circa 7,5 gr.

cig.1.

1032. 130 st. stenf1isor.

c-lagret.

1033. 337 st. 1erkruksbitar och circa 4 st.
skärfvor. Af bitarna äro 270 fasta
127 porösa.
De representera

åtminstone

35 olika ler-

kär1 af hvilka fasta 21
porösa 14.
1034. 1,en, vägande

c:a 36/7 gr.

1035. 70 st. stenf1isor.

1036. Något använd knackSten med dimensionerna

8,6; 6,7 och 5,8 cm.
1037. På två

sidor använd

rektangulär brynstE n

med fyrsidig genomskärning. Längd 12,1 cm,
bredd

6,9 cm, tjockiek 5,4 cm.

1038. Kantbit af en troligen bredt oval,

på

båda sidorna slipad brynsten. Största,
dimensionerna: 8,4 cm, 3,7 cm, 3,5 cm.

1911.

5907.
Jettböle.

1039. Den tillformade och tillslagna, delvis ti11
knackade nackdelen af en påbörjad, troligen
spetsnackadyxa. Längd

7,5 cm, bredd vid

brottytan 4,6 cm, nära nacken 3,5 cm, tjocklek

3,7 cm.

1040. Hälften af en påbörjad, nästan cirkelformig hålsten. Jämntjock, kanten något slipad
hålets som är hackadt, påbörjadt från båda sidorna. Dimensioner: 10 cm; 5,8 cm;
2,7 cm.

1041. Lerfigur, måhända affall med .spår av
bearbetning.

dzlaret. finnes endast i rutans N-hälft.

1042. 109 st. lerkruksbitar och några skärfvor.
Af bitarna äro fasta 75
porösa 34.
De representera åtminstone 14 st. olika
lerkärl af hvilka

fasta

8

porösa 6.

1042 a. 25 st. fasta

lerkr.bitar, repr. 3 ler-

kär1. Funna mot kanten af rut 268.

1043. Ben, vägande
1044. 36 st. stenflisor.

1045. 0betyd24gt använd knacksten.

1911.

5907.

Rut. 22.

Jettbö1e.

Lag.erföl,ld vid rutans NW pinne
torf 10 cm

10 cm torf

a =

10 cm

16 cm mörkrostbrunt

b =

10 cm

19 cm gråsvart

c =

18 cm

vid rutans NO- pinne är
torf +a+b+c= circa 40 cm
Utan uppgift om platsen där måttet tagits
d:o 14 cm.

e-lagret a11deles tunt vid rutans S-sida,
men 9-12 cm vid N-sadan.

a-1agIet.
1046. 83 st. lerkruksbitar och ett 20-tal skärfvor. Af bitarna äro

fasta 69
porösa 14.

De representera

åtminstone

lerkär1, af hvilka

fasta
porösa

9 st.
6
3.

olika

1047. Ett ben (från fot?) vägande 6,1 gr.

1048. 85 st. stenflisor. och -skrfvor.

cig.1.

b-lagret.
1049. 111 st. lerkruksbi.tar och 15 å 20 st. skärfvor. Af bitarna äro

fasta 72
porösa

39.

De representera åtminstone 20 st. olika
1erkärl, af hvilka

fasta
porösa

12

8.

1911.
5'907.

1050. Ben, vägande

Jettbble.
cig.l.

1051. 72 st. stenflisor.

c-lagret.
1052. 96 st. lerkruksbitar, af hvilka
fasta

48

porösa 48.
De representera åtminstone 17 st. olika ler
fasta

kärl, af hvilka

porösa

8
9.

1053. Ben, vägande
cig.l.

1054. 40 st. stenflisor.

1055. Tätt starkt förvit.trad sten med en pian
sida, som tyckes slipad

men måhända kan

vara naturlig. Slipsten Dimensioner:16,8
cm,

9

cm och 6,1 cm.

1056. Skafthålsverktyg av mörk skiffer, ungf.
mitt i rutan. Dim: 63,8 x 43,3 x 7,1 mm.

t(A/

vt,

Y-4(1

d-lagret. _Rutans _WI:7hörn
inåt.

circa 30 cm

1911.

5907.
Jettböle.

1057. 95 st. lerkruksbi.tar

och ca 50 st. skärfvor.

Af bitarna äro

73

fasta

porösa 22.
De representera

åtminstone 16 st. olika

1erkärl, af hvilka

10

fasta
porösa

1058. Ben, vägande

6.

. Bland dem skalldelar

etc.

1059. 11 st. stenflisor.

cig.l.

Fortsättning på n:ris 1057-1059.

1060. Circa 365 st. lerkruksbitar

och 100st.

skärfvor. Af bitarna

fasta ca 300

äro

porösa
De representera
1erkärl, af

åtminstone

hvilka

30 st. olika

fasta
porösa

1061. Ben, vägande

65.

22

8.

. Bland dem en lång och

grof benpipa, skalidelar, kotor etc. Benpipan låg i N-S ungefär midt i rutans
norra hälft.

1062. 52 st. stenflisor.

cig.1.

1063. Sten af sama stenart som flisorna.
Dimensioner: 12 cm, 9,3.cm

och 8,7 cm.

1064. På en sida slipad brynsten,

hvars öfriga

ytor äro naturliga. Dimensioner: 13,8 cm,

9,8 cm,- 4,3 cm. Brynstenen är nästan trian
gelformig.

1911.

5907.
jettböle.

1065. Skärfva från slipsten; en yta använd.
Dimensioner : 7,8 cm,

6 cm, 5,1 cm.

1066. Kvartsskärfva.

1067. Kol.
1068. Ett par nötska1sbitar.

Ur rutans öfriga del d.s.v. 0- NO-N de
len.

1069. 81 st. lerkruksbitar och circa 20 st. skär
vor. Af bitarna äro

fasta 62
porösa 19.
14 st. olika

De representera åtminstone
lerkärl, af hvilka

fasta
porösa

9
5.

1070. Ben, vägande

1071. Skalldel.?..r, vägande
1072. Ungefär

hälften af en troligen af-

rundadT, rektangulär eller bredt oval
slip.sten. Längd 9,3 cm, bredd 12,6 cm,
tjocklek 3,8 cm.

1073. Några

nötskalsigtar.

e-lagret.

1074. 56

st. lerkruksbitar och ett par skärfvor.

Af bitarna äro

fasta 46
porösa 10.

De representera

åtminstone

7

st. olika

1911.
5907.

lerkärl, af hvilka

5

fasta

Jettböle.

porösa 2.

1075. Ben, vägande

1076. 29 st. stenflisor.

cig.1.

1077T78. Paket med jord innehållande ben, bl.dem
kraniedelen. På paketet en pil angifvande
huru fyndet 1åg. Funnet i NO hörnet af
rutan, strax norr om det 1åg n:o

999 som

något stnrkte sig in i rut. 269.

Ur den förut undersökta lorden i rut.221
1079. 1 fast lerkruksbit.

1080. 15 st. stenflisor.

cig.l.

Rut. 226.
Lagerföljd:
10 cm torf
a = 13 cm )
)
b = 12 cm )
)
c = 10 cm )

(17 cm mörk-rostbrunt
(
(18 cm gråsvart

d =

a-lagret.
1081. 69 st. lerkruksbitar och några skärvor.
Af bitarna äro

fasta

45

porösa 24.
De representera åtminstone 13 st. olika
lerkär1, af hvi1ka

fasta

7

porösa 4.

1911.

5907.

1082. Ben,

vägande

Jettbö1e.
cig.l.

1083. 67 st. stenflisor.

1084. Fragment af tunn rätmeisel, spjälkt på
längden och med skadad nacke; slipad på
båda sidor och den kant, som finnes
kVar. Längd 5,8 cm, bredd 2,4 cm, tjocklek
0,8 cm.

1085. Några bitar förkolnadt_trä.

b-lagret.
1086.

Rutans västra hälft.

37 st. lerkruksbitar, af hvilka

fasta 25
porösa 12.

Representera åtminstone 10 st. olika 1erkärl, af hvilka

fasta

6

porösa 4.

1087. Benj.

vägande

Rutans östra hälft:
1088.

77 st. lerkruksbitar och ett 20-tal skärfvor. Af bitarna äro fasta 34
porösa 43.
De representera åtminstone 11 st. olika
lerkärl, af .hvilka

5
porösa 6.

fasta

1089. Ben, vägande

1090. 27 st. stenflisor.

cig.l.

1911.

5907.
Jettböle.

c-lagret.
Ur rutans 0-NO del.
1091. 85 st. lerkruksbitar och ett 30-tal skärfvor. Af bitarna äro

De representera

fasta

46

porösa

39.

åtminstone 12 st. olika

lerkärl, af hvilka

fasta

6

porösa

6.

1092. Ben, vägande

1093. 12 st. stenfiisor.

cig.l.

1094. 2 st. kvartsskärfvor.

Den öfriga delen af luret.
1095. 106 st. lerkruksbitar, af hvilka

fasta

55

porösa 51
Representera

åtminstone 12 st. olika ler-

kärl, af hvilka äro

fasta

7

porösa

5.

1096. Beu vägande

1097. 32 st. stenflisor.

1098. Obetydligt använd knacksten med dimensionerna

9 cm, 7,1 cm och 5 cm.

1099. Ituslagen beaprml jord af
Böjd; på eggen synas spår af slipning.
De båda bitarnas längd är: eggdelens: 3,7
cm, skaftdelens 5,4 cm.

cig.l.

1911.
5907.
Jettböle.

d-luret.
1100. 136 st. lerkruksbitar och circa 20 st.
skärfvor. Af bitarna äro fasta 76
porösa 60.
De representera åtminstone 21 st. olika
lerkär1, af hvilka

fasta 12
porösa

9
cig.1.

1102. 44 st. stenfiisor.

1101. Ben, vägande
1103. Ett större stycke kvarts.

1104. Ett par små nötskalsbitar.

1105. Ett par bitar förkolnadt_ trLi.

Ur den förUt undersökta och nedtrampade
jorden i rut. 276.
1106. 10 st. lerkruksbitar, af hvilka fasta

6

porösa 4.
Representera åtminstone
kärl, af hvilka

fasta

st. olika ler2

porösa 2.

1107. 10 st. stenf1isor.

Rut. 222.
Lagerföljd:
Ofvanom lagren af sands1äpare bortförts
jord, vid rutans 0-sida af 28 cms mäktighet, i dess NO- hörn af :0 cm.

cig.1.

1911.

5907.

a = 14 cm (utgör i rutans W 1/3 del

Jettböle.

bottenlager.
b = 21 cm
c = 14 cm
Midtel tredj'edelen af rutans i N - 3 är
djupare än sidorna.

a-lagret.
1108. Circa 290 st. lerkruksbitar och ca 65 st.
skärfvor. Af bitarna äro

fasta 206
porösa

De representera åtminstone
kari, af hvilka

84.

33 st. olika ler

fasta

23

porösa 10.

1109. Ben, af hvilka några brända, vägande
1110. 220 st. stenflisor, af

och af

cig.l.

b-lagret.
1111. 185 st. lerkruksbitar och circa
skärfvor. Af bitarna äro

35 st.

fasta 117
porösa

68.

De representera åtminstone 21 st. olika
lerkärl, af hvilka

fasta 14
porösa

7.

1112. Ben, vägande
1113. 129 st. stenskärfvor.

1114. Knacksten_ med dimensionerna

cig.l.

7,8 cm, 5,8 cm

515 cm.

1115. Knacksten med dimensionerna

5,6 cm.

8 cm, 7,6 cm,

1911.

5907.
Jettböle.

1116. Knacksten

med dimensionerna 6,3 cm, 6,2

cm, 4,4 cm.

1117. En nötskalsbit.

c-lagret.
1118. 234 st. lerkruksbitar och circa 60 st.
fasta

skärfvor. Af bitarna äro

165

porösa
De representera åtminstone
1erkärl, af hvilka

69.

31 st. olika

fasta 21
porösa 10.

1119. Ben, vägande
cig.l.

1120. 76 st. stenflisor.

1121. En bit kvarts.

1122. Obetydligt använd knacksten med dimensionerna 6,7 cm, 4,8 cm, 3,6 cm.

Ur den förut undersökta och nedtrampade
jorden i rut. 222
1123. 58 st. lerkruksbitar och ett 10-tal skärfvor. Af bitarna äro

fasta 46
porösa 12.

De representera åtminstone 12 st. olika
lerkärl, af hvilka

fasta
porösa

1124. Ben,

9
3.

vägande

1125. 60 st. stenflisor.

1126. En bit förkolnadt trä.

cig.l.

1911.

5907.

Rut±

Jettböle.

Lagerföljd:
a = lagret utgör bottenlager i
rutans västra del
b-lagret är bottenlager i rutans
SO- del och närmast bottenlagret i rutans 0-NO
del.
c-lagret är bottenlager i 0-NO
delen.
Under c-lagret finnes i rutans N- del en
grop

med

kulturjord. Gropen

i det 1905 undersökta

går

åt

N in

området.

azlagret.
1127. Circa

397 st. lerkruksbitar och circa 95

st. skärfvor.

Af

bitarna

äro

fasta ca300
porösa

De

representera

lerkärl, af

åtminstone

hvilka

97.

42 st. olika

fasta

30

porösa 12.

1128. Ben, vägande

1129. 133 st.

stenflisor.

1130. Tänder.
1131. Bitar af

1132. En mindre

1133.

nötskal.

bit

kvarts.

115 st. lerkruksbitar
skärfvor.

Af

bitarna

och en stor
äro

fasta

mängd

75

porösa 40.
De representera

åtminstone 14 st. olika

1911.

5907.

lerkärl, af hvilka fasta 10
porösa 4.

Jettböle.
1134. Ben, vägande

1135. Några 10-tai små stenskärfvor och 35 st.
cig.l.

större

1136. Nötskal.
d-a-rsl
elar/agen svartnad beuryl. Bitarnas
1137. I tre/
sammanlagda längd

7 cm. Funnen jämte fisk-

och andra ben ikring och sannolikt uti
en lerkruksbotten, som låg alideles i yttersta SO-hörnet af rutan.

1137a.Triangelformigt brynstensfragment med en
kant och en sida slipade. Största dimensioner: 8 cm, 7,5 cm, 3 cm.

c-lagret.
1138. 63 st. lerkruksbitar och circa 20 st.
fasta 60

skärfvor. Af bitarna äro

porösa
De representera åtminstone
kärl, af hvilka

fasta

3.

8 st. olika ler
6

porösa 2.

1139,. Ben, vägande

Gropen i rut.
1140. 58 st. lerkruksbitar och 18 skärfor. Af
bitarna äro

fasta 49
porösa

9

De representera åtminstone 13 st. olika

1911.

5907.

lerkärl, af hvilka

fasta 10
porösa

Jettböle.

3.

1141. Två delar S1agen lårbenspipa och andra
ben.
1142. 7 st. stenflisor.

cig.l.

1143. Brynsten med dimensionerna 12,4 cm, 8,8 cm
och 2,8 cm.

Rut. 261.
Skelettet af människa.

1144:1-13. Kraniet: nannbenet_ ,iämte delar 15-17,
från kraniets högra
sida samt ben, hvilka

( in situ 19-20 äfre)
22-57 vid uppta-

gandet 1ågo uti skallen. - Se pian, som
ritades öfver kraniets (öfre) högra sida,
dä skelettet uppackades ur fyndlädan!
14, 18, 21, 58-66, 67: bakhufvudet

jämte det

mesta från kraniets vänstra (in situ undersida;
68-93

:särskilda ben uppblockade vid

kraniets vänstra (in situ under-)sida;

94-95: Käknartiet: öfre käkens

bägge

hälfter och därti11 hörande lösa tänder jäm

96-1O1:te f1ere näsan och näskaviteterna
102,104: tilihörande ben; med små ben och
103: fiskben starkt uppb1andad jord, som
funriits i gommen.
113-115: (ftedre _käkens bägge hälfter (den

116-117:ena

afbruten i två delar),tänder o

118-119: tanddelar samt från nedre käken a f120: spjälkta benskärfvor.

1911.

5907.
Jettböle.

121-127: del haiskota
andra ben,

jämte särskilda 128:

benskärfvor äfvensom 129: små

kolbitar; funna strax bakom käkarna inpressad
i käkkaviteten.
130:benskärfvor funna bakom bakhufvudet.
131: högra _Proc - - - - condyl

mon-

dib.
132-147: halskotor

fingerben jämte särskilda

andra ben och benskärfvor, utplockade ur kor
kaviteten af underkäksbågen i det på vänste
sida liggande käkpartiet. 148-149: tvänne små benbitar funna i trakten
af näsbenen.
150- :diverse

benskärfvor upplockade efter

aflägsnandet af hufvudskallebenen och käkpartiet. -

Scuula

(vänstra sulderbladet), bör(vid

upptagandet ur packlådan) motsvara å planen,
som gjördes på sj,_älfva gräfningsplatsen vid
skelåttets blottande, det ben som betecknats med summa N° 151.

Humerus,

fragmentariskt; låg vid högra si

dan (södra sidan).

Radiusj. fragmentariskt; dess

fortsättftin

låg emellan N° 155 och N° 156.

154.'Svartnadt fingerben, som låg invid radius N° 153.

155. Ulnaj. _ fragmenteriskt, bör i planen mot
svara det med samma N° 155 betecknade
benet och låg således vid blottandet
på tvären framför N° 152 humerus och
N° 153 radius. -

1911.

5907.
Jettböle.

Refben, fragmentariskt. Torde å planen
motsvara benet med samma N° 156.
bite74
I små/ 15-flistet
rörformigt ben jämte andra små benbitar

,

funna i trakten af N° 151

- 156.
158-183. Särskilda ben, funna djupare ner
under de i dagytan synliga benen: ungf.
från N° 156 mot käken.
184-192. Särskilda

ben, funna vid en punkt

ungf. 12 cm från proc,essus måstoideus mot
racc, Ulna'ns

N° 155

inåtvända ända. (N° 183

i tre rör).
193-194. Ända af radius4 funnen djupare ner
ungf. emellan inre spetsen af N° 155 och
spetsen af N° 156; bör till

radius

N° 153.

N° 194 är smulor ur och inuti N° 193.
195- 201. Särskilda benskärfvors. funna från
N° 155 mot N° 151 under dem. 202-203. Två fingerben, funna utanför refbenets N° 156 spets mot vänstra armkomplexens nedre ända. 204- 211. Fingerben

jämte mindre

fragmenta-

riskt rörformigt ben satut benskärfvor,
funna ungf. 25 cm från käken vid ändan af
N° 156 eller just utanför. 212- 225. Humerus

fragmentariskt

låg vid

vänstra (norra sidan).
226- 236. Fragment af

låg

äfvenledes vid norra sidan i armbenskomplexen
där

N° 212-225. -

237-245, 251. Orenbitar_ från någondera af
föreg. N° 212-225 eller 226-236. 246-249, 252. Fragment af möjl. högra skulderbladet (
föreg. -

), låg vid norra sidan som

1911.

5907.
Jettböle.

1144: 253-270. Vänstra öfverarmhufvudet, rywkotor_
jämte andra ben och benskjrfvor; funna strax
bakom hjässan och nacken.
271-275. Höftbens-fragment, motsvarar å planen
samma numror.
funna innanför N°271277-279.Fragment af
276, dit de tyd1igen höra. 276. Ben funnet med N° 271-275.
280. Fiskben, funna som föreg.
1ågo nä

2817286, fragment af

ra intil1 N° 271-275 och kunna å planen möj1.
motsvara benen utmärkta med dessa numror.287-316. Diverse ben och fragment af ben,
som lågo invid N° 271-286.
317-330. Det högra 1årbenet4. fragmentariskt.
(se motsv. nummer i planen 1).331-335. Fragment af det vänstra 1årbenet
(se

N°331-335 i planen 1). -

336-340. Benbitar

hvilka under transporten

omblandats och höra de1s till N°331-335,
dels till N° 317-330.341-355. Fragmentariska ben från högra skenbenet och smalbenet.

356-373. Fragmentariska ben från vänstra
skenbenet och smalbenet.
374-381. Fragment af sannolikt högra smalbenet; motsvara å planen N° 374.
382-395. Fragment af högra benet och foten.
Ett af benet bör motsvara å planen det
med a betecknade benet.
396-401. Fragmentariska ben från högra benet.
Böra å planen motsvara N° 396.
402.,410. Fragmentariska ben funna invid
N° 382-395 och 396-401.
411-417. Fragmentariska fotben, m.m. funna i
trakten af N° 374-401.

253-254 höra
ihop

255-256

259-260
261-264

9 11

1911.

5907.
Jettböle.

1144:418-426. Fragmentariska ben från skelettet
Fyndstället kan å pianen ej utmärkas, eme
dan nummerlappen vid uppackningen förekommit. Sannolikt upptogos de dock från ske1ettets öfre parti, möjligen armarna.

Fynd i omedelbar närhet av skelettet

1145. Prof på sotjord. Fyndstället se pian.

1146. Några bensmulor, eventue1lt fotben. F:st
se pian.

1147. Två ryggkotor. F:stä1let se pian.
1148. Fragment

av ryggkotor. Fyndstället ome-

delbart invid föreg. Se pian.

1149. Fragment av ryggkota. Funnen som föregåen
Fyndstället se pian.

1150. Benskärvor

funna

med 5907:1147.

1151. Benskärvor funna under 5907:1148.

1152. Ben funna invid 5907:1149. Se pian.
Fragment av tre kotor.

1153. Lerkärlåbotten, funna med bottnen nedåt.
Spjälkt i tre delar, varav en med gropornament. Fyndstället se pian.

1154. En ryggkota och tre mindre benskärvor,
anträffade inne i lerkär1et 5907:1153.

1911.

5907.
Jettböle.

1155. C. 20 lerkär1sskärvor, för det mesta små,
anträffade som föregående.

1156. Benskärvor.

Fyndstället se pian.

1157. Benskärvor. Fyndstället se pian.

1158. Ben, troligen resten av ett längre rörformigt 'ben. Fyndstället se pian.

1159. Håleggat stenverktyK, eggen fragmentarisk.
Nacken tjobknande och avsmalnande. Dim:

.66 x 38 x'20 mm. F:st. se pian. Höjd 259 cm
ö.fp.
1160. Yxa, tväreggad, tjocknackig. Dim: 97 x 37 x

16 mm. F:st se pian.
1161. Spetsnackig rätyxa med oval genomskärning.
Ena plansidan mera krum en den andra. Nacken
oslipad. Dim: 172 x 61 x 35. F:st se pian.
Höjd 252 cm ö.fp.
1162. Fragment av en ma1sten (?) av grovkornig
gråaktig sandsten; genomskärningen segmentformig. Dim: 139 x 124 x 43 mm. F:st,se pian
263 cm ö.fp.

1163. Ben.

F:st. se pian. Höjd 261 cm ö. fp.

1164. Diverse ben. F:st. se pian. Höjd ungf. san
ma som föreg.

1165. Fragm. av tre ryggkotor. F:st. se pian,
266 cm ö.fp.

1911.

5907.
Jettböle.

1166. Piluets av skiffer med mothakar och av
bruten tånge. Genomskärningen sexkantigt
facetterad. Dim: 45 x 15 x

6 mm. F:st. se

pian.

1167. Kantfragment av egg/erktyg av starkt g1im
merhaltig stenart. Dim: 56 x 16 x

9 mm. Fun-

nen ha1vvägs mel1an skelettets skalle och
N° 5907:1165.
1168. Ryggkotor m. fl. ben funna i ruta 262 ungf
vid 103 cm fr.NO hörnet och 82 cm fr.S0hörnet åt W. och vid 147 cm fr. NW hörnet
och 63 cm fr. SW-hörnet åt 0.

1169. Diverse ben funna i ruta 262:s N:del
ända tili föreg. nr. och omkring detta
stä1le.
N°ris 1168-69 anträffades c. 35-40 cm
under torvens. yta.

1170. Diverse benskärvor

funna vid b1ottandet

av skelettet.

1171. Lerkärlbitar funna på och me1lan nedre
extremiteterna på skelettet.

7 bitar.

1172. Lerkärlsbitar funna invid och 0-om ena
benet ungefär på höjd med benets undre
sida. 17 bitar.

1173. Lerkärlsbitar "invid skelettets huvudskalle,
på dess OSO- sida.

9 bitar, av dem en

stor med grop- och korta streckornament.

1911.

5907.
Jettböle.

1174. Lerkärlsbitar

funna vid blottandet av

skelettets nedre extremiteter bäcken och
ryggrad. 143 bitar.

1175. Ben funna vid blottandet av skelettet på
dess västsida i rata 262.

1176. 33 stenskärvor,

funna i rata .261 vid

blottandet av skelettet.

1177. 36 stenskärvor, funna i rata 262 i höjd
med skelettet.

1178. Liten slipsten med skålformig fördjupning
på ena sidan. Dim: 117 x 105 x 34 mm. Funnen c. 15 cm ovanom skelettets fötter.
Se pian.

1179. Diverse ben,

däribland uppenbar1igen även

tili skelettet hörande, funna emellan skelettets knän och bröstkorgen,

magen

1180. Två stenskärvor. Funna som föreg.

1181. Brynsten. F:st. se pian. Dim: 108 x 78 x 34.

1182. Lerbitar

funna där skelettets fotben

siuta (se pian) och 20 cm S-ut.
1183. 20 1erkärlsbitar, funna au niveau med &
strax SW-om axelstället.

1184. Diverse ben,
262.

funna ungf. mitt i rata

1911.

5907.

1185. Illurben funnet invid 5907:1167.

Jettböle.
1186. 30 1erkär1sbitar, funna som föreg.
1187. 16 stenskärvu,_Luana_ som föregående n:ris;
1188.-8 lerkärsskärfVor, funna som föregående n:ris
lägre.

1189. 8 lerkär1sskärvor, funna kring 5907:1166.
1190. Stenskärva,funn'en-som föregående.

1191. Benskärvor funna norrom skelettets huvud
i ruta 261:s NW-hälft.

1192. 35 1erkär1sbitar, funna som föreg.
1193. Fem stenskirvor3 funna som föreg.

1194. 15 lerkärlsbitar, funna längs N- kanten
av ruta 261.

1195. 78 lerkärlsbitar, funna vid skelettets
fotända.

1196. Benbitar , funna som föreg.

1197. 18 1erkär1sbitar,

under skelettets fot-

ända och norrut.

1198. Ben. Funna som föreg.

1199. 20 lerkärlsbitar, funna 'under skelettet
längs sydsidan.
1200. 93

lerkärlsbitar; funna som föregående.

1911.

5907.
Jettbö1e.

Tillgg.
1201. 35

funna i ruta 268.

1202. 3 st. brynen, funna som föreg.
1203. Benskärvor ur ruta 263.
1204. Lerkär1sbotten

funnen i ruta 263.

1205. Sten= funnen på gräsmattan c. 15 cm
norrut från sandtäkten. Liten med tjock
och avsmalnande nacke. Räteggad. Dim: 57 x
34 x 20 mm.

