1929

9099

81.

Rautainen veitsenterä. Ruoto leveä. Mitat:
12,451,7n.0,45 cm.

Vesilahti.

99: 2/ ,

?//,

Kaksi pientä koristamatonta saviastianpalasta.

Palaneita luunsiruja, 62 kpl., sekä muutamia hiilenpalasia.
N:rot 9099:80-83 ovat raudasta
D 4 (kaiv. alue II).

Föremål funna vid av mag. Nils Cleve

9100.
Lappträsk,

ledda undersökningar å Heimbacken ben.

Heimbacken.

stenåldersboplats, belägen å Kronhaga hemmans mark i Lindkoski b3 av Lappträsk
sn. Grävningarna utfördes sommaren 1929.
Se grävningsber. järnte 2 kartor och fotografier i top. arkiv. Diar. 11.X.1929.

Nedre boplatsen.

1-

1.

Lerkärlsbitar, 5 st.(av dem 3 st. ihopfogade), av grov Sperringskeramik. 4 st. ornerade med snoddkamornament: den fjärde krukbiten starkt förvittrad.
Gråvn. omr. I, rut. A 8. En av ler-

1929

9100.

kärlsbitarna låg överst i humus

Lepptråsk,

lagret, påtagligen uppkastad ur

Heimbacken.

den bredvidliggande "rovgropen";
de övriga på 5-35 crn:s djup.

2 kvartsstycken, den ena en alldeles liten
skärva, den andra tämligen stor.
Gr.o. I. rut. B 3- B 4.

15 st. lerkärlsbitar, av vilka 14 st oornerad snörkeramik och en ornerad med djupa
parallella fåror.
Gr.o. I. rut. B 6 på 1-40 cm:s djup
I "kulturjorden" fanns bl.a. även
en järnspik, påtagligen ur "rovgropen" strax intill.

Två små bitar oornerad snörkeramik.
Gr.omr. I.B:7.

saruna ruta

kvartsskärvan 9100:5.

Större kvartsskärva med skarpt slagna sido
Funnen son n:o 9100:4.

Lerkärlsbitar, 9 st. av typiskt Sperringskeramik. 3 st. ornerade med djupa fåror, en
med snoddkamornament(?); de övriga starkt
förvittrade.

Två små kvartsskärvor.
N:s 6 och 7 funna i gr.ornr.I, rut•
B:8, på 1-20 cm:s djup.

1929.

9100.

.

Lerkärlsbitar 2 st. Den ena ornerad med

Lappträsk,

intryckta kamliknande ornament (se FFT XXXVI

Heimbacken.

s.51,fig. 8e) och en grop; den andra kruk
biten är oornerad snörkeramik.
Gr.omr. I, rut. C:5,strax under tor
ven.

9., Lerkärlsbitar,136 st., till största delen
små smulor, av oornerad snörkeramik.

Liten slagskärva.
N:s 9-10 funna i gr.omr. I, rut.
0:6, på 1-20 cm:s djap.

En kvartsskärva och en bränd benbit.
Gr.omr. I, rutans 0:8 W-kant.

Två kvartsskärvor, den ena alldeles liten.
Gr.omr. II, rut. 3:3.

Liten oornerad lerkärlsbit, synbarligen
snörkeramik.
Gr.omr. III, rut. A:2,på 20-40 cm:s
djup.

Lerkärlsbitar,5 st.,av dem 2 bottenbitar
och en dekorerad med gropornament.
Gr.omr. III, rut.A:3.

Liten kvartsskärva.
''annen som föreg.

Lerkärlsbitar,9 st.,(Sperringskeramik), en av

1929.

91CO.

dem ornerad med små, fyrtandade kamstämp-

Lappträsk,

1er, en med breda intryckta linjer. En kruk

Heimbacken.

bit är inre delen av en kantbit.
Gr.omr. III,rut. B:3,på 1-20 cm:s
djup.

Lerkärlsbitar,10 st.(Sperringsker.),två av
dem ornerade med gropar och parallella
linjer, hos två är ytan täckt av svagt
intryckta linjer. En oornerad bit är bottenbit.
Gr.omr.III,rut.B:3, på mer än 30cm:s
djup.

Liten rektangulär kvartsskärva, fragm. av
skrapa?
Funnen som n:o 18.

Tre oornerade lerkärlsbitar.
Gr.omr. III, rut. 3:4.

Fem små lerkärlsbitar, en av dem ornerad
med gropornament.
Gr.omr. III,rut. C:2,på 1-10 cm:s
djup.

Lerkärlsbitar, 3 st., av dem en tjock bottenbit och en med insvängd yta.
Gr.omr. III, rut. C:2, på mer än
10 cm:s djup.

Lerkärlsbitar, 9 st.,av vilka 2 st. vackert
ornerad snörkeramik (se teckn.), den ena kant
bit.

(valok.9307.)

1929.

9100.

23.

Alldeles liten slipad tvärmesel: nacken

Lappträsk,

snett slagen, smalsidorna föga slipade.

Heimbacken.

Längd 3,5 cm, bredd 2,05, tjocklek 1,05 cm.

(valok.8340).

24. Två kvartsskärvor.
:s 22-24 funna i gr.omr. III, rut.
:3.

på c. 5 cm:s djup: den

ena snörkeramiska krukbiten låg
på c. 40 cm:s djup.

25.

Två små lerkärlsbitar (Sperringskeramik),
den ena ornerad med små soetsovalet.
Gr. omr. III, rut. C:4.

Tio små lerkärlsbitar. En av dessa är or
nerad på samma sätt som de två avbilda
de snörkeramiska bitarna 9100:22.
Gr. omr. III, rut. D:2 på 1-10 sm:s
djup.

7.

Lerkärlsbitar, 11 st.,av vilka två tjocka
oornerade kantbitar. En liten snörkeramis
bit oornerad på samma sätt som de avbi
dade 9100:22.

Liten rödskiftande kvartsskärva.
N:s 27 och 28 funna i gr.omr. III,
rut. D:2 på mer än 10 cm:s djup.

valok.9307.)

1929.

9100. 29. En liten förvittrad lerkärlsbit.
Lappträsk,
Heimbacken. 30.

Tre små kvartsskärvor.
I\1:s 29 och 30 funna i gr.omr. III,
rut. D:3, på 1-10 cm:s djup.

Lerkärlsbitar, 11 st. Av Jesse är en stor
krukbit ornerad med grovt intryckta
kellinjer, en med gropornament, en med en
fin punktlinje och en med obest. stämpel
ornament. Dessutom en grov kantbit och en
oornerad snörkeramisk bit.

Liten kvartsskärva.
N:s 51 och 32 funna i gr.omr. III
rut. D:3, på över 10 cm:s djup.

Två små lerkärlsbitar, den ena ornerad me
en lancettliknande fördjupning.
Gr.omr. III, rut. D:4.

Lerkärlsbitar,4 st. oornerade.
Gr. orrr. III, rut. D:5.

Lerkärlsbitar, 68 st. Av dessa äro 59 oorne
rade, 3 st. ornerade med lancettliknande fö>
djupningar, en med korta kamliknande stämj
lar jämte gropar, en med svagt intryckta
linjer och grop, en med intryckta ornament ornerad kantbit sarat en med fint
inristade streck sirad snörkeramis.K bit.
Dessutom en starkt profilerad oornerad oc
en liten sammanfognings(?)bit med vågig yta

(valok.7467)

1929

Kvartsskärvor 3 st.,en av dem synbarligen

9100.

formad till redskap.

Lappträsk,

N:s 35 o. 36 funna i gr.omr. III,

Heimbacken.

rut. E:4.

Alldeles liten med en lancettliknande för
djupning ornerad krukbit.

2 st. kvartsskärvor, den ena ett slagstyck
av ett större kvartsblock.

N:s 37 o. 38 funna i gr.omr. III,
rut.

:5.

Grov, med breda intryckta linjer ornerad
lerkärlsbit.
Gr.omr. III, rut. E:6.

.

Lerkärlsbitar, 38 st. Av dessa

äro 32 oor-

nerade, en är ornerad med grovt dragna
vinkellinjer, 2 st. med lätt intryckta breda linjer, en med lancettliknande fördjupningar och grop, en kantbit har kommalinje utmed randen. Dessltom en snörkera
misk kantbit, ornerad med tätt inristade
linjer.

4 st. små kvartsskärvor.
BI:s 40 o. 41 funna i förbindelse
rotan mellan rut. 3 i gr.omr. III
och rut. 3 i gr.omr. IV.

Lerkärlsbitar,12 st., av vilka en dekorerad

1929.

9100.

med ett rutmönster och tre (två sammanfo- (valok.9307.)

Lappträsk,

gade) snörkerarniska bitar med snedstrecka-

Heimbacken.

de zoner (j1r. 9100:22, 26 o. 27).
Funna i förbindelserutan mellan
rut. E:4 i gr.omr. III och rut. 4
i gr.omr. IV.

43.

2 st. små kvartsskärvor.
Gr. omr. IV, rutan S-on baslinjen.

44

Kvartsskärvor,8 st., av vilka 2 tämligen
stora och två alldeles små.
Gr.omr. IV, rut.

Liten oornerad snörkerarriisk krukbit.
Gr. omr. IV, rut. 2.

2 st. lerkärlsbitar, den ena en bottenbit.

Stor slagskärva.
Gr.omr. IV, rut. 3.

Lerzärlsbitar,12 st. de flesta ornerade
med grovt intryckta vinkellinjer. En liten krukbit har glesa tandrnärken; en kant-L
bit har två med randen parallella linjer och en grop.

49 Två, små kvartsskärvor ovh två brända
benbitar.
Gr. omr. V, rut. A,3.

50. En kvartsskärva och en bränd benbit.
Gr. omr. V.,rut. A,2

1929.
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Lerkärlsbitar,3 st.,av vilka en ornerad

Lappträsk,

med lancettliknande fördjupningar och en

Heimbacken.

med glesa tandornament.

Eggfragment av en ytterst väl slipad
mindre rätyxa. Dim.

(valok.8340).

oo cm.

Kvartsskärva.
N:s 51-53 funna i gr.omr. V, rut
A:3. Yxfragment n:o 52 Lig på c.

*

cm:s djup.

Lerkärlsbitar,4 st., av vilka en ornerad
med spetsovala fördjupningar och en med
vinkellinjer.
Gr.omr. V, rut. A,4

Lerkärlsbitar 18 st.; 6 bitar, av dem två
kantbitar, äro ornerade med spetsovala fördjupningar, 5(6?) med vinkellinjer (2 kantbitar).

.

Mejselämne 1. slagskärva. Längd 6,1 cm,
bredd 3,4 cm.

Liten kvartsskärva.
N:s 55-57 funna i gr.omr. V, rutan
A:5.

Liten triangalär kvartsskärva.
Gr. omr. V, rut. A:6.

1929.

9100.

9.

Lerkärlsbitar, 17 st.,bland dessa en oorne-

Lappträsk,

rad snörkeramisk(?) kantbit sanat 6 ornera-

Heimbacken.

de av Sperringstyp. Av de sistnämnda äro
två sirade med fint, och en med mycket
grovt intryckta linjer, 3 st. med kommalinjer och vinkelornarnent (åtminst. en av dem).

.

Kvartsskärvor,2 st., små triangulära.
'1 1 :s 59 o. 60 äro funna i gr.omr. V,
rut. B:3.

Lerkärlsbitar, 37 st. Av dessa äro 4 st.(tre
kantbitar) ornerade med vinkellinjer, en
med glesa tand(?)ornament, och 7 med spetsovala fördjupningar. En liten kantbit har
med randen parallella svagt intryckta lin
jer.

Kvartsskärva, bladtunn.
N:s 61 o. 62 äro funna i gr.omr.
V, rut. B:4.

Lerkärlsbitar, 174 st. Av dessa äro 98 från
samaa kraka; dessa äro ornerade med små
spetsovaler. 50 st. äro oornerade, 24 ornerade med grunda glesa kamståmplar och enstaka gropar, 4 st. med intryckta linjer av
olika bredd.

valok. 7467)

1929.

9100.

64. Slagskärva, kvartsflisa och bränd benbit.

Lappträsk,

Iti:s 63 o. 64 äro funna nära var

Heimbacken.

andra i gr.omr. V, ratorna B:5 och

65.

Lerkärlsbitar, 2 st., den ena ornerad med
spetsovala fördjupningar, den andra intry
ta breda linjer.

66.

2 st. kvartsskärvor, den ena alldeles lite9-xl
satut 4 st. brända benbitar.
1,1":s 65 o 66 funna i gr.omr. V,
i rut. B:6

67.

Lerkärlsbitar,3 st. Av dessa är en kantbit ornerad med svagt intryckta breda
linjer; en grov bit har fina inristade lin
jer och en grop. Ytan hos den tredje
krukbiten är förvittrad.

Kvart~vor, 2 st.
N:s 67 o. 68 äro funna i gr.omr.V
i rut. B:7, 0:7.

Lerkärlsbit,ornerad med spetsovaler: ytan
delvis förvittrad.
Gr.omr. V; rut. 0:3.
Förenad med n:o 9100:61.

Lerkärlsbitar,14 st. Av dessa äro 7 st. or
nerade med spetsovaler och en med breda linjer. En av de förstnärnnda är kant
bit.

puuttuu.

1929.

9100.
Lappträsk,

Tann brynsten, vars ena srnalsida använts
vid

slipning. DiL. 8,45 2,6 1,1 cm.
N:s 70 o. 71

Heimbacken.

äro fanna i
grävn.omr.V,
rut. 0:4.

Lerkärlsbitar, 10 st.,av vilka 3 st. ornerade med spetsovaler, 3 st. med täta vinkellinjer och en med breda, svagt intryckta
linjer.

Liten bränd benbit.
N:s 72 o. 73 äro fanna i grävn.omr.
V, rut. 0:5 och 0:6.

Två lerkärlsbitar med förvittrad yta.
Gr.omr. V, rut. D

Lerkärlsbit, dekorerad med lancettliknande
fördjupningar och en grop.
Gr.omr. V, rut. D:1.

-11 st. oornerade lerkärlsbitar av

Sperring

keramik, av dessa 2 kantbitar.

Tann, nästan rund slagskärva.
N:s 76 o. 77 funna i gr.ornr. V,
rut. D:2.

Lerkärlsbitar, 5 st. Av dessa äro 3 krukbitar sirade med svagt intryckta kamliknan
de ornament och gropar, en med lancettli

1929

nande fördjupningar och grop, samt en med

9100.

vinkelornament.

Lappträsk,

Gr.omr. V, rut. D:3.

Heimbacken.

Lerkärlsbit, ornerad med parallella linjer.

Kvartsskärvor, den ena vie, den andra grå.
Isi:s 79 o. 80 äro funna i gr.omr.V,
rut. D:4.

Lerkärlsbit med vinkelornament.
Gr.omr. V, rut. D;5.

2.

Kvartsskärvor,2 st.
Gr.omr. V, rut. E:

Lerkärlsbitar,2 st.,den ena med vinkelornament, den andra sirad me3 svart intryckta
varandra skärande linjer. .b'örstnämnda är
svartgrå, har blivit bränd i den strax
intill liggande kolmilan.
Gr.omr. V, rut. E:3.

Lerkärlsbitar, 10 st. Av dessa äro 5 st(6?)
ornerade med breda kamliknande ornament
och gropar, tre st. med vinkellinjer och eri
med grunaa, breda linjer, sistnmnda är brun
gul med inblandat fint fältspat. En krukbit är svart av bränningen i kolmilan.
Gr.omr. V, rut. E:4.

Lerkärlsbitar, 7 st. 4 st, bland dessa en
kantbit, ornerade med breda vinkellinjer,

1929.

9100.

och en med fint inristade linjer.

Lappträsk,

Gr.omr. V, rut.

Heimbacken.
36.

I kolmilan svartnad lerkärlsbit, ornerad
med vinkellinjer och en grund grop.
Gr.omr. V, rut. E:7.

Tann kvartsskärva.
Gr.omr. V, rut. F:2.

38.

Lerkärlsbitar,7 st. Av dessa äro 3 st. ornerade med breda kamliknande, trappformiga,
ornament (bland dem en kantbit); ett litet
kantfragment härrör måhända från ett lik1 (valok.7467).
nande kärl som föregående. En kru.kbit är
ornerad med spetsovaler, en med svagt intryckta breda linjer.
Gr.omr. V, rut. 11 :3.

0ornerad lerkärlsbit.

Slagskärva.
1:s 89 o. 90 äro funna i gr.omr.
V, rut. F:4.

1.

2 st. oornerade lerkärlsbitar.

Triangulär slagskärva.

Liten kvartsflisa och litet bränt rörben
av fågel.
91-93 äro funna i gr.omr. V,
rut. F:7.

4.

Lerkärlsbit: yttre ytan förvittrad.
C.,r.omr. V, rat. F:8.

1929.

9100.

4 st. små oornerade lerkärlsbitar.

Lappträsk,
Heimbacken

2 alideles små kvartsskärvor.
Gr. omr. V, rat. 2:9.

Ied sicksack-linjer ornerad kantbit Sperringskeramik.

Brända

ben, 20 st.+ nägra alideles små smu-

lor.
DI:s 97 o. 98 äro funna i gr.omr.
V, rut. G:6.

Liten lerkärlsbit. Yttre ytan förvittrad.

00. Två små kvartsskärvor. 7 brånda benbitar.
N:s 99 o. 100 äro funna i gr.omr.
V, rut. G:7.

Lerkärlsbitar, 5 st.,av vilka en ornerad
med svagt intryckta linjer.

Större slagskärva.
101 o. 102 äro funna i gr.
omr. V, rut. G:8.

Lerkärlsbitar, 6 st.; av dessa är en ornerad med intryckta linjer och grop, en
bär spår efter en grop.
Gr. omr. V, rut. G:9.

104. Lerkärlsbitar, 14 st.; av dessa äro två
mycket tjocka krakbitar (den ena en kant-

1929.

9100.

bit) ornerade med breda linjer, två bitar

Lappträsk,

ha ytterst svagt intryckta linjer, 2 st.

Heimbacken.

sirade med gropar. Bland de oornerade finnes en liten kantbit.

05. Sex små kvartsskärvor.
:s 104 o. 105 äro funna i gr.omr.
V, rut. G:10.

Lerkärlsbit, vars yta är förvittrad, lergodset grovt.

Bränd benbit.
N:s 106 o. 107 äro funna i gr.omr.
V, rut. H:2.

08

Lerkärlsbitar, 2 st.; den ena ornerad med
svagt intryckta linjer.

•

09. SlaE,skärva med stort antal slagytor.
N:s 108 o. 109 äro funna i gr.o
, rut. H:4.

Lerkärlsbit; yttre ytan förvittrad.
Gr.omr. V, rut. H:5.

Lerkärlsbit, yttre ytan förvittrad, något
tunnare än föreg.

2 st. alldeles små kvartsskärvor och 6 st.
brända benbitar.
:s 111 o. 112 funna i gr.omr. V,
rut. H:6.

1929.

9100.

113. Lerkärlsbitar, 17 st. Av dessa äro 3(4) or

Lappträsk,

nerade med grcpar och svagt intryckta lin

Heimbacken.

jer, en med enbart dylika linjer sarat 2
st. med ornament, vilka påtagligen efterli
na snörkam.

Liten kvartsskärva.
INI:s 113 o. 114 äro funna i gr.
omr. V, rut H:8.

Lerkärlsbitar, 7 st. Hos alla är den yttr
ytan förvittrad varvid alla spår av ornament försvannit.

Liten slagskärva och två, st. kvartsflisor,
bränd benbit.
115 o. 116 äro funna i gr.orn
V, rut. H:9.

4 st. lerkärlsbitar, hos alla yttre ytan
förvittrad.
Gr. omr. V, rut. H:10.

Lerkärlsbitar, 25 st. De flesta äro från
samma grova, ytterst tjockväggade lerkärl,
ornerad med breda linjer och enstaka gro
par. 2 st. kantbitar.
:s 118 o. 119 äro funna i gr.omr.
V, rut. H:11.

Kvartsbit.

Lerkärlsbitar, 7 st. Av dessa äro 2 kant-

1929.

9100.

bitar ornerade med breda .linjer och kam-

Lappträsk,

liknande ornament och grop (endast den ena);

Heimbacken.

fyra krukbitar ha kraftigt intryckta vinkelornament.

En .p_orfyritskärva och 3 kvartsflisor.
N:s 120 o. 121 äro funna i gr.omr.
V, rut. 1:4.

Lerkärlsbitar, 7 st. Av dessa är en kantbit ornerad med kraftigt intryckta kam1. trappliknande linjer, två st. med otydliga vinkellinjer; en, vars yttre yta är
förvittrad, bär spår av ett gropornament.

3 st. porfyritskärvor med tydliga slagytor.
N:s 122-123 äro funna i gr.omr. V,
rut. 1:5.

2 st. starkt vittrade, små lerkärlsbitar.

125

2 st. små kvartsskärvor och 17 st. brända
benbitar.
N:s 124-125 äro funna i gr. omr.
V, rut. 1:6.

4 st. lerkärlsbitar. En liten kantbit ornerad med tvärlinjer och en lerkärlsbit
med kommaliknande fördjupningar.

Nästan rektangulär, flat sten med spär av
sägning i stenens längdriktning. Dim. 7.15y
5,45- 1,8 cm.

1929.

9100.

28. 6 st. alldeles små brända benskårvor.

Lappträsk,

N:s 126-128 äro funna i gr.omr.V,

Heimbacken.

rut. 1:7. N:o 127 läg på 10 cm:s dj
under torven, på gränsen mellan
mörk kolblandad jord och den röda saaden.

29. 13 st. lerkärlsbitar, bland dem 3 kantbitar
2 st. ornerade med korte ovala fördjupnin—
gar, en med grop, sarat en av kantbitarna
med svagt intryckta breda linjer.
Grävn. omr. V, rut. 1:8.

Lerkärlsbitar, 5 st.(8 st). En alldeles rak
kantbit har en ornering av svagt intryck
ta linjer (kamstämpel?) och grop.
Grävn. omr. V, rut. 1:9.

Lerkärlsbitar, 7 st., av dessa hörn två sto
ra kantbitar ihop och äro även numera
förenade. Sistnämnda äro dekorerade med en
rad kraftigt markerade gropar och snett
stä11da linjer. En rnindre lerkärlsbit har
liknande ornering.
Grävn. omr. V, rut. 1:10.

Lerkärlsbitar, 3 st. Av dessa äro två st.
ornerade, den ena med en grop, den andra
med grop och linjer.
Grävn. omr. V, rut. 1:11.

Lerkärlsbitar,6 st. Ett stort, starkt väivt
stycke är tätt ornerat med sicksack-lin-

(valok.7467)

1929

9100.
Lappträsk,
Heimbacken.

jer. En liten kantbit har svagt intryckt
linjer.
Grävn. omr. V, rut. J:4 (se även föl
jande nummer).

2 st. kvartsskärvor med tydliga slagytor.
Funna jämte N:o 133 i grävn. omr.
V, rut. J:4.

Lerkärlsbitar, 59 st., av dessa 11 st ornerade. Ett stort, tjockt stycke hör synbar
ligen till sama sicksack-ornerade kärl,
som omnämndes i n:o 133. De övriga, bland
dem 2 små kantbitar, ha en ornering av
linjer och gropar.
Grävn. omr. V, rut. J:5.

Lerkxlsbitar,41 st. Sex lerkärlsfragment,
bland dem två kantbitar, äro ornerade me
svagt intryckta linjer och gropar.

En slagskärva och ett stycke kvarts.
N:s 123 o. 137 funna i grävn. omr.
V, rut. J:9.

Lerkärlsbitar, 11 st. + ett tiotal smulor.
Tre fragment ha linjeornering.

Kvartsskärva och bränd benbit.
N:s 138 o. 139 äro funna i gr.om
V, rut. K:4.

Lerkärlsbitar,3 st. Hos samtliga är den or-

1929.

9100.

nerade ytan förvittrad.

Lappträsk,
Heimbacken.

41. En slagskärva och tre brända benbitar.
N:s 140 o. 141 äro funna i gr.omr
V, rut. K:5.

Lerkärlsbit, vars ena sidoyta är förvittrad.
Gr.onr.

rut. L:4.

Lerkärlsbit, förvittrad.
Gr. omr. V, rut. L:5.

Lerkärlsbit, ornerad med intryckta vinkellinjer.
Gr. omr. V, rut. P:3.

2 st. lerkärlsbitar, den ena dekorerad med
vinkellinjer.
Gr. or:r. V, rut. P:4.

Lerkärlsbitar, 5 st. Av dessa ha fyra, st.
en ornering av räta eller vinkelställda
linjer.
Gr. omr. V, rut. P:5.

Lerkärlsbitar, 7 st. Fyra lerkärlsbitar äro
ornerade med vinkellinjer.
Gr. omr. V, rut Q:4.

Lerkärlsbitar, 19 st.,ornerade med vapa
kam(?)ornament. Samtliga synas tillhöra samma, nedåt tillspetsade kärl.
Gr. omr. V, rut. R:4.

1929.

9100.
Lappträsk,
Heimbacken.

149. Lerkärlsbit, ornerad med otydliga och obe
stämbara ornament.
Gr. omr. V, rut. S:4.

150. 4 st. små lerkärlsbitar, bland dessa en
med linjeornering.

151, 2 st. kvartsskärvor och 2 brända benbitar.
N:s 150 o. 151 äro funna i gr.
omr. VI, rut. A:3.

Kvartsflisor, 2 st. och 4 brända benskärvor.
Gr. omr. VI, rut. A:5.

Liten tvärmejsel. Nacken avbruten, ursprungligen illa eller föga slipad. Ena smal- (valok.8340.)
sidan delvis slipad och avrundad. Eggen
skadad. Dim. 4, oo,c 2,3x0,95 cm.
Funnen i gr. omr. VI,
rut. A:6.

Två lerkärlsbitar, den ena ornerad med
tämligen srnala linjer.
Grävn. omr. VII, A:5.

Lerkärlsbit med tagelsnodd?-ornament, från
randen av ett kärl.
Funnen i dr. Hastigs provgrop
XXVIII.

1929.
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Lerkärlsbitar, 7 st. Av dessa äro tre st.

Lappträsk,

ornerade med breda, grunda linjer. En stor

Heimbacken.

ornerad lerkärlsbit uppvisar en välbevara
fog.
Funnen i provgrop 3.

Lerkärlsbitar, 6 st. Två fragment äro orne
rade med kraftigt markerade vinkellinjer
och ett med spetsovala fördjupningar.

5 st. kvartsskärvor.
1‘1:s 157-158 äro fu.nna i ornrörd
jord efter grävningarnas slutförande.

Liten järnspik, funnen i en s.'K. rovgrop
inom gr. omr. I.

Övre boplatsen.

Två slagskärvor, den ena synbarligen fragm
av ett - slipat stenföremål.

Kvartsflisor, 17 st., alla med tydliga slag
ytor.

Brända b 4, c. 12 st.
160-162 äro funna å övre
boplatsen i rut. A:2.

Kvartsskärvor, 15 st.
Brända benbitar, 15 st.

1929.
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N:s 163-164 äro funna i övre

Lappträsk,

boplatsen, rut. A:3.

Heimbacken.
Kvartsskärvor, 19 st.

Brända benbitar, 14 st.
N:s 165-166 äro funna i övre
boplatsen, rut. A-B:5.

Kvartsskärvor, 3 st.

Brända benbitar, 4 st,
N:s 167-168 äro funna i övre boplatsen, rut. A:6.

En kvartsskärva och n'ågra brända -bensmulor.

Panna 1 övre boplatsen rut. A:7

Liten tvärmeasel, Endast bredsidorna äro
slipade, den ena är starkt välvd, utan av-(valok. 8340.)
sata znot eggen. Dim. 4,51-31 35;(1,25 cm.
(
•
I •
' I

•-••
r

N ii

171. Videbladformig kvartsskrapa med starkt mar (valok: 8340.)
kerad mittås. Dim. 5,45)(2,o5kc. 1,10, cm.

1929.

Kvartsskärvor, 16 st., däribland ett större

9100.

stycke.

Lappträsk,
Heimbacken.

Ett trettiotal brända benbitar.
N:s 170-173 äro funna i övre boplatsen, rut. A:8.

74

Liten slaeskärva, synbarligen från ett slipat stenföremål, sarat 29 kvartsskärvor,
bland dem en rund kärna med tydliga slag
ytor.

68 brända benskärvor, bl.a. en fiskkota.
1\1:s 174-175 äro funna i
övre boplatsen, rut. A:9.

30 st. kvartsskrvor av olika storlek, den
största bär knappast spår av tillslagnin

Ett sjuttiotal alideles små brända benbitar.

J.:s 176-177 äro funna i övre
boplatsen, rut. A-J:1C.

Fragment av en liten, välslipad stenmejse
Stycket härrör från nackpartiet; av ena smalsidan finnes delar bevarade. Dim.
1,90,6 cm.

Kvartsskärvor, 15 st., av olika storlek.

Brända benbitar, c.110 st.,största delen

1929.

9100.

små smulor.

La ppträsk,

N:s 178-180 äro fanna i övre

Heimbacken.

boplatsen, rut. A-B:11

Kvartsskärvor,6 st.

Brända benbitar,c. 170 st., till största delen små smulor.
N:s 181-182 äro tarina i övre boplatsen, rut A - 12.

4 st. kvartsf1isor, bland dessa ett större
triangulärt stycke.
.biunna i övre boplatsen rut. B:6.

2 st. kvartsskärvor, den ena en jämförelsevis stor kärna, den andra
närmast päminnade om en
pilspets, ehuru mycket grovt
tillhuggen. Därtill en bränd
benbit.
Ainna i övre boplatsen, rut. B:7.

Kvartsflisor, 11 st. bland dem en liten
bladliknande skrapa.

Brända benbitar, 11 st.
.'anna i övre boplatsen, rut. B:8

Kvartsflisor, 19 st., delvis alldeles små..

Ett femtiotal alldeles små brända benbitar
:anna i övre boplatsen, rut. B-0:9.

1929.
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24 st. kvartsskärvor, delvis alldeles små.

Obs!Fynden
från E:5 och
E:6 äro katalogiserade unBrända benbitar, 11 st., bland dem en fis, der n:o 214218.
kota.
E:s 189-190 äro funna i övre boplat

Lappträsk,
Heimbac4en.

sen, rut. E:7.

191

Kvartsskärvor,18 st., en del alldeles små.

Brända benbitar 13 st.
E:s 191-192 äro funna i övre boplatsen, rut. E:9.

Tre st. slagskärvor, av vilka åtminstone 2
härröra från slipade stenredskap.Den tredj
den största skärvan bär även spår av slipnin

Kvartsskärvor, 15 st., delvis alldeles små.
En av skärvorna är en tämligen rund kärna.

Ett sjuttiotal brända ben-3itar,delvis alldeles små. E:s 193-195 äro funna i övre
boplatsen, rut.

3 st. kvartsskärvor, bland dem ett tämligen
omsorgsfullt (namera en smula
fragmentarisk) bearbetat skrap
liknande verktyg.

12 st. delvis alldeles små brända benbitar.
E:s 196-197 äro funna i övre boplatsen, rut.

1929.
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198. Kvartsskärvor, 10 st., däribland ett par

Lappträsk

alideles små.

Heimbacken.
199

8 st. brända benbitar.
198-199 äro funna i övre
platsen, rut. F:3.

200. Litet fragment av slipat stenverktyg.
Dim. 3,35 tc.1,95 cm.

Slagskärva och 6 st. små kvartsflisor.

5 st. brända benbitar.
i:s 200-202 äro funna i övre
boplatsen, rut. F:4.

Lerkärlsbitar, 7 st., bland dessa två kantbitar. Sistnämnda äro ornerade med djupa
linjer, intryckta rnedelst någon tandad
stämpel: linjerna avbrytas av glest placerade trattliknande gropar.

111 liten kvartsskärva och en bränd benbit.

i\l:s 203-204 äro funna i övre
boplatsen, rut. G:2.

.205. Lerkärlsbitar, 26 st., samtliga synbarligen
härrörande från samma kruka. 1ed undanta
av några få, vilkas yttre yta har förvittrat, äro alla ornerade med jämförels_
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vis grunda, breda linjer och enstaka gro-

Lappträsk,

par (sistnämnda förekommer dock ej på al-

Heimbacken.

la).

06. 3 st. kvartsskärvor.
N:s 205-206 äro funna i övre
bopiatsen, rut. G:3.

207. 21 st. kvartsflisor av olika storlek.

'08. Brända benbitar, 3 st.
N:s 207-208 äro funna i övre
bopiatsen, provgrop 1, liksom även
följande nummer.

09. Primitiv tvärmejsel med spetsig, grovt tili
huggen

nacke. Ryggsidan välvd, mycket ojämn. (valok.8340.)

Eggen

tämligen skarpt sluttande, avrundad,

numera

fragmentarisk. Dim.. 7,653,6.+-1,6 cm.
N:o 209 är funnen jämte n:o 207-208 i övre
boplatsens provgrop 1.

Kvartsskärvor,18 st., delvis alldeles små.

Ett trettiotal smulor av brända ben.

1929.

N:s 210-211 äro funna i övre

9100.

boplatsen, provgrop 2.

Lappträsk,
Heimbacken.

Kvartsskärvor, 6 st.

6 st. brända benbitar.
N:s 212-213 äro funna i första
dagens provgropar på platserna
för grävn.omr. A-0 och D.

214

Kvartsskärvor, 15 st., av olika storlek.

Brända benbitar, c. 19 st.
L;:s 214-215 äro funna i övre
boplatsen, rut

Dessa, liksom

även n:s 216-218 borde egentligen ha katalogiserats mellan n:s
188 och 189.

4 st. fragment av slipade stenverktyg och
en liten slagskärva.

Kvartsskärvor, 9 st., bland dessa en halvsfärisk kärna rned korta slagytor.

)

Brända benbitar, 6 st.
N:s 216-218 äro funna i övre
boplatsen, rut. E:6. Dessa, liksom
n:s 214-215 borde ha katalogiserats mellan n:s 188 och 189.

