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Storunan till Jukt1ns infoll i U!�o Ulv. 

Storu.,an, Stensele, Luncsele, Barsele, Grund

fors n.n. 

Del I: text och fotoerarier. 



Till Riksantikvarieämbetet. 

Iför1:10d får jac överlär.ma följande redo�urclse för de 

arkeoloc;islrn undersökninc;ai"na, som under tiden den 9 aucus

ti - 7 september 1954 och den 4 juli - 7 septenber 1955 ut

förts inom Umo :.n vs l{:lllområden. Undersökningarna ha omfat

tat StorurJan, Stensclet, Lunssele, Beraelo och Grundfors 

sarJt ulven ner till Juktuns infall, ollt i Stensele socken, 

Lappland. 

Undersökninzarna fUranleddes av Kungl. Vattenfallssty

relsens reeleringar och kraftverksbygeen inom Ume älvs käll

onråden. Överenako1m-aelae or.i dessa arbeten träffades 1952 

och 1953; so skrivelser härom från raä den 11 juni 1952 och

22 maj 1954 med kostnadsberäknincar. Överenskonr.a.elsorna be

kräftades i skrivelser den 28 juni 1952 och 19 juni 1954. 

Se dnr 3399/52, 4335/52, 4913/52, 50/53, 1291/54, 3539/54, 

3631/54, 3915/53, 2908/54, 3155/54, 3024/53. 

FUltarbetet planerades vid en resa hö�ten 1952. Under

sölmingarna ha omfattat fornm.innearekoc;noscerinr; utefter 

strilnderna och utcrJvnlngar. Från o�rådet ilro tidiearo ett 



antal lösfynd lrända. Flera fynd ha framkomr:;1i t under s:".i.dane. 

omstlindi�eter, att fyndplatserna kunna vara boplatslolrnler. 

Inom or:irfuiet ha 27 boplatslokaler antecknats, dilrov flera 

som i terräncen markeras av kåtahärdliknande läranincer. F�rn

den i dessa representera en kultur ned blandat ston- och me

tallinvontariura. Sodan desos lokaler väl observerats, ha 

flera liknande påträffats. Srunmenlagt undorsöktes sju fynd

lokaler, varav fyra eävo ett blandat sten- och metallinven

tarium. 

FUltarbetet och san.Janställning~n av rapporten har ut

förts e.v fil. lie. Harald Hvarfner. Som medhjälpare har 

denne under 1954 haft fil. stud. Eva Hjortzberg-Nordlund, 

fil. kand. Birgit Klein och fil. kand. Henry Simonsaon och 

under 1955 av fil. stud. Björn Allard, fil. kand. Olle Ben

ner, fil. stud. Bir01tta Hallgren och fil. kand. Astrid Lin

der. Kataloc;iseringen ev fynden har utförts av för·ste anti

kvarien Sverker Jenson, so1:1 tillsa:n ans med Hvarfner har ge

nomcutt arbetet på platsen. 

Undersökningarne hn kostnadsberäknats enligt följande: 

Storuman (1952) 10.425:-. 

Stenselet-Juktåns inflöde (1954) 5.500:-. 

De ho dror:;it en kostnad av kronor 15. 925: -. Stocl:hol!1. 

den 25 april 1956. 

Vördsamt 

Sverker Janson 



Storuman 

Sjön Storu..m.en i Stenselo socken, Vö.storbottens lUn, liI' en 

typisk ran<lsjö i c;rilnszoncn ncllon fjiillon och skocsbycclons ur

bercsport1. Den cenomflytes av UBe illv, son hor sitt inflöde vid 

SlussfoPs innerst i <len smala 30 km lånea Storviken i gtorumans 

ITV del och avrinner 1 dess södra del, Luspsjön, sorii ··r avskild 

fr&n Sto�muon genom en red gruehoLmar. Stormnsn ilr intill 135 m 

djup, 65 l:m låne, intill 7 km bred och belilgen 349 � ö havet. Det 

störnta djupet har uppraätts vid Lungbäck, där sjön har ett n�stan 

fjordl:!.kt utseende rned en smal vattenyta mellan höee stränder. Den 

s delen Ur �ycket erun<l slsora ofta brukar vara fallet i sjöar ev 

denna typ. Strtinderna liro i stort sett karca och ruca odletle. 

Bland st6rre byar vid sjön märkas hnkarsund och Kaskeluokt, soo 

vid sidan av strändeme l:rinB den srunda Luspsjun intar• en sär• 

stlillnine cenora att där finnas fornlllrminser. 

Ur 677. Storuw:m. 

Lokalen, som upptäcktes 1954, är bollisen ca 600 n �ö on buk

ten 5. 000 r:1 nv om Ankarsund pu Storumans N strand nellan J,.kernlis- _ 

berget och Harrikborget. Pu strandbrinken invid en cunGstic pu

trUffedes en kåtahäro., ca 1,0 x 0,7 m, nilrmast oval. 

StorttPJ.an. 

Lokalen, som päträf.fades 1954, är belägen på 8torumans N 

strand i bukten mellan lkernilsbergct och Ankarsund. ::nr lia;er en 

Vingsträckt, canske bred strand av sand, grus och klappersten. ?å 

platsen skall en "stenkniv" ha hittats. Den är nu bortkastad. 
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nr 679. Storu.man. 

Lokalen är belliGen i Ankarsunds by och markerar fyndorten 

för tro fra[;"J.entariaka båtyxor av vilka en förvaras 1 Umeå nuseum. 

Fyntlplatsen snecs vare bolilcen nu�onstans på filltcn V om Anlcaraund. 

Närmare lokaliserinc har ännu icko kunnat äca rum. 

Hr 680. Storur.1an. 

L0kelen i:ir bo lägen på. Gtorllolmons li udde i viken - ca 10 r.i S 

om b�tlilnn: •. von pil. holmen. Dilr finns en rektangulär furdjupninc, 

2 x 0,5 Q stor, och dlironkring uppkastad sten. I botten kolblandad 

jord. Gropen anses vara en lappci,.av ( sor.miargrav?} • 

Nr 681. Storunan.

Lokalen är bolligen på Sto1•holraens SÖ spets. D:iP påtr;,;,ffades 

en l:atahill"'d av aar.inrn typ som pf1 lokal 690. 

Hr 682. 

Karte i skala l:500. 

DepatfY!}d 

Storuman. 

Kasl!eluokte. 

Lokalen ur belägen i Kaskaluokte pA Gustev Isakssons hemmen 

(nr 12). På S sidan �� lendsvägen SV om mengårdsbygenaden har Isaks 

son i en åker tillverateeit två frer;r.ienteriska cjutforl.iUll"' samt fy

ra spjutspets�r ev vit kvarts. �on fyndplats utpekades en mindre 

kulle, besådd med korn (1954), ce 150 ni frun stranden. 

�yndplatsen ligger i en åker, som nyodl-ades geno:-.1 spadvUnd

ninc fUr ca 20 �r sedan ( omkring 1935). Sedan dess Ur J.ke1..,n plöjd 

tre c)lnger, första och tredje �åncen i ITV - SÖ, andra dlncen i 

lJO - SV. Det var vid f6rste och tredje pH3jnine;en sons. fynden på

träffades. 



3 

1955 lås åkern i ny3ådd vall. MarkilBaren tillät dock c:U� 
......

ninc;. Ett fält om 6 x 10 m �1borlek undcrsUktos. Alven luc; 0,25 m 

djupt, utor.1 i IN delen av grl:ivningso:.JU"ådet ( se plsnkaPta i skela 

1:100), <l�r den lås ca 0,2 m djupare. Området där skiljda s-c clart

ut från resten av fältet. DUir var myc.mt grus och båd0 större och 

mindre stenar. Huc;on klar avr;ru.nnninc av området var icke synlig. 

Det torde bero på att det hair plöjts ti•e eånc;er. Fynden, non nar

k01"'ets pu kartan, kompletter1a. redan r_;jorda fynd. Fynd 1) låc ricl

lan alven och den nu neråtvunda enmla torven. li'ynd 2) lftc i det 

övre lösa veeetationslegret ca 5 cm djupt. Fynd 3) låg i den eam• 

le torven ca 0,2 m djupt. Fyndomrtldet är helt omrört. 

Fynd: 

4 bladformiga spjutspo1rnor ev närmast eenomakinl:tc ofiirr;ad 

kvartsit, :fu,·.i�rcdEo oidor och ntlrr11sst rokt utfon�1ado 
baser, 111 x 33 x 10, 106 x 31 x ll (sned bas och avsln•

een spets), 100 x �52 x 10 (aaynn.netrisk spets, .::;jUlva ud

den avslaeen), 97 Jt: 37 x 10 ( spetsen avslacen) n.E. 

1 fraanentarisk gjutfol'.'lll av täljsten i tv� delar till spjut

spets. Av formen fjLnns partiet för spetsen och basen be
varade, utsidan fa�rnc.1. voloi�na: spetspartiet 62 x 39 x 11-
1..>aspal:'tiet 62 x 48 x 12 r.i.v:i, ursprunt;lic länc;d ca 20 cm. 

1 frau.entarisk 6jutfoz�a ov täljsten till spjutspets. Gjut

fon,1en tlr på övers:tdan och kanterna fö1"sedd mod. tcl1"ike. 

in�kärnincar, cjorda 1 sen tid av upphittsrna. Bespartiet 

81 X 45 X 11 mm. 

1 fraa110ntarisk gjutf'0I"nl av tälj eten i två delar" till spju·t

spots, yttersidan 1�e.cetterad, mi ttpert·iet ev spetsen tv& 
hopehörande delar. den övre delen funnen R 58, fynd 1, 
det mindre partiet lösfynd. Tiel läned 108 r.m, övre delen 
69 x 4o x 12, nedrei delen 52 x 44 x 13 mm. 



1 stycke ev vitaktie kvartsit, crovt avslag, 7 cm. 

s 56 L'flJ:d 3 
l frac,.1ontarisk bladforr1ir; spjutspet� av oflirc;od geno:�1s!=in

lic kvarts, spetsen söndrl�, aroeelbunden form, 105 x 

26 X 8 mm.

Hr 683. Storuman. 

Specialkartor. ?laner och profiler. Gllliluokten. 

Lokalen är bolileen lilngst in 1 sydlieesto bukten av Gillilu

okten.?å en ca 2 � höc strandbrink pdträfrodes 1954 n&crs kåtaton

tor, 1·-...ndovala, 1 x 0,7 m. Or.iråclot består av torr mo, bevuxen mod 

frpnför ollt tall och eran. 

Vid undorsölm1nger pu donna pl9ts 1955 visade det sic, att 

dessa kutatOl':iter luc;o i tre crupper. Läe;ot fremcu.r av de ::lli1"nlcil-· 

da övel"oiktskartorna. Do olika. crupporna hs. fått betocknin::.;en 

603 A och 683 B. Lokalerna Uro efter fynden ett dUna av omaka 

eent datum. Han oboerverer ett fynd ev en frecmentarisk skrapa 

nod hUe rycced översida samt ett �ynt, en 2/3 skilling 1840. 

IJtcrUvnlncen har handhsfta av fil. stud. Bircitta HallcI•en. 

Lokel 683 A. 

På den smele udden n om II1tt1bilcken 11c;ce1,. en hilrd och en 

crop. 

:!:.iru 1 liccor på en sten1c, torr del av udden. -"1lora un[;a 

tr:id finnes n�tra härden, och ett har vux1 t u9p ccno111 der. 

och rubbat stenarna. IIUrden är närmast rund. Under ett 

ok::1"vstensl0t:;or ltc utt .... tort block :.:ed plo.c1 i,;vc��:JlC.:.a. 

Unclor kant atenarna fei1ns humuslecer och blekj or<l. Det 

onda, sor:1 hittades, va1• ett futol kolbltar. 
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vrop. :::n tranche grtivdes tY:l:.>s r;enom cropen. D"'rvitl v:!.3a<le 

det sic, att det var fråca om on grävd grop. I nitton 

var n:.lmlic;en blekjor<len borttagen, så ett veeetstlons

lag1 .. et läe dirokt på r·ostj orden. Pu �idorna däremot liig 

ett tzjockt lager med blckjord och rostjord blandat ovanpå 

OI•urd blekj ord och bitvis på den ursprun[SliGa ytan ( soni 

nu avtecknar sig som ett humuslsger). I profilen mot V 

fz•amkom en del kolade trlistycken, nugra tillyxade. Re

dan vegetetionslegret in11ehöll del vis brände, del vis 

förruttnade trästockar. Grävnirc en vidgades så :it sidor• 

na. Då träkolet (under vee;etstionslegret) var uycket 

llå1 .. t bränt, var det svurt att få fram ntlgra seru1uanhtinG

endo system ev stockar (se foto). I östra delon ov om

r>ådot var trUstockarna bäst bevarade (se detaljplan). 

Hlir clck det att fu fram tvu långa stockar och an korta

re. Ingen av dom var helt förkolade. Det t1.,i.ikolbaltica 

OL,1rådet mellan stock 1 och 2 utgör samtidigt er2inscrna 

för den nedgrävda cropon a Under ntock 1 var <lot ott 

tjo.:;!:t lager träkol. Unuer stock 2 var det inte mycket 

kol, raon det fanns en del stora trlikolstycken pu östra 

sidan av stocken. 

I!on torde kunna urskilja två lager trUstockar: ett undre: 

som ligGor i gropens botten uncefur som stock l; ett öv

re loeer har legat med ene �ndan uppe på kanten ov den 

uppkastade sanden och med den andra ändan ner i cropen. 

On stockarna ursprun�lisen legat rokt 5ver eropen eller 

varit resta till ett tsk är nu omöjliet att avc.;ura. Stoc 

kama i det övre lagret har le3et i alla riktningar. 

Stockarna, som gå på tviiren, äro grövre än do, ooi:1 cll 

lUni;s cropen. 

H'...trd 3 ligger på en förhujninc i skogen. Den bestilr av en 

jilim1 och fin rine; av ntenar roed en jiimn yta inuti 1110d en 

del skärvsten. Stenarna lir;ca på ett torvlager. Jo1."'<len 

inne i härden nr rödbrJnd. Endast n&ere få tr�kolbitar 

hittades. Området ru:1t hUrden var alldeles "'yndtout. 

Hlird 4 liccer nära härd 3 och pu ssnma förhöjning. Den be

står av ett lager sten, som lieger i eller ovanpå torven 

Flera stora flate (2 - 3 cm tjocka) skifferstycken låc;o 
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ytlict i hilrden, alls .1yclcet söndrigo. I:ndest n".cra 

få biter trtikol hittades •. · Torvlacrot 1 hitrden var icke 

kolflireet. ll&gon rödfilrgninc ev gruset fanns heller in

te. 

IlUrd 2 :ir annorlunda belJbon lin do rörre h�rderna. Den liG

cer namJ.icen inte på c� förhöjninc 1 terrilncen utan i 

in,."'lorkanten ev en avsats (frän sjön rlilmat). Den ur ilvon 

jli..�iare bym;d mod en oval stonrinc ev stora stoaar och 

med en lUgro 1nro av flata stenar. De inre stonorno voro 

mycket skGrbrända. VUxtlieheten hlir i:ir riltt yppir., mod 

ett mosslac pu ca 10 cr1. ,:oasen över härden L:!.ck lätt 

att skala av, och undor <lon llic ett nytt lac 1:1ooso eller 

torv. Detta lec hade incon motsvPrighet utanför h:.:rden 

och ver r.iycket h�rt att crilve igenom. I detto laL,or lll

co fynden - nucro obr:lnda och brilndo ben, en 0laosl::.:rvo, 

ett nynt från 1840 saJt ott s:nalt j'.irnbond. IIyntot lö.g 

mellan tvu kantstenar - nlisten under c.en ena - och ujupt 

ner 1 torvlegret. Dot bör pilpekas, att stigen c.'.ir i'ram 

rakt över hilrden. I f�ltet utanför härden hittedeo yt

terligare nugra obräntla ben. 

Hlird 7, ligger på. en mortlnkullo i skogen långt från vatten. 

Jnder ett mycket tunt vecetotionsleger ligger morilnste

narna med blekjordslaeret ned mellan dessa. IIUrden är 

bygcd direkt pl moränstenarna och till synes inte på ve

eetation:slagret. Iiilrdens etenar Uro olika store. Det 

Ur trollet, att man skalat ev torven och (;jort hi:ii"uen 

av de stenar, r�sn hittade under. Det inre ev h:.irden var 

111ycket starkt si:>nderbr;lnt � mon det verkade som om man 

hur haft en stor sten i mitten med flat översida. I bå

da kortsidorna ev härden låg några brände bon och n.lcot 

kol. 

Ca 3u_mr om härd 7 liccer yttorli�sre en hl:irtl (6), sa:, omol

lertid ej cr�vts ut. 

f'ynd: 

2. Grop. Prov pu tril, prov på kol.
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5. Ifurd 5, under torven. Obr1nda ben.

5. r::U1->d 5, 1 torven. l omböjt jtlrnband, beslac raod ett hål

�Uece ändar, 27 x 20, bleckets tjocklek 1 1�1m, 2 clas

skL:.rvor, ofil1·cat clas 1 .. 2 cm, clesots tjocldol;: 1 mr,1. 

5. EUrd 5, fynd l. 2/3 cldllinc 1840.

D 29 i ulekjoPden. Prac;ment av kritpipa, huvud, l,l :i: 21, 

codsets tjocklek 3 :mm. 

D 29 i torven. 1 fragment 3V nkrapa? med hög rygcad övor

sida, översidan tillslecen, stycket svslaeet tvHrs över, 

slät undersida, 59 x 51 x 36 mm. 

I·! 64. l avslac; av vit kvarts, 3 cm. 

O 22. Obränt ben. 

P 25 i torven. Obränt ben. 

R 23 i tor•ven. Obränt ben. 

R 26. Obrända ben. 

Lokal 683 13. 

Härd 2 ligger på en liten kulle, stor nog för en kåta. IJ.ir

den är helt täckt ev rö6a skörbränd sten 1 endast ett 

lager. Några få. bitar brilnde ben och tr:Jkol låc;o i hHr

den. I övriet var härden och området runt den fyn<ltomt. 

Inte lånet frän härd 2 påträrfades ytterligare en härd (1). 

Den har inte unders�kts. 



i'.:Ir 634. 

Plen• och profilrltninf;ar. 

7a 

Sto1"mnan. 

LtL..YlChO lmon. 

Lokalen ii1" belileen på ::;G stranden av Låneholmen ca 1 km k0rt

mlitt � orn ho1mons lT spets och 01;:�on0red mot V. På en strucka ev 

25 m fu1"eko.'.m.1e1' skUrvsten, på strandplanen. I vec;etationssränsen 

i en ca 1 I'l höC oc� .. 5 m bred sandbenk fanns· ett O, 3 - O ,L� m tjockt 

lager sktlrvsten p& en 10 m låne sträcka. Innanför banken låg en 

liten tjilrn. 

�n provGrävninc 1955 gav intet resultat. 

Lösfynd: 

l skrapa av vit kvarts, 40 x 33 x 12 mr.1

2 sk1.,apliknande föremål av vit kvs1"'ts med tillslaena. bred

sidor, inGen ecentllc okrapem utbilda<l, 34 x 25 x 8, 

22 X. 20 X 8 nrl. 

?rov på skärvsten. 

Nr 685. <3toru..rnan. 

Luspsjun. 

Lokalen är bclUeen på SV stranden av Storuman {Luspnjön) ca 

3. 500 m mr j ärnvilgsbron 5ver Lillån och ce 2. 000 m NNV om lokal

690 ( so denne). Exponerad mot n. ?ft en sträcka ev ca 50 n runt en 

smal, utskjutondo udde förekorr.ic�, c;l0st ned nkärvntcn på strandpla

net och i strandheket. Bland skärvstenen tillveratocs: 

3 al:rapor av vit kvarts, 37 x 32 x 15, 33 x 22 x 13, 
lG x 15 x 8 mr,1 

1 etyckc sv vit kvarts med bearbetade kanter, likt ett för-

arbete till en pilspets, 33 x 22 x 13 mm 

2 avslac av crA kvartsit, 8 - 3 cm 

3 avsloc av vit kvarts. 4 - 3 cm 

Prov p1 skörbrgnd sten 
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ll:r 686. S-toruman.

Glillholmcn.

Lokalen är belägen 1 SÖ ölelen av Storuman pl.. NV siden av 

GlJ.llho)ll�n l byn Vallnäs. På en sträcka av ca 25 m föreko.wmer skärv

sten 1 strandheket. Skiirvstenslagret synes vare. 2 - 3 dm tjockt. 

På strandplanen finns spridda ::ikärvstenar. Bland dessa tillvara

togs: 

2 avs;tac ev vit kve rts; 2� cm 

Prov pu skörbrlind sten 

Hr 687. Storuman. 

Vallnils. 

Lokalen är belilgen pA Storui11ans ö strand i dess sö del ce 

200 m llV om jävni:i.starbostället i Vallnäs• Lokalen exponerad mot 

V. Pu en sträcka av ca 50 m föl':•ekommer ett lager skärvs ten 1 strande

hele t och på strandplanen. Lagret i strendheket verkar vara oa 

0.2 m tjockt. Blend :skärvstenEm insamlades: 

1 skrapa av vit kvarts, 19 x 17 x 8 mm 

3 avslar.; av vit kvarts; L� - 3 cm 

Prov på skörbränd sten 

Ur 688. Storuman. 

Storströ1:1-
holr.:cn. 

Lokalen lir beliigen i S dE�lon e.v Storuman på Storstrumholmene 

UV spets och exponerad mot lTV. Pu en etriioka av en 25 m runt ud• 

den p:'.l Storetr()mholmen finns e1;t utspritt lager sldlrvsten p� stran 

planen. I stranclhaket liro endtist enstaka skiirvstener synliea. 

Bland sldl.rvstenen insemladee: 

1 skrapa ev vit kvarts, ;�G x 21 x 11 rmn 

l avslBG med tillsle.c;na isldor, möjligen förarbete till

opjutspets, avslacet tvilrs över, 36 x 26 x 11 mm 
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Prov på skörbrlind sten 

11r 689. Storuman. 

Plan- och profilritnincar. Luspojön. 

Lokalen är belägen pu sv .st1�t:mden av Storuman i Luspsjun ca 

500 m kortmiltt HUV or.1 Sörviken (Luspen 15) och exponerad mot, 1:ö. 

Den li.._:c_:cr strax s om e!irdescu:Pd { r8.cäng). 

Pu en sträcka av ca 100 m furekoro.'ller ett lager sktlr•vsten i 

stran<lheket. Pil 3trandplanen :rinns spridda skärvstensförekomster. 

Fr&n etPenden och upp mot straindhakot upptoeos 9 tranchee1" om sam

manlect 72 r.l. Det visade sic ,därvid att skilrvstenslogret ver myc

kot tunt. Endast en o,6 :rn dju:p eldgrop iakttogs. Eftor undersök

ningen återställdes området. 

Bland skärvstenen tillvaratocs: 

D 46. 1 förarbete till skrapa av vit kvarts 111ed crovt till

slegen översida, 67 :x 56 x 32 mm 

G 11. 1 avaler; av vit kvarts, 3 cm 

L 6. l skrapa ev vit kvarts, 42 x 28 x 12 mr.1 

l fraanentarisk pilspets, bladformig av v it kvarts,

ovslacon tvlirs övor, 47 X 31 X 10 mm

l avslac av grå kvartsit, 4 cm

6 avsloc av vit kvarts, 3 - 2 cm

Prov på skörbrilnd sten.

Lösfynd: 

1 fraJ,1enterisk skrapa av vit kvarts, 38 x 38 x 16 mm 

3 skä�vor· ev oornerad ssbostkeramik, 4 - 2 cm 

9 avslsc ov vit kverts, 3 - 2 cm 

5 er benbiter, brända elle� söndersprängda 
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Storuman. 

Pl�n- och profilritningar. SUrviken. 

Lo:_alen är belileen pö. SV stranden ev Storuman i dess syd

lieaste vik pu V sidan ev Lillån vid <less utlopp ur <::;toruman och 

sträcker sie; vidare ca 200 m västerut till stranden nedanför Georg 

Stenvalls eård (Luspen 15 ).

På en strö.eka av ca 300 rJ. föl"ekorumer spridde gruppe1"' av 

skärvsten pil strandplanen, som hi:ir utgöres ev sand, crus och sing ... 

el. Icke på något ställe kan sann11enhiln:3ande skärvstenslacer påvi

sas. Utefter denna strand har heminenstl�ere Georg Stenvall tillva

retacit ett mycket stort antal artefakter och avslac, som Hnnu 

finns i hans Uco. 

I viken nedanför monbyc __ na<len pu Luspen 15 finns ovanf'Ur>

strandhaket i torven ett antal hil1."'dar (kåtahHrdar), vilka undorsUk 

tes 195�- - 1955. De lie;co uppe på strendbrin!ten på vaPio1�and0 ov

stund från otranc.Lhnket ( so karta). Hlirdor och fynd vid dem sa. 

kor.ir.1a att beskrivas nedan. I frågo om deras llce pu gr�vnincsom

rådet hilnvisas till översiktskarten i skala 1:100. Ca 300 m2 har

undersökts. 

h Brandfläck o,6 x o,8 m innehållande kolfä.read cand och

skörbrUnd ston oer.1t tlllrunder ca 0,l m tjockt lac0r brilnd 

sand. 

ililrd 2. Ganska orecolbunden, endast tre större kantot0nar i 

lilce och synliga ovan torven. Härden v.or tlickt av ett 

canska tjockt lacor skUrvaten, blend vilken fanns r.1ycket 

!ml. Under och oMkrin.:,_; hlirdon var ett ca O�l =i tjockt.

locer bränd sand, ca 1/) x 1. 7 m. I och omed0lbar-t utan

fur detta lager Gjordes de talrika fynden:

.fynd 1. 

1 f:c000:1ent av skaft till l.:ritpipa (?) • ytan avspaltad pu 

bä(;Ce bredsidorna, ett analt parti av skaftets sr.1alsido1" 
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återstår, ic;enora stycket är ett 2 mm brett 11:-.1, 2u� x 
8xL�mm. 

5 skrapor av vit och grå (en) kverts, 3L� x 23 x 13, 29 x 
22 X 6, 27 X 16 X 7, 22 X 21 X 8, 20 X 20 X 7 f'JIJ•

Fynd 5 I 35. 

1 bryne i två tlolar av ljusgrå skiffrie bergart, spetsen 
avslagen, �med slipyta utefter ene spetsens kant;

127 X 20 X 8 mm. 

Fynd 6. 
1 skrapa ev vit kvarts, 45 x 32 :i{ 10 mm. 

2 avslae av vit kvarts, 3 cm. 

Fynd 7 K 36. 

4 s�rapor �v vit kvarts, 37 x 23 x 5, 30 x 26 x 7, 

28 X 29 X 6, 25 X 18 X O mo 

4 avslag ev vit kvarts, 4 - 3 cm 

Fynd 8 L 35. 

1 skrapa ev vit kvarts, 22 x 19 x 10 mm 

1 avslac av vit kvarts
., 

2 cm 

Fynd 9. 
Ca 60 b'iter av asbestkeramik, en del hopsatte.; troligen 

tillhörande ett l:ärl, oornerat tunt gods, codsets tjock
. lek cs 5 mm. En ev skärvorna hopsett till ett fr0gr.1ent

vars insida har årsrincsliknande avtryck. 

Fynd 10 L 36. 

2 9klirvor av asbestke1 .. ar.1ik, godsets tjocklek ca 5 r;ira, 
ca 3 cr.1.

Fynd 11. 

1 skrapa sv vit kvarts, 25 x 21 x 6 mm 

1 avslag av vit kvarts, 1 cm 

Fynd 12. 
5 skärvor av brunektig keramik av tätt, finkornigt Material, 

nynn�nesbiter från ett k�rl med inåt avfasad kant, ett 
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eenomborrat hål 2,5 em under mynnin5en, bitarna ornerade 

ned svar;t_ vinkelformlga intryckta band, codsets tjock

lek ca 1 cm, kärlets diara. ninst 22 cm. 

2 c ben, sUnderoprUnsda E�lle r brända. 

:lUrd 2 utan nilrmore ancivelse. 

l frao�ent av bladt'ormie pilspets, avslaget tv�rs över i

bilcce tindsr, 22 (bredden) x 12 x 5 mm 

2 skrapor av vit kvarts, 23 x 20 x 11, 23 x 16 x 11 mm 

7 ovslac; av vit kvarts, �:; • l cm 

1 l:olstycke 

15 � ben, söndersprängda eller brända 

... 
1l"iin orarådet med bränd siand krinc; härd 2. 

3 skilrvor ev brun oorneri!id keramik av tiitt, finslara.':lat t,:ods, 

den större biten med årsringslika evtryck, storlek 2 - ; 

cm, godsets tjocklek 5 mm. 

2 skrapor av vit kvarts, 30 x 21 x 8, 19 x 18 x 7 l'JI\1 

2 avslac; ev vit kvarts, :3 - 2 cm 

3 0 ben, sönderspriin5da c'.)1:0 r brända 

Prov pil slaee, det sttirs�t;a stycket bottensmi:ilta, 

9 x 7 x 2 cm 

Il 38. 

2 banclfon."liga fragment ov kilrl ? , bägge fragmenten bestB.en-

de ov 2 tandade stycken, mot varandra svarande stycken, 

som hophamrats. Tamlnin[;en ca 6 mm bred, höjden 5 mm; 

läncd 109 mm, bredd ca 15 rnm, godsets tjocklek ca 3 mm; 

det mindre frai,-11ente't länGd 61 mm, bredd ca 20 mm, 0od

sets tjocklek 2 mm. 

I 37. 

I f1.,aryient ev kärl ? av brons, 32 x 15, tjocklek 1 rom 

1 fracraentariskt bearbetat stycke, möjlicen överdelen av ett 

T ... fo1"lllat redskap, "trumhamr.1are" ev ben, överdelen ned 

uppåt sväncda armar Ur avbruten vid skaftets början, 

den ena e.rraens ända bearbetad, den andra ar:-Jons r,1otcva-
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rande parti skadat, p� Jvertlelens mitt ett hnl co 10 mm 
diam., borrat ? , 7 er.i. 

K 33.

l bryne ev eulbrun kvartsitisk bereert med slipspår på bdgce

bredsidor, skadat i e"na änden, 72 x 27 x 11 :mm. 

1: 36. 

l skrapa av svertsktig flinta, 29 X 25 X 16 r.lr.l

2 avslag ev vit kvarts, 4 - 3 cm 

l stycke slage, 4 cm

t1 .36. 

1 stycke olage (järnslagg?) med rundad konvex undersida, 
bottensrai:il ta, Jv x 80 x 20 mm 

I-i:.ird 3. Hilrdon var r.1yclrnt fUrstörcl conom en stor tall, so:n 

vuxit upp mitt i. Den verkade ntlrmest rund. Bland ste

nen fsnns enstaka grus, kol och något bränd sand. Ö på 
härden, pu samua nivu som dess botten (-100) p&trllffades 
ett silverlöv. I hiirden fanns också ett kvartsitavsleg 

och ett par obrända ben, vilka dock kunna vara ditfU�da 

nylit:;en, då de lågo o::ie<lelbert under torven. S om här
den fenns en crop ca 0,3 m 1 diem., fylld med kol. I 
denna r;jordes fynd n:r-• 2, en ornerad krukskärva av asbest
keramik. 

...... -vnd 1 
l fraa110ntnriskt löv ov silver, rJontorat på ett plont bl'lck

av b1"ons ? med nitar, se foto. 27 x 18 x 2 mz:n. 

:lilr<l 3 utan nilri-aare anciv·elso. 
1 i'rag.10nt av en kruk skär-va uv ornerrit brunt; ti..ttt fint olar.1-

rJot cods, ornering av- parallella rader ned punktintryck, 
storlek 4 cm, 5 mr:1 tjock. 

l avsloc av er& kva1�tsi t, I� c1-:1

3 ::;tycken brända bon 

20 g obrända ben 



:'ynd: 

Fyn<l: 

Härd 4. Härden hade tydlic kant av O,l - G,35 m stora ste

nar, närmast rektaneulär htird. På ytan förekom riklic;t 

ned skärvsten, därunder ett lager större kullerstenar, 

varav en del eldsprtlncda. Er.1ellan och under kullerste

nar och skiirvstenar fun..1os kolstycken och i botten ett 

stort stycke kolet trä. Jen br�nde sanden u�der lilirden 

vai> endast 0,05 m tjock. Omedelbart utanför ö kanten 

�1ittades fynd 1, en bry1J.sten. Vid n konton l:'lc en frac

Mcntal"isk pilspets ::: v vit kvarts (2). 

1 f1.,au,1ontarisk bladfomic spjutspets av vit kvarts, basde

lon avslagen, 36 x 13 x 8 mm (fynd 2) 

1 frav-Jent av bladformig spjutspets, ev vit kva�ts, avslecen 

i bägge ändar, enkelt arbete, 37 x 33 x 8 nnn 

1 avslag av vit kvarts, 1 cm 

l bryne av gr� skiffer, rektangulär eenomskärnin,c,. Uine;smal

form med motsvarande sidor persllella, tydliga slipspår 

p� över- och undersida. �uremålet i sin helhet utfon�at 

conom slipning, anviint till metellfUremlll, 181 x 18 x 

1(. mm (fynd 1) 

ffård 5. HUrden var helt uvertorvad och väl lagd, i V en ca 

o,8 1:1 låne sten, 1 SV saknades kantstenar. Den var .fylld 

ov eldsprängd sten och nugra större plana. hUllo:r. I1yckct 

kol fanns Uven under kantstenarna och det brända sandlac

l"Ot eicli: d;jupt, särskilt omedelbart framför ö;ipn-nccn och 

va:."' utspritt över en ca 120 x 150 m stor yta ut,9nför här

den, där ca 0,05 m tjockt. I kollagret och i den brända 

sanden, som även innehöll brlinda ben, togs fynder •• 

Vid hUrd 5. 

2 flata skivor ev grå kvartsit med plana bredsidor, 

202 X 123 X 15 mm, 200 X 145 X 12 nm

:·
1�-nd 1 

1 skärve ev brunaktie tät keramik, 3 mm tjock, 4 en 

I'ynd 3 

1 skraps ev vit cono:raskinlic kvarts, 17 x 14 x 5 rJ.cu 
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•'xnc!Ji. 
1 sklirvn ev ljus, tät keramik, 2 cm 

f'yn<l 2 
1 skrapa ev vit kvarts, 25 x 22 x 4 mm 

f'.)7id 6

1 brlind lertrissa hopsatt med hål 1 mitten, spoltad i tvu

llko storo skivor, diarn. 33, tjocklek 9 mm, hlilets diar.i.. 
5 mra. Trissan består av 11 free;ment, delvis hopsatt. 

fynd 7 

1 skrapa av vitaktie kvarts, 15 x 13 x 5 mm 

:-'�d 8 
C okärvor s·v brunaktie; keramik, 2 - 1 Cfll, tjocklek 5 mm

7!:ld 9 
1 skrapa av vit kvertsit, 19 x 19 x 8 mm 
l järnföre�&l, hyska ?, 19 x 15 x 4 lilil1

17,md 10 
1 ckth."'va asbestkeramik, ornered med svaca korta stecklinjer 

placerode i parallella reder, tjocklek 4 mm

E"Yl)d 11 
J�:1"'nslntring, 2 cm

Fynd 12 K 8

1 tunn skrapa av vit kvarts, 2J x 18 x 5 111111

:färd 6. Vill lagd rektenguUiP härd, bestående av 8 st C,l -

0,3 m. stora stenar, seratlige synliga ovan jord. : S de
len· en öppning. Under stenarna. fanns ett tunt, ojä.T.nt kal 

lager och särskilt frsr.iför öppningon ett tlu1t lo.ger bränd 

sand. Inge fynd gjordes. 

Ifärd 7. Härden, ca 1 m. :. dlar.1. r!led genslca tyd�iC ko.nt, nlir
r.iast rund. I r.1itten var den fylld ir.ed sl-:tl.rvsten och nåc
ra ännu ej skUrbrlinda stenar, ee lG e� s�eFe,upptill O,l 
.. stora. Under stenarna fanns enstaka kolstycken och 
br:lnd sand till ett djup sv -0,71 ra. 

Prov på kol tillvaratogs. 
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:ilii->d 3. Härden vor riyckot or."or;elbunden och uten tydlic !:an.t. 

Ovanpå stenar i s änden lug en samling del vis fö:.�b1"linde. 

trjstockar utan inbördes ordninc. Härden var fylld ov 
l:olblondad jord med r•ikliet med eldsprä.ngd sten. "Jnder 

sto�-iarna fanns ett ca 0,15 m tjockt lager br:lad :..:onc:1. Un
<lor stenarna låc; fynd l och omedelbart utanfJr Synd 2 

{båda skrapor av vit �vorts). 

::u.1•d O utan nilrr.1ar0 angivelse. 
1 e�rapa nv vit kvarts, 19 x :7 x 7 r.ID1 
9 ov!'.llac av vit och vitaktie kvarts, 3 - l cm 

:rml l 

l Gkrapa av vit kvarts, 32 x 20 x 10 1m 

i;[n<l 2 
1 skrapa av vit kvarts, 24 x 15 x 8 mm 

Ca 1 !?1 SÖ om härd 8 fanns en 0,9 x 1,0 ra stor fläck av bränd 

sand, ca 0,1 m djup. Varken kol eller fynd fanns där. I mitten 

låG en sten, 0,18 x 0.12 m stor. 

Ifä1'd 9. harden var 1 det nilrmaste rektancuHir av 0,05 - 0,3 
m stoPa ctcnar. Bland stonarno. 1 .. ester av kol. Prov pu

kolet bi.focas. Dessutom nlGrB uz,unda skärvstenal"' och 
lltet slagg (nr 1, dotolj 6). Profil: ae profil A - D, 
<.lotalj 6 • 

• ;Tt<l 1 -.J--

:•::,ov Ja slagg, prov pÖ. kol 

J 12 
1 avslac av vlt kvarts, 3 cm 

�filrcl 10. I dot nHrmaste rektangulär. Skadad av !'0tter i N 
äridan. F.antkedje av 0,05 - 0,25 m stora stenar. I mitten 
l>ri:!nde skärvstenar. I IJÖ delen av härden påträffades en 
slacs klump och en liten bronssten tätt tillsa1t1r1ans (nr 
7, detalj 7) . 



Pynd: 

�Jlo, , .:19d 7, plan 7.
:.. li tct frag;1ent av brc,nsblock, 25 x 5 x l rr.n 
1,ro.r �å slagg 

J 52, fyn� 1
1 

pltm 7
1 skrapa av ofU.rgad e;cnomokinlig kvarts, 38 x 24 x 16 mr.i 

J 52, fynd 21 plen 7

17 

1 oval skraps. med höc r•yc� och skrepegg runt om, regelbun
den oval form med hele översiden tillslagen, undersidan 
�li.it, tillslagen mod ott nlae, 57 x 44 x 26 n.m 

J 52, fynd 3, plan 7
1 skrapa av_ vi ter& kvaJ�ts, 27 x 26 x 6 m.Tll 

J 52
1 

f;[P;d 4, plan 7 

1 s!:rapa av Dvart flinta (?) med kva1"eittende kritskorpa, 
30 X 17 X 12 mm 

J 5,3
1 

fynd 5
1 

plan 7, 

1 avalac av vit kvarts,, 4 cr.1 

{_ 53, fynd 6
1 

plan 7 

1 avslac -a-v cenor.1skinljle;, oflirsed kvarts, 3 cm 
?rov pu trä 

3jUrncrav 

Ca 0,5 rn SÖ om härd 10 påträffades en björncrev. I r..arkytan 

l!ic ett lacer av ca 0,20 m t;jock torv. Under detta hade överst 

lagts tre stockar 0,10 - 0,1�5 � tjocke i riktninc Ö - V. Under 

dessa sex lil:nende i riktnini:; U - S. Under dos sa och ntirmast �)ver 

skelettdelarna låc ett lager näver (se markering på deteljplan 7). 

Under> okolet 1i;delarne hade trolicen två stockar i SÖ delen av sa1:1r1a 

storlek legat. Framför kranlet lå.:; ott starkt fUrmultnat trUstyc-

ke. 

Stockarna voro nu myckiet fGrmultna<le. Ptl vissa stullen !run

de de endast sp&res cenon anhopnincar ev fibrer. Prov pu trUet 1 

stockarna bifogas. t:.>nellen de olika lee;ren ev stockar fanns nucot 

litet sand. 
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Ett vindfällt träd, so�. nu var mycket förraultnet, täckte 1 

ytan era vens sö del. 

O, 3 - J,4 re. under mark:yto.n L'.le skelettdelarna. (Se avväg

ninsov�rdon pl deteljplan 7.) Denen låc samlade i ett lager, son 

var i det nilrmasto rektenguli:i.rt, i s med avrundade hörn. Lanssi

dorna vor orienterade 1 l'T lO Ot 
C - S 10° V. Frer.iför och n om benen 

låg kraniet. 

Benen var i allmänhet 0,03 - 0
1
20 m 1, men liven snå splitter 

hade tec;its tlll vara. Som reccl voro de kluvna och sönderhackade. 

ITi.ir-.nast kraniet lu.0 skulderbladen, som voro vända upp och ned. Det 

höcre luc:; till vänster och tv·Hrt om. På kraniet syntes pu hjlissan 

spär av tv& _yL"lur:;c.. Den högr"a kindbågen var avbruten. 

Fynd: 

In:::;a fynd påtrlii'fodes i. enslutninc till r;roven. 

3kelettot och den jo1"d, som tl0t vilade på, cipsodos in i 

en låda. 

ono om björnc;raven funnos nu.era lösfynd. Deras li.i.ce fran

cfir av detaljplan 7.

1 avslPC av vit kvartsi.t, 2 cm 

I1 6 

5 g brt:inda eller sönde!"sprilngda ben 

N 6 

1 stycke slagg, 3 cm 

1 avs leg av vi tgrä kvar•ts it, 3 cm 

"9" 1·· "" d t;q_, I . ,J3.L yn 

1 sln"apa av vit kvarts, 37 x 33 x 8 mm 

l skrapa av svart, tät kvPrtsitisk bergart, 41 x 30 x 15 mn

3 avslac ev vit kvarts, 3 - 2 cm

�rov ?å skörbrlind sten
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Stenselet. 

Lokalen är bell:igen vid bäckutloppet ca 75 m Ö OI'fl landsväe;en 

och ca 700 m n om store. bron lJvcr Hmeäl ven och exponerod r.1ot ssö

i IN delP-n av Stenselet. 

Skurvston finns spridd l)ver en ce .30 rn lång sträcka runt en 

udde, tlols !'.,.'.:. strandplanen och dels i sti--andhaket. m1cot ec;entliet 

sam:.�anh��ncamle locer kunde icke påvioas. 

Nr 692. Stenselet. 

Lokalen är belUgen på N stranden ev Stenselet lilnt,nt ut på 

udden 500 1.1 SÖ om Lillåns utl,opp l Jtensolet., På en st racka av ca
• 

50 1.1 förekonar.1er skärvsten på ieitrandplsnen. I strandhakct före

kom."':lOr sådan endoet bitvis. Inge :fynd cjordes men tidigare sl:sll 

enlict U:)PG,ift i orten ha hit1bats err pil• eller spjutspets av sten. 

Prov p&. skörbrilnd sten 11:;illvaratogs. 

Stenselet. 

Lokalen i:ir bel"lgen på h1oln1en, SÖ 0111 spetsen, ca 800 m SÖ om. 

Lilllin9 utlopp i Stenaelet och exponerad mot ö. Skärvsten före .. 

kom.D.er på strandplanen och äv◄en i strsndhaket. Ings fynd cjordes. 

Nr 694. Stenselet. 

13räntholmen. 

Lokalen lir belileen på ö stranden av Stenselet ca 1,.200 m sö

om lendsvUgsbron över Uraeillvem. p& den s.k. Drilntholnen och expone

rad r110t s. Bränth�lnon l.51"" ee;i:mtlicen en udde och lokalen li13cer i 

en liten bukt ca 300 :n kartm1H;;t SÖ on uddens v:.istlic;aste �pets. 

Själva f'yndlokelen lic;ger där på en ro1indre udde. P& en sträcka av 

50 m fuPckom skärvsten i vaceitationsgrilnsen ( strandhakot) samt på 

strEindplanen. Dil1" fanns ocks1� n:�cra brända ben. Uppe på strand-
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brinken luco sex kåtahärdar, vilka undersöktes. Sammanlagt ut

erävdes 103 ri. 

?ynde.n 1•edovisas nedan 1 ott LJru.�1wnhans. 

I!ärd? 1. Tre store sten.ar oar.1t nucot �körbrH.nd sten, Under 

stenen hi tts.<les ett avslag av kvarts. Varken kol eller 

br:.ind ssnd fanns hä.r. 

i:Ii.1•d 2. Stenarna voro ni.yckct rubbade på Brund ev cllir vLl.xan ... 

de tullar. Bland stenen ett tunt laGor bränd sand. Invid 

lili.r<len en skraps av· vit 1�'1arts ( fynd 6). Två i-•unda sm8. 

klspperstcnar lågo i.11till h:irden. 

' Härd 3. Myc:.:et väl lagd. med en stor sprucken hllll i ri1itten 

L., 36 x o, 26 m). Runt ht.1rdcn ett tunt kollceer och däri 

hittodos en bladformig pilspeta av kvertsit (nr 1) och 

ett avslae av vit k:vaz:-tn (nr 7). Under stenar·na 1 hu.i•don 

ott tunt lac;er brtlnd ssnu och kol. Dä:r fanns i:lven niicra 

avslag av kvarts. 

GiPd 4 .. Denna härd best,ocl av tre stora kantstenar och en 

otor r:J.ittstcn, ej plan, sont därer,1ellan mindre ctcnar 

och skilrvsten. Inti.11 h1rden 11co två fragmcntarioka 

::::keopor (nr 3 och 9·) ,. JndeP stenarna i hilrden va1� ett 

co.-1ska tw1t laccr brilnd sand ocb kol sar11t clt:.ri . ucra 

.i!:va1•tsavslac. Två r·um:ia k-spperotcner hittadeo lntill 

h;J.rdon. 

�llird 5. Denna härd bestoa ev reeelbundet lagda kantstenar 

samt innanför dessa: r,tindre stenar och sktirvsten. Runt 

kring härden lö.e i ett be5ränsat ornrude brilnd sand och

brända ben, som tyv'lirr . estadels voro så upplöste, att 

de ej kunde upptages. (Brilnda benen fynd nr 5.) I detta 

lager luc ävon en skrap& ev kva�s. Intill härden låg 

vidore ett flintliknande avslsc (nr 3) oeh ett svslec 

och en skl'.'apa (nr 2'. och 4). Ben och kolleger i'ortsatto 

in under stonsrne J det V<:il' 0,05 m tjockt. Dilri hittades 

två stycken av orne1rad asuestkereralk ser.it ett �tycl:e 

brons. Vidare n:1c;reL avslse av kvarts. 
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Iförd 6. Hilrden var skaciod av tallrvttor. Den bestod av ntör

re kantstenar sant mindre stcnPr och skärvstcn i uitten. 

Alldeles intill hilrden hittades på begränsat or:1r.1do 9 st 

s:-:iu, flatrunda kl9pporstonar (,fynd 10). Ytterligare två 

sådana stenar hitto.des på andra stlHlen runt hilrden, Un

der stenarna i härden var ett laeer briind sand och kol. 

DUri hittades Uven näcre avsl�e ev kvarts. 

pu hela lol�alen: 

F 11 

5 evslec ev vit kvarts 1, 2 - 3 cm

1 skrapa ev vit kvarts 1, 25 X 19 X 8 !llil\

1 bränt ben 

F 12 

1 evsl,:,c av vit kvarts:, 1 av vit kvsrtsit, l - 2 c.m 

r 18 

3 avslae ev vit kvarts 1, 1 - 3 cm 

P 20 

2 c bri.inda ben 

Ll 
1 avslec av vit kvartsn 2 en 

G 18 

1 skraps av vit kvarts med skrapegg i bäcce ändarna, 

28 X 23 X 11 11lI1l 

5 avslag ev vit h-verts 1, 1 ... 4 cm 

G 20 

1 tillslaget stycke av crll kvartslt, förarbete ?, 

50 X 20 X 18 !Jru

II 16 

l förarbete ? till skr19pe av vit �:varts, 39 x 35 x 10 nr,1

2 avslsc av vit l:varts., 2 cm

H 18 

1 avslac av vit kvarts:, 2 en 

L1lt 
3 avsla[., av vit kvarts:, 2 - 3 cr:i 

3 avslac ev vit :.varts'.l t, 2 - 4 cm 

1 avslnc; av c;r.1culaktle;, tut kvarti.slt (flintlilmande) borc

srt, 2 cm 



K 15 

1 avslac; ev mörk kvert�dt, 3 er.i 
3 s.vslac ev vit kvarts,, 2 - 3 cm 

k-12 
l tillslaget stycke av mörk kvartsit, 3 cm
1 avsloc av vit kvsrts 11 1 cm

M 15 

l avslac ev crAvit kvartsit, 3 cm

Fynd l 

22 

:i. bladrormic; pilspets EIV raörk kvortsi t ned rak bas, f'ront
sni ttets lrnnter sve•t;t insvängda, närnast bildande ett 
utdracet basparti, fint tillhuccet arbete, 52 x 16 x 6 

1:ir:1 

Fynd 2 

l avslag av vit kvarts,, 4. er.i

Fynd 3 

1 avslar; av grä kvertsi.tisk berge:rt med retusch utefter två. 

sidor-, som bilda er.i spets, flintliknande, 24 x 15 x 3 r.nn 
1 skrapa av r.1urk kvarts1it, ruod skrspegg runt om., 37 x 35 x 

14 r.m.

1 avslec ev vitaktig kvartsit, 2 cm 

Fynd 4 
1 skrapa av vit kvarts, 44 x 30 x 11 mm. 

Fy-tid 7 

1 avslag av vit kvarts, 2 en 

.•'ynd 8 
l .fracraentarisk skrapa av vit kvarts, 36 x 18 x 14 mra
2 avclac av vit kvarts, 2 - 3 era

EYnd 2 
l frec;mentarisk skrapa ev vit kvarts, 26 x 18 x 15 r.1r1

HUrd l

1 avslec; av vit kvarts, 3 cm 

Cird 2
1 

rind 6 

1 skrapa av vit kvarts, 22 X 20 X 10 cm

2 evsloc av vit kva1 .. ts, 1 - 2 cm 



!färd 3
1 

fynd under stenarna 1 hlirden
1 ctycke av.mjuk erllektiG skiffer med läncscående si<lorna

boarbetode, förarbetE9?, 104 x 49 x 12 mm 
1 stycke av samrJa bergar•1t;, 3 cm 
7 avslec av vit kvarts, ;� - 3 cm 

ffd1->d 4, :fynd 10 
9 flata, runda stenar 1;1ed släta· ytor, naturstenal'•, 7 - 5 cm ca 

i diam, ca 2 cm tjoclk:a 

10 avola� ov vit kvarts; 1 - 5 cm 

m.rrd 2
8 sl:i:lrvor av ljusbrun, ti1t keramik, tvtl av sld!rvorna ornera

de med länr;sc;uende p1arallella linjer, Dlrlirvornas storlek 
1 - 3 cm, tjocklek 3 mm 

•1 cl:::rapa av cru kvarts it, 21 x 10 x 7 !l'll1l

4 avsl�c av vit kvarts, ;2 - 3 cm
1 avslae av crå kvartsit, 3 cm
1 stycke asbest, 2 cm
l stycke kol
2 e brlinda ben 
2 obrända ben 
1 bleck av brons?, ett cirkelrunt h�l i ene kanten, 

30 X 22 X 1 mm 

Htlrd 5 !:i 5 

5 avslac av vit kvartsit, 1 - 3 cm 
5 G brUnda ben 

Hilrd 7 
..' 

1 skrapa av vit kvarts, ,21 x 15 x 7 m..'ll 
7 avslac av vit kvartsit, 2 - 3 cm 

LUsfuncl: 
1 skrapa av svart kvartsit, 33 X 28 X 14 
1 s=-:rapa av vit kvarts, 23 X 20 X 8 nJIJ 

9 avslec av vit kvarts, ,2 - 4 cm 
1 avsleG ev eråv1t kvartsit, 2 cm

5 C br�n<la ben 

nr 695. 

::nu 

Stenselet • 

.,_,o::alon :.il., beläe;en p:1 V stranden ev Stenselet ca 500 n S om 

landsväc;sbron Uvar U!nelilven på. SÖ siden av en liten udcle och e:.i::po

no1.-,ed :.1ot sö. 

?u en str•�cka sv co 50 m förekor:!l.ler ett 1-neer �kärvnten i vc

cototionscrllnsen samt p� strandplanen, som består av fin sand. 
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Pc.. en sträcka av ca 100 m förekommer skilrvsten i strandhe

ket, som blldas av en ca l m höc och 1-2 m bred övertorved storm

vall. Innanför vallen 1:ir skogsmark. SjJlve skllrvstenslagret ver• 

kar vara 0,2 - 0,3 m tjockt. YttorliGare ett hundratal m läncre 

vtisterut fö1"okom..mer skärvsten spridd pil strandplanen. 

Bland skärvstenen tillvsrotoss: 

2 avslec; av vit kvarts,, 3 cm 

1 stycke bränt ben 

Ur 699. Långselet. 

Lokalen är belägen p� ,;rilstra udden av Storholmen ca 900 m 

karti1ätt SSÖ om Långseleberge,ts hållplats och exponerad mot V. Pil 

en strU.cka av ca 20 m ett tunt ler;er skiirvsten i strandhe.ket. Lec

rets tjocklek ca 0,1 m. Bland sklirvstenen tillveratoc;s: 

l avslag av vit kvarts,11 3 cm

Prov p& skörbr1nd sten

Nr 700. Ba1"'sele. 

Lolrnlen är belägen på. N stranden ov Barsele 1 HV delen av 

Barsele 300 m kertmätt SÖ om jilrnvliesbron, som liec;er l.OGO rn kart• 

nUtt V om Barsele station läncst ut på en udde mitt fUr nordspet

sen på Nyseleholmen. Pu det låce landet putr1ffades pu strandpla

nen alldeles invid vegetetior�gränsen ett tunt lager skärvsten, 

ca l,5 m i cliam. Inea fynd (;jlo1•des. 

Mr 701. 

r:ellan Hyseleholmens st,dra spets och Umeälvens utfall 1 Dar

sele finns tre mycket smala e>ch små uddar. Den mellersta löper ut 
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mot U och lic.;ser strand r:iot strand r1ot on liten udde. Uncerur 

mitt pö. S .!Jtrandon ev denne uddo finns 1 - 1,5 m Uvor atrandhu

ket skurvsten. Omrudet :.:r Uvo1"torvet, varför dot 1:r svurt ett 

evcUi-•o m:.incclon. 

lir 702. Grundfors. 

Lokalen är beli:i.gen på 1!ln llinr; helvö mallen Grundforosolot 

och Grundforsovo�. Pyndomr:ldct utbreder sic där öster 0�1 den 

punl·t, dl.ir kraftlednineon övtH' Grundforssolot sk:ir holvön ca 200 

ra fr�n bos tsdsomrudet 1 Grt1-'l<iforsbyccet. Zxponered mot � och �ö. 

:n 5 - 6 m bred och jUrnn sondstrsnd utb1"edor olc nollan se

let ocn atrendhekct • d.111., talls!<o� ter vid. F0re utcrilvnin,_:;ons bvr

j an voro sju härdar synlice K 1,10rken (hiird 1 - 7). De nosta lJlott 

som upphöjningar under torven. 'Sri och annan sten n�got Dynlic i 

ytan. ilirdarna licce blott 1 - q. m frfin strandheket. 

På andra sidan halvön n1ot Grundforsavan Ur strandterr�cen 

annorlunda. Vattnet och telle!-.oE,sVoBetetionon sur h:.lr 1 vorann. 

Då plonl:srta 1:500 ritades, blev därför atrondkenten ofta consuo 

0odtyckllct.tacen. ?rJd och buskar stodo här och var ute i vatt

net, och en exakt strandlinje, var omöjlig att utrita. - På plen

karten 1: 500 i:ir hlird 1 A, 1 El och 1 C inlagde efterut: 1 A lrnnsta

torades �öret senare, trots att den var synlig oom en upph0jninr; 

i marl:en. 1 D kom fram eftor Rvtorvnine;en; 1 C påträffades, du ut

crilvnincon ver i stort sett avslutad och ett stort, nedfollot träd 

vräktes undan. 1 C lir blott inlee;d å karta 1:500. 1 C är !Ll_ ut

grävd. 

Av tlo 3 kreftlodnincastolperna vid ut:_:rilvn1ncso�:irådots bul"• 

jan 11:.:.r.2a!Jt Grundforsbyc
..,

et toss som fest utcångspunkt fi.h,.., bsolin

jen stolpen lilncst till hUcer .frå"1 vattnet sett. Stolpen utL,ör 



10 m - punkten 1 själva baslinjen. 2ost fixpunkt: mörke, flata 
l. � •

at0net1 och den bredvid li0cende toppica stenen - båda belilcna 

t�tt intill kraftlodnincsstolpen (10 m) och till höger om denna 

frun vettn0t sett. 1,�1x ;:: + 1,27 av. vattnet den 5.7.19�5.

Hlird 1: (P - 0 18) -. profilen genom härd l kelled E - F 
Ca 6 stenar i htirden del vis synliga övor to1:>ven före ut

erlivnineens början. Torvleeret mycket tunt över stenarna, 
blott 1 ... 2 cm. Stenar:ne i härden ev varierande storlek: 
de största 25 - 30 cm i diam. Hilrdens form oval, I det nilr� 
maste orienterad S - N. 2tt kolleger på 2 - 4 cm djup i 
hUrdens r:iitt; cfä.r•ovonp.& 011 1�1äncd skörbt'änd sten. De :'lesta 

huruatenerne lågo direkt på blekjoi-"'dslagret. H&i.;ra få låco 
• ovanpfi ett tunt torvlac;er. Jnder det. ställe, diir kolet vor

r10st koncentr·erst, gick blokjorden ner till ett djup av 20
cm .• Kolet tydligt. ut skrapat åt U, fit vilket h!ill hUr><len lik
som �Pl?n�d! sic. I sj1i.lva blekjorclen hittedes nL�sra svslac.

Strax SO om härd l toc ett stort omrS.de med skUrvsten 

vid ( ca 5 m2 ), uppblandat med större hela stenar. :i0lle11
n:icre sudano stenar oclh 1 rostjorden hittades en liton skra
pa av vit k:vsrts ( Fynd 3). Dot stora området av sk!.irvsten 
( sor.i t.iven luc en bit n1er i rostjorden} sammanföll med en 

större, högre och mer koncentrerad anhopning hela stenar i 
ka�ten av strendhaket ( ruta 10 M + H och 19 I1 + N). liitt 
övor denna stenpecknin;13 vUxte en tall. En del F.V packningen 
nerresad på ssndstrand1en. En clel sktlrbränd sraus ten anträf

fodos bland de övre, stora stonal'na. Hå�ot kol fanns dock 

oj, 

Härd 1 A: (Y - V 14) - profilen cenom härd l A kallad A - B 

fälrden synlic som elrl fast och härd upph'1jninc; i marken 

fVre utgrävnin�ens början. Helt tUckt med torv, som låc 

blott 2 cm tjock på do höcst uppskjutande stenat"na. HUrden 
· kort!pal.:t stenleed. I g◄enomsnitt voro stenarna ca 15 cm i

• 

di&1.11. Ilellan densa stöi�re, hela stenar tätt packat med skör-
br·ilnd småsten. Stenen 1ilg helt i torvlagret, som var hårt

-

och lcraktigt seet mellan stenarna. Stenpeckninc;en + torven

hacle et·t djup ev 20 cm i härdens mitt. Intet kolla Ger el.ler

spår av bränd sand. Häirden helt sluten, dess for1,1 oval. !



det närmaste orienternd S - u. Inr;e fynd 1 eller krinc 

härd 1 A. 
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S - SO om härd l A låG hur och var mindre plättar med 

sl�Jrvsten utspridda. I sa.:itlica dessa pHittor 4 .,. 5 lacor 
sten. i�ven i rostjorde,n r,ick skllrvstenen ner. Det stui->st·a 

"I 

Jyl. område (ca 1,5 mi::·) val" koncentrerat k:rinc en stubbe 1 

15-.1-linjen. - r:ollon sk:lrv::;tcnspl:·tterne stora, lrre.ftica 

stenar (20 ... 30 er.i 1 cilian) utspridde påcch i blekjor•don. Håg ... 
ra spår av ev. stolph�Ll fanns ej. 

Det utgrävda boplat;somrudct str�ck0r sis 2,.5 m V ar.i härd 
l 11. Ilarken sluttar påtagligt åt cietua håll. Uerkytan när

mast hi:irden nivellerad till+ 1,91. Vid det utcri.ivda omru

tlets cr•äns (10 m-linjem) + 1,74, + 1,75, + 1,76. Baslinjen

skUr strandhaket i 12 m-linjen.

IIllrd 1 I3: (T - R 19) -- profil genom härd l B kallad C - D 

Irård 1 B ej synlig i markytan. - Då torven tagits av om

krill(; härd 1, utbreddE� sig l m U om denne hlird ett stort 

område med skärvston. Området omfattade c.a 9 m2 , rutoma

17 - 22.R + s. 'i.n tydJLig fUrhöjnine och koncentration av 

stenon kom frnm i 19 m-linjen T - R. Här låg stenen kompakt 
packad i leger på. lagEar (:::: härd 1 B), mellan vilka on seg 
toi"v fanns. En och ennan större sten ineick även i "pack ... 
nincen". Skärvstenen gick på flera ställen ner dryet 1 dm 

i.rostjorden. Större :stenar på 1 - 2.5 dm i. diam .. en del

hela, en del skörbräncia - bildade liksom en or.wlutande lin

je ;rrinr; furhöjnineen i• Härdens konturer voro doclr diffusa
och oruälte här och vsir samman med de-t stora or.1givando sk:.irv•
stensområdet. Iil'lic;ot kol hittades ej', men i härdens l:ant tlt
n ett r.1indre omr&de, · biräncl sand pli ca 2 dm i diam. Hlirden

tydlict orienterad S ... N'. Inca fynd i själva hlirden, men

strax S om denna (rutia R 19) påträffades ott avsiac av vit
1rvarts (Fynd 7, + 1,86). Av samma matorial piltrllffades ilnnu
0n skrapa inom det omgivande sktlrvstenaområdet (ruta R 20 -

..i'ynd 6, + 184) samt ännu 011 ov samme material 0.5 m utanfUr

området 8.t SO (ruta P 20 - Fynd 5, + 183).



Härd 2: (P - 0 24} - profil 13enom bUrd 2 kallad G - H 
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IE.lrdon syntes före avto.,,.,vnineen som en fest kulle i mer
}rnn, sluttande starkt å.t so. ( I NV �r härden nivellerad 

till+ 1,81, i SO till+ 163.) Incs stenar synlica. Torven 
lciC fast åtkletad övez• stonarne, blott 1 - 2 cm tjock. Ler
aktigt see lconsistens •. T:erkcn ornkrine; härd 2 var över hu
vud tecet oerhört obär.tdic. Omöjligt ett torva av 1 stycken, 
muste skrapas ev. Jordlen <l�refter bunden ov ett tätt nlit
ve2�k av rötter. - Ster'llerna 1 härden r:rycket söndrica,. i:luv-
na och spruckna. 
ett ko�pakt lager 
Orienterad s - n.

I ce1no..1snitt cs 1 - 1,5 dm i diar.i. tivcrst 
skörbr•U._1d sten. Form oval-roktancullir. 
Ett, rn:!..ndro kollager, 2 cm tjockt, åt 

h:..;.r<.10ns kant 1 n. Ute1nf'Ut> hLlrden i samma riktninc ett o!TI.
r&de på ca 1 m2 med rcidviolett brbind sand. Iiäråt hal.., tyd

. lic;en kol och aska skr•apats. Inca fynd i själva hlirclen. 
�trax so om den påträt'fados ott otycke obränt ben (Fynd 4, 

+ 142).

lW om härd 2 vidtoe: ett omrude med skurvsten samt stö1..,re 1 

hela stenar .omvlixlande,. Liksarr1 koncentrerat till 3 st pHit
tar. Gränserna dock r1ycket oregelbundna och diffusa. Den 
största enhopnlneen irmeh�ll även r:å.got kol ( ruta O 26). 
En först-0rd härd? - I skilrvstensområdet p&träffades en tand 
(?) (�ynd l) samt 1 m 30 om om.rudot en obrilnd benpipa (Fynd 

2). 3ktirvstenen låg i 3 - 5 lager p& varann i samtliga pli.it• 
te.r. I1arken hilr myokeit ojlimn, eropie och sluttende. 

Htlrd_,3: (tr - H 52) - profil ecnom hUrd 3 kallad E - F 

5 - 6 av de större stenarna något synliga ovanför tor

ven föt"'o uterävn_ne;ens1 början. II!.irdon la6d av sto1�a stenar 
på 30 om 1 diem, omvä.;(:lande mod mindre stenar • .2'om oval. I 
det 11u.ri.11aste orientero1d s - n. Ett kollager pu 1 - 6 c1-;i

djup 1 lilirdons mitt. Skurbr:1nd srnästen ovanpå kolet. Alla 

stenarna utom 0n lug direkt på bl0kjorden. Stenen ytternt 
åt H (+ 1,67} hade ett. 4 cru torvlacer under sic. I3lekjordcn 
var djupast - 12 cm - under kollsgret3 mitt. Inc.;a fynd i 

sjUlve hilrden. Kolet utskrapet ut H, åt vilket hull iurden 
liknom �PEn2d� sig. 
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'itrax SO om härden en stonsemling, ce 1 r.i i diaro. Donna 
semlinc vår till stor del synlir; i strandhaket, och en 
mängd stenar nerraaadei på sondst�anden. Stenarna var tl
81'.:örbriinda. Storlek 'IJrsricran<le: c� 5 - 30 cm i diam. Sto
narna luGo und01 .. ett !llyckot tunt torvlager, ej sam.'Tie.npaclrn
clG utan lätta att ploc:ks, 3 - 4 lseer. Inga k:nackntenar 
kunde konstateras. S�1rnlint;en verkade upplag, absolut inte 
hilrd. En vacker liten skrapa av vit kvartsit lv.r; löst nol
lan två av stenarna i det övre la5ret (Fynd 3, + 159). 

1 rn. I'l - UO om hUrd 3 vidtog ett område (_ca 11 ni2), clilr
ril:lict med kvarts- oc:h kvertsitavslae; - rilillaterial, halv

fabrikat etc. - hittades. Allt 18.g 1 blekjorden. Under de 

tvil stubbarna i 55 och 56 ra-ruto1 .. na ( 3 m NO o.m härd 3) en 

stark koncentration a1v kvartslten. Stora klumper på 1 ... 2 

dm hur sammanpackade. Delar av 2 brynen (Fynd l och 2) hit-
tades närs on ev stubbarna i :"'llta 11 55. 

Östor Ofil kvartsit--området (57 ro-linjen) och 4,5 m HO om 
hlird; hittades en halvcirkolf'ormie; stenpeckning i blekjoros 

lacz-et strax under t;orvcn och med exakt becränsnin5 ( 1 x 
0, 60 ra). Inc;en skörbrilnd sten, inc;a synlic;a kne.clcstonar; 
verkade också här uppl�. Blott 1 la ger sten. Storlek: de 
fle3ta små, 5 - 6 cm l diam - en del 10, 12 cm i dia.m. 

Ett ca 2 m2 område med skc5rbränd sten - mycket diffus 
bet:1"änsninc - utbredde, sig 1 m 1-{0 om hUrd ; • Den skörbrUn
da stenen läs �lest ut;spricld i blekjorden. 

En tranche (C - D) grävdes pö. 51 in-linjen. I denna hit
tades 5 st mycket små tunna och skarps evsles av� k"Vart� 

sit. 

'En tranche {A-B) e;:r•ilvdes pu 16 m-linjen. 

Ifärd L. 1. r1 - O 62 • 

Stenpackningen ver ganska tät med �lera lager sten och 
ned torv mellEin och under. rn del skärvsten fanns ,. Under 
en rot, som cick eenom här<lcn, v�r "n del träkol, roon det 
tillhörde entaglieen r-oton och inte härden och tillvere
tocs inte. I övrigt :i.nca spur av kol. I härden vore inca 
fynd, mon ett stycke llltanför låg en platta ev erfi. skiffer 
( i P 62). 



Härd 5 i R 63. 
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några stenar i mitten togs bort, då de lS.go lösa ovanpå 

torven. Under denna framträdde hilrden som en kompakt, sten
ring m0d en stenfri ncds:.:nl:nine i mitten. Det ver- to:.->v un

der alla stenarna. I botten av hijrden (1 mittpart1et) l�c 
en helv slipsten (nliten pu två sidor) och strax utanför 

den 0ndra hUlften. { :-'ynd 1 och 2.) Omedelbart utanför h�r

den låe en stor, rätt hög, plan sten. 

Hä1"d 5 A:

Den låg helt dold.under torven 1 T 61.· En d0l stenar vo
ro mycket skörbrända, s& de r.;ingo sönder, nlir de tocos upp. 

Det svarta lagret under stenarna innehöll en del träkol. 

7X 63 - 64 
Anhopninc av sklirvston och kol. Låe helt dold av tor

ven. Området :rv därom Ur fullt ov större och uin<lro stenar. 

Deosa hörn trolibtvis ej till htlrdon, du de dols inte ilro 
sl;:örbri:inda, dels är roe1tjorden under och runtom full av 

stenar. hti.rdens form är förstörd. Skärvstenen låg bara i 

ett laGer i blekjorden. 

R-0 69 - 70
Stenupplag rätt plant i yten och bestående av ett lager 

sten. Typiska skörbrU.nda stenar saknades. 

Härd 6 1 rute R 71 

Den består av en holv stenrine och en del av stonerna ut
e;öras av skifferstycke,n, som lire spräckts ( brlinda?). En del 
träkol syntes i ytan. I T 71 - 72 är en liten samlinc sl.:Ur• 
brända stenar. 

I bronten S om ruto,rna R-0 69 - 70 var en utrasad snhop
ninc av sten. Inca sköirbrända. Stenarna låco clels i torven, 

dels i blekjorden. 

I P-R 64 - 65 var e,n stenhUg. Profilen ritades inte, då 

hUcen bes-.tod ev ett enkelt lac; sten, med torv bu.de över och 
under. Kol fanns ej. 
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Ifärd 7 

lil.G just där en c8.ne;stig cå.r fram, vilket vill var orse-
1:en till att torvbildning sä r,ott som saknades. I pl"'ofilon 
syntes en f9rdjupninc med om�ört loger. Utsträclminc0n av

lacret anges på plsnk1ertan. :>et är tydligt, att härden har 

blivit oksdad. Endesil; i u hUrnet lir den vill. bevarad. 

närd 8 
ligcer i n 79 och 1syntes inte före avtorvninGen. Den 

beat.od av rnunca alldeles söndorb1"ända stenar ( sl:U1�vstenar). 
Stenarna lligo i flera lager. Träkol saknades. 

Iförd 9 

licc;er i P 80. Äv1en den osynlig före avtorvnincen. 

Skti.rvstenar i flera lie.ger; ineet träkol. 

H 107 - 100 

3n tranche (E - F •-profilen) cruvdes i 107 - 108 fro.n 

baslinjen ner till st:r,,mden. I strendheket fanns en till 

hill.ften nerrasad "eld15rop", synlig genom den rödbril.nda sen

don, jämte litet brtlnds. ben. Sten saknades nästan alldeles 
De brända benen lågo koncentrerade krinc de tre stenar; som 
syns på profilritning,en. En av dessa stenar var bearbetad. 

I rasbranten 1 109 oeh 110 voro ockaå näere brända ben. 

H 109 - 110 crävdes därför, men detta stycke cav bsra b1.,än

da ben. Rödbränd sand och stenar selme.des. 

Området har å.ters·tällts. 

II 1071·108 

1 bearbetat stycke ev Grönstennliknande bergart med två 
eenor.1 tiJ..lsle...:,ninear utformade smalsidor, ln ... af'tica av
spaltningar på bäsr;e bredsidor, förarbete, 154 x 79 x 
38 mm

2 avsla5 av vit kvarts, 3 cm 

DrUn�a eller söndersprängda ben 

Prov på kol 



H 110 

Ca 25 e ben, sönderspr•i:inccla eller brända 

;�olstycken 

1..5! 
Prov på skärvsten 

&..22. 
1 avslsc ev mörk kvart,sit, 2 cm 

!1.2.! 
Prov pu kol 
1 avslai:; ev mörk kvert;sit, 3 cn1 

H 53, fynd 3 
1 skrapa ev vit kverts1it med skrapegg utefter ena sidan, 

48 X 27 X 10 mm 

M - N 55 
1 skrapa ev gråaktig 11:varts, 29 x 21 x 10 rom 

10 a·Jsles av eräakt1g kvarts, 2 - 5 cm 

, rt:T 56 

33 

Ca 80 avsler; och dolvi.s tillslaena stycken av crä kvartsit, 

2 - 8 cm 

!Lu 
4 avslag av grå kvl!3rts1; 2 .. 5 cin 

H 56 
10 avsla� av crå och v·it (en) kvarts, 2 - 6 cm 

;Ll7. 
i avslag ev crö.brun k,irorts, 5 cm 

Il 24, fynd 4 

1 stycke ben med ena Ulnden avskuren, 7 cm 

N 51 
2 · avslec PV mörk kvPrt;sit, 2 - 3 cm 

� 
3 avslaG av vit och er•å l\':varts, 3 - 4 cm 

H 55
1 

fynd l 
l fyrsidict bryne av grå. lrvartsit med slipyta pil tre si

do'"', ändarna tjockare, 100 x 24 x 18 rmn 

!!....22 
1 skrapa ev crå. kverts1, 28 x 27 x 9 mm 



2 fBrerbeten till skrapor av crl och vit kvarts, 

41 X 27 X 18' 27 Jt 26 X 16 mm 

4 avsloe av grtl kvart!a, 3 - 4 cm 

!T 55
1 

fynd 2

1 fyroidigt bryne av grll kvarts1tisk bcrcsrt med slip-

spår på. ena srnals:lden, 66 x 21 x 12 rom 

N 56 
l skrapa av erå kvart!dt, 39 x 38 x 19 mm

Ca 4o avslac ev grå kv,:,r.tsit, 2 - 7 cm

l!....21 

3 avslac ev ,, �u kvart�,, 4 - 5 cm 

1 avolac av t:rå kvert!Jit, 4 cm

!Ll§. 
1 skrara 8V grå kvart�l, 25 X 19 X 8 ram 

5 avslag av grå L."V ert �1 , 3 - 6 cm

0 17 

l avslac av vit kvert!1 med två sidor tillformade till

en spets, 42 x 22 x 6 mm 

0 18 

4 avslec ev vit kvart�,, 2 - 4 cm 

� 
2 stycken av porig sktfirig bergert, 2 - 5 cm 

0 26 

Prov pu kol 

r00 l7-l8, Hilrd 1 

Prov pu kol 

0 27
1 

fynd 2 

1 ben, rörben, med ena1 Undan tillskuren och Glcilrningar 

p:1 benets översidat, 8 x 3 cm 

Q_ji 
3 avslac av c,råoktie kvartsit, 4 - 6 cm 

SLl1l 
Ca 40 evslac av Grf.t oc:h e;ruvit kvarts, 2 - 6 cm

1 stycJ:e grå kv€"rtsit, 6 cm 

2.....5.2 

34 

2 stöl"•re stycken av gr•å kvarts, metl tillslac;nincar, D - 9 en: 

10 avslec av grliaktir; kvsrts, 2 - 5 cm



Q...5.2 
Ca 20 evslae; ev t ru lrv•srta, 2 - 6 cm 
2 f'rostsprängda? stycken ov erii kvertsit, 6 cm 

� 
1 f'tirarbete ev gråekti.g l:varts med ens Undan tillslac;en 

i en spets, 58 x 3,0 x 15 mm 
10 avslas av cr�ektic kvarts, 2 - 6 cm 
3 avslag av rJörk och e;ru0ktig kvartsit, 3 - 5 cm 

� 
l fragn1enta1,1sk bladformig pilspets av grf1aktie; kvarts,

avslacen i bilgf.,e lindorna, 25 x 17 x 5 mm 
l avclac ev erå. kvarts, 2 cm

Q..:j.2 
l avslee av c;rå kvarts, 3 om

O 60 

1 skrapa av vitgrå kvarts, 31 x 21 x 7 ram 

� 
1 avslec av vit kvaPts, med ena ändan ecelikt utrorMed, 

36 X 24 X 11 11'.ll:l 

L.ll 

35 

1 tillslae;et stycke av vit kvarts, förorbete till skrapa, 
46 X 41 X 19 mm 

P 20
1 

fynd 5 

1 skre.pa ev vit kvarts, översidan tillslagen, skrapece ut-
med ena linden, 47 :K 38 x 13 mm 

P 26
1 

f4>nd l 
1 tancl, älgtand? 

2..51. 
1 avslar; ev mörk kvart1sit, 3 cm 

U 52
1 

Hi,.ird 3 

Prov p& kol 

f.....22 
9 avsloc a•v eril 1-::varts ,, 1 - 6 cm 
2 evslPg sv gr& !nrerts:tt, 2 ... 3 cm 

p 56 
3 f'örarbeten? till skr1apor ev grå kvarts, 41 x 28 x 16, 

37 X 25 X 15, 23 X 22 X 11 mm 
Ca 20 ctc5rrc och mindr�l} avslae av gruaktig kvarts, 2-15 cm 



P 62 

1 platt stycke av erå sl:if'fer mod t 1llslagna .rnnter, 
förarbete?, 157 x 93 x 15 m.� 

f...-71. 
2 avslag av vit !cvarts, 2 - 3 cm 

L7.2 
1 avslec av vit kverts1, 5 cu1 

R l 9 , fynd 7 , + 1 , 86 n:� 
1 avsloc; ev vit kvart�1 med ena siden bearbetad, 

51 X 30 X 11.ratn 

R 20
1 

fynd 6
1 

+ 1,84 n! 
1 avslaG av vit l:vartH ned bearbetad översida, möjligen 

f'örarbete til:.. ak1:-apa, 51 x 37 x 12 mra 

lLl.! 
5 avsloG av l}ru kvert1�1t, 2 cm 

ä..12 
1 avslsc; av vit kvsrt:3, 2 cm 

Prov pl oldsprtlngda k'�artsatycken 

R 71 
Prov pu kol 

u 
1 försrbet� till skrapa av vit kvarts, 37 x 30 x 17 mm 

n 77, lii.irJ. 7 

1 förarbete till skrapa av crå kvsrtsit, Erovt tillslecen, 
48 X 38 X 20 1nm 

s 6,.2, 
l slipsten ev grå kvnrtsit, platt mod bilcge bredsidor och

ena sr11elsiden ftir•sedds med slipytor, avslacen tv·lrs 
över i två delar, 25J x 105 x 29 mm 

::olstycken 

§..1.5. 
1 avsloc ov grå kv rtsit, 4 cm 

3':1 61
1 

Hilro 5 A 
Prov pö. kolstycken 

T 13

1 avslec av crå l{vart;sit, 4 cm 



T 25 
1 stycke av vit kvarts., tillslaget runt om, ene s.i,do.n 

ut.form.ad till en eiscliknande kant, förarbete till en 
skrapa?, 45 x 29 x 25 1mn 

XY 14, Härd 1 
Prov pu skörbränd sten 

Lönfynd: 

37 

1 tillslaget stycke ev crå kvvrtsit, förarbete till skra
pa?, 63 x 49 x 19 inm 

l tillslaget stycke ev vit kvartsit, förarbete till skra
pa?, ena linden egeliknande utformad, 35 x 27 x 12 mn 

2 skrapor ev vit och g:r:-å kvarta, 36 x 25 x 12, 29 x 25 x 7 

1 avslag av gra kvarts med ena Undan eu:.;likt utformad, 
38 X 31 X 16 mm 

Ca 20 avslag ov grä och vit kvarts; 2 - 5 cm 
l brunt ben
1 prov p5. skörbri.J.nd (!tian

I 



i.fr 76� .. �toruman. 

Plan- och profilritnincer. 

Lol:alen, som utgirtlvdes don 29 juli - 4 PU,Gusti 1955, 

är belägen bortom lokstellarna i Storuman och r1Ö o:r:1 sar.1-

hfillcts silrskilt anordnade badstrand på en udde, som vid 

låcvatten når långt ut i Storu.man. På denna udde fanns 

skörbrUnd sten stund�n sanlede till hlirdar. Tre sådana 

voro synliga, en fjärd,e var helt övertorvad. 

r:-ård 1 

11Urden markerades i torven ev skärvsten. Den be

stod endast av flora loger sönderbränd sten. Ibland 

skJrvstenen l torvlegret fanns slagg. Begrlinsning

en oklar. 

Iförd 2 

1�ärden marker·ades i torven av sk:.irvsten. Den be

stod av flora laGer sönderbränd sten. I det kolblan

dade torvlacret bland och under stenarna förekom rik

li:t :ned mycket sm& benbitor. Begränsningen oklar. 

Eärd 3 

!.färden utgjordes av en svar; förhöjninc. Den var 

övortorvad och f'ylld av sUnderbränd sten i flora la

cer. I härdens mitt låG en del bitar av slace; ln

mäncd 111ed brändet uen. Dee;ränsninE;en oklar. 

HJ.rd 4 (os:.ikor) 

1:.lrden framkom i samband ried evtorvnlne. Sl:ilrv

sten fanns i ett tunt lager. Ber;rUnsnincen oklar. 

I rutorna F-G/ 60-61 fanno ett litet or.1rude .1ed 

br:.:nä sand. 

l!ynd: 

::�rd 1 

Prov pC: slagg 

5 C brända ben 



!färd 3

Prov pil br1nda ben och jord frän htlrden

Prov på slagg

1 benstycke, 8 cm

5 [; brända ben

u 66

1 avsl�e ev vit kvarts, tillslaget utefter sidorna, 

41-i. x 21 x 11 mm 



Lo�el 702. Plan- och profilritningar 

Dosk::.'i vn.:n, ,: 

1. 1 C

2. 1 A

3. l B

= härd, outgrilvd 
= härd, tydlict markerad yttorkontur av större

stenar, skörbränd sten 1 kompakte lacer, orion• 
terocl S - Il 

= härd, skörbränd sten i kompakte legor, brUnd 
sand, orienterad S - IT 

= sl-:lirvstcn90� .r.'.:.do med otydliga konturei .. , n" c;ot 
träkol. 

5. 5 A = härd, skö:rb1 .. änd sten koncentrerad krinc en 
stubbe, t:rifä:ol. 

6. 5 c härd, tydllet msrkeNid ytterkontur av otörre 
9tena1 .. , d•9ss li1itt stenfri. 

7. 3 = h:lrd, skö:rbrUnd sten i flere legor.

8. 2 = härd, tyd:!.it( avcrilnsad, skörbrlln<l :::ton 1 
kompakta laser, bränd sane, oi->ientorad 3 - :1. 

9. 7 = härd, tycilica kantstenar, nue;ot fursturd. 
lu. l = härd, tyd:Llc.;t 1t1arkersd stenring, ol:urbrUnd 

ston, kol,, 
11. 6 = härd, hal,lT stonrinc, delvis ev skiff'e1�st1ckon, 

akörbrilnd stonp näGot trUkol. 
12. 9 - härd, nilg1:-e tydlica kantstenar. ski..i1---vsten i

nere lagE�r •
13. 4 = hd.rd, sten 1 flora täta loger, nr..eot sk:.lrvsten. 
14. R-0 69-70 = 11stenupplfil{)11 1 ill skikt, blott hela stonar.
15. 3 = härd, tydJ.i&t markerad ytterkontur ev stora

stenar, skörbrilnd sten, kollager. 
16. H 107-108 = delvis nedrasad "oldcrop", bränd sand, brilnda 

ben, fä stenar. 



Härd_pi.,ofilor: 

På 12lankorta I:

( r1:llmot från v. 

till h. d8. man 

läser kartan) 

På olankarta II: 

Pil olankarta III:

Pu planl:e.rto. IV: 

härd l A 

härd JL B 

htlrd l 

h�rd ') 
(w 

htlr<l c·
) A

härd c·
·' 

hilI•d �� 

härd li 

R-0 69-70

hilrd 6

härd 7 

härd B 

härd 9 

H 107 •• 108 

= A-B

= C-D 

= E-F

= G-H

= A-B 

= C-D

= E-P

= G-H

= A-B 

= C-D 

= E-F

:::; Q ... H 

= I-K

= A-B

39 



Tabell Over j ordprov· f'r&n bo'Dlats 689, 

Storuman, Sten�el e a1ocken
__, 

Lappland 

1. K5 (-0,25 m) 

2. L5 (-0,50 m) 

3. M5 (-0,25 m) 

4. N5 (-0,25 m) 

5. 65/ strandhake1t (-0,25 m)

6. J65 (-0,25 m) 

7. K65 (-0,25 m) 

8. L65 (-0,25 m}

9. r-165 (-0,25 m) 

10. N65 (-0,25 m)



1. Storuman. Oteikt mot Ankarsund från trakten av Åkernäeberget.
Foto H.Hvarfner, aug. 1954.



2. Storuman. Sprickdalen mellan Umnässjön och
Storuman. Utsikt ,not Ö från landevägsbron.
Poto H.!-Ivarfner, aug. 1954.

3. Storuman. Parti av stranden vid Slussfors.
Foto mot S, H.Hvarfner, aug. 1954.



4. Storuman. Slussfe>rs mot NNV. Foto H.Hvarfner,
aug. 1954.

5. Storuman. Lokal lltr 678 vid Ankareund sedd
mot SSÖ. Foto H.E[varfner, aug. 1954. ·



6. Storuman. Utsikt ö,rer fälten vid Ankarsund.
På åkern i bildens mitt fyndplatsen (lokal
nr 679) för en a.k .. bätyxa. Foto H.Hvarfner,
aug. 1954.

Storuman. Notgister inne 1 Kaskeluokten. 
Foto H.Hvarfner, au.g. 1954. 



8. Storuman. Strandpalrti N om landsvägsbron
vid Strömsund. Poto H.IIva.rfnar, aept.1954.

I 

9. Storuman. Strandpa.rti S om landsvägs bron
vid Strömsund. Fot,o H.Hvarfner, aept.1954.



10. Storuman. Utsikt över sjön mot VNV ovan
för Lajeb'ick. l''oto Henry Simonaoon, aug.
1954.

11. Storuman. Utsikt från Tärnavägen med Kyrk
berget i bakgrunden. Foto Henry Simonsson,
aug. 1954.



12. Storuman. Utsikt mot NV från trakten S
om Lajsbi{ck:. I bakgrunden Kyrkberget.
�oto H.Rvarfner, aug. 1954.

13. Storuman. Lokal nr 684 pä Långholmen.
Foto Henry Siooonsson, aug. 1954.



14, Storuman. Lo�al nr 684. �oksten i strand
kanten. Foto Henry Simonseon, aug. 1954. 

16. Storuman. Lokal nr 686. �oto Henry Simons
eon, aug. 1954.



15. Storuman. Lokal nr 685. Foto Henry Simoneson, aug. 1954.



17. Storuman. Lokal nr 687. Foto Henry Simonsson,
aug. 1954.

18. Storuman. Lokal nr 688. Foto Henry Simonason,
aug. 1954.



19. Storuman. Lokal nr 689 (NV delen). Foto
Henry Simonsoon, sug. 1954.

20. Storunan. Lokal nr 689 (SC delen). foto

Henry Simonsson, aug. 1954.



21. Utoruman. Parti av den starkt eroderade
lokalen nr 689. Foto Henry Simoneeon,
aug. 1954.

22. Storuman. :::.okal nr 690 i Sörviken,Luspen.
Utsikt mot NV'. Foto Henry Simonsson, aug.
1954-



23. Storuman. Lokal nr 690. Härd 2. Poto
Henry �j.monoaon.

/IS-I) ; ty !J t

24. Storuman. Fyndplatsen f ö- bror.e invid
htlrd 2. �oto Henry Simonsoon.



25. Storuman. Krukskärvor vid htird 2. Poto
Henry 3imonsson.

' 

26. Stoi·um'ln. lW1·d 3, 1 vilken ett oenrned el tida
silverlöv påtröffadee. Foto Henry Simonseon.

/ 1 rf: 1&



27. Storuman. Härd 4. Foto Henry Simoneeon •

/I .,,. I�- ( 

, 

28. Storuman. Härd 5. Poto Henry Si.moneeon. 

'? ?o t 10 Dl



29. Storwnan. Härd 6 före undersökningen.
Foto Henry Simonsson. 

°} 'I; : //;O IJ. P.

30. Storuman. Härd 6 avtorvad. Foto Henry
Simone son.



31. Storuman. Härd 5 och 6. Foto Henry Simoneaon. 

32. Storuman. Fil.etud.Eva Iljortzberg-Nordlund
vid härd 2. Foto Henry Simonsson.

,,, 



33. Storuman. Fil.atud.Birgit Klein under
utgrävningen av lokal nr 690. Foto Henry
Simonason.

34. Storuman. Fil.stud.Henry Simonsson och hem.
ägare Georg Stenvall på lokal nr 690 belägen
strax nedanför G.Stenvalls gård. Foto H.Hvarf
ner.



35. Storuman. Foranacken vid Storumans utlopp.
Foto Henry Simonsson, aug. 1954 •

• 



36. Stensele. Stensele kyrka och prästgård. Foto Henry Simoneaon,
aug. 1954.



37. Stensele. Lokal nr 694 på :Bräntholmen sedd mot NV. Foto
H.Hvarfner, au.g. 1954.



38. Stensele. Lokal nr 694 på Bräntholmen sedd mot SÖ. Härdarna
i bildens mitt vid fil.atud.Birgit Klein och Henry Simoneson.
Foto H.Hvarfner, aug. 1954.



r: 

4 

2 

39. Steneele. Lokal nr 694. Härdarna 2,3,4 och 5 (nerifrån sett).
Foto Henry Simoneaon, aug. 1954.



40. Steneele. Strandbrinken på lokal nr 694.
Foto Henry SimonHeon, aug. 1954.

41. Stensele. Härdarna p! lokal nr 694 före
utgrävningen. Foto Henry Simonsson, aug.
1954.



42. Stensele. Härd :på lokal nr 694 före
utgrävningen. Pc,to Henry Sirnonseon,
aug. 1954.

43. Stensele. Härd �• plt lokal 694. Foto
Henry Sirnonseon.



44. Stensele. Härd 5 på lokal 694. Foto
Henry SimonseoJ'1.

1 O /{ , !JO 



45. Storuman-Stensele. Georg Stenvalls fornsaks
samling. Foto Henry Simonaeon.



46. Längselsberget. Strandparti. Foto
H.Hvarfner, aug. 1954.

47. Långaeleberget, Forevik. Kulturlager
1 eroeionskanten på lokal nr 698.
Foto H.Hvarfner, aug. 1954.



48. Barsele. Härd på lokal nr 700.
Foto R.Rvarfner, aug. 1954.

49. Barsele. N udden av Yttreholmen mot NÖ.
Foto li.Hvarfner, aug. 1954.



50. Grundfore. Södra delen av forsen med en liten ekvalt
kvarn. Foto H.Hvarfner, eept. 1954.



52. Grundfora. Norra delen av forsen. Foto H.Hvarfner, sept.1954.



53. Grundfors. Utsikt åt ö från Crundforsen.

,---

En förhistorisk boplats belägen invid kraft
ledningsetolpen på stranden. Foto H.Hvarfner,
sept. 1954.

54. Grundfors. Parti av stranden vid boplatsen,
se föregående bild. Foto mot ö, H.Hvarfner,
sept. 1954.



55. Grundfore. Stranden nedanför boplatsen,
se bild 53. Foto H.Hvarfner, sept. 1954.



56. Storuman. Lokal 690. Silverlöv fun
net vid härd nr 3 (fynd 1 detaljkar
ta 2). Foto Nils Lagergren, Raä

- ... 
1,,--,,� .·· 

-·tt'"·. - '.L·-:• '. �· ' � •• :._ ..... -1 '·11 ,i,�, 

C 

58. Stenselet. Lokal 694. a = fynd 1.
b-o fynd ur härd 5.
Foto Nils Lagergren, Raä.



b C 

j k 

57. Storuman och Stenselet. a-b = lokal 694,
fynd nr 3; c = lokal 690, härd 5, fynd 6;
d = härd 3, fynd 1; e = härd�; f-h = härd
2, ruta K 36; i =  härd 2, fynd 9; j = härd
4, fynd 2. Fynd k = ruta H 38.
Foto Nils Lagergren, Raä



58. Gnmdfors. fondctrandc:n nLl.rmaet boc·to.dr;omrC.dct
i Grundforsbycgot. Utsikt över Grundforosclct
mot L. Vid kraftlodnincsstol:pen p:'.i ctrn.nd1.n tor
lokal nr 702 vid. re b:ild 53. 'Foto H. IIvr rfncr, juli
19_j5.

59. Grunclfors. Lo kol nr 70:2. �tranden ncdunfu r boplct
::.cn, sedd not V. LLnc;r,--t t.v. ckymtor krnftvorkscn
u·-cmnincen i Grundforr-,. Foto H. ·:varfnor, juli 1955.



60. Grunclfl.rs. Lokel nr 702. f'itrc.nic.cn nodcnför boplo.tccn, cccld mot
no. c-o bild 55 • .loto II. I!vcrfn.er, jt li 195Si.



61. Grundfors. Lokal nr 702. I tnl1skocen ovanför sondstro.nacn lie
en hu-darnc. t,;t�ikt mot ö. Fotio na.rcld nvo.rfner, juli 1955.



62. Grundforc. Lokal nr 702. Illircl l föro utc;räv
ningcn. Hu.era ov ko.ntntenarnr> i.iro :ynli.:;a ovcn
jord. Foto Bircittu IIa.llgrcn, juli 1955.

63, Grunclfors. Hö.rd 1 r,vtc1rvcd. t'oto j}ircittc 
IIallercn, juli 1955. 



64. Grundforo. Ikrd 2 furer utc.;rävningen. �oto
Dir�i ttn Hollgren, juli 1955.

65. Grundfors. IIiir<l 2 o.vtc,rvcd. I a.css mitt kom
pnlctn lti[;Or nv nkurbritincl r-ten • ..: . v. om ht:rucn
var Gonc.tt n bri.ind. i'ot,o I3irc;itta. IIollgren,
juli 1955.



66. Grundforr-. Hi.ircl 3 föro unäcrcökninecn.
Foto Bir{3i tto. Hrllt;ron, juli 1955.



67, Orunaforc. :Uokvl nr 702. Härd 3 nvtorva.d. S:.h. ett "ntenupplaG" 
(n.vtorvct), u�lvie nedrcl3ut i r-trrndhakot. 11.iri hittu cc en 
ckrnpn av vit kvartr-i t ( ruta ra 53). Foto Dirgittn Iicllgrcm, 
jtli 1955. 



68. Grundfors. f'trcndcn ncdonfGr htird 3. Det delvis
nourn!"'odo 11ntcnupplo.0ot" ( ej avtorvnt) cynli

,J
"'t i 

r-trn.ndhakct. Foto DirGitta H[ llgrcm, j li 1955. 

69. Gnmdforo. Lolrnl nr 702 mot V. Hlird 3 {ej avtorvnd)
�ynliG �om en furhujning i nnrk€n frcMfur per· oncn
t.v. pu biluon. I förcrundcn puträffcuos bo,1atrcns
::;törsta trnr:1n.nhUn&c.nuc omru.uc mcc.: kvartn- och kvnrtsi t
nvclo.c • .:'oto Birt:itta �Ir-llc;rcm, juli 1955.



70. 

71. 

• ,..,,, lmo trU ct
Hrl lcrcn • juli

bre utcrilvnill!Jcn. 
juli 19 . 



72. Grund:forc. Ht;.rd 5 o.vtorvod. Iliiri hittauen on
clipcten. Foto Birc;i tta Hall er en, juli 1955.

73. Grundfo:s. I bildono mitt hi;;.rd 5. ;:;.okom cnnu,
konccmtrorad omkring "'tub ben härcl 5 A. Foto
Bircittn Hallgren, j li 1955.



74. Gruncforc. Härd 5 A avtorvc<.l. :'oto
Hallgren, juli 1955.

���:�=: 
·��·

-ila!' t 

75. Grundfors. R-0 69-70. Un er torven låg en �rm
ling hela otennr i ett r-�ikt. er omkrct r- c;or
kornc av en uppr-pnrkaa ring i j or en. 1'oto 
Bircitta Hnll&;ren, j li 1955. 



76. Grundforc. J.l hlird 6 r...vtorvntf', fro.mtrLi.dde
en halv �tenrinc, delvis av cki�fcrctyckcn.
I bo.kgrundc1"1 clct t'lterrtällda 11stcnupplo.5ct ,:
( R-0 69-70). Foto Birgi ttn Uo.llgren, juli 1955

77. Grunu�orc. m.:.rd 7 fu::ro utcrG.vninccn. �'oto
Bircitto. Hallgren, juli 19-;�.



78. Grundf ers. Härd 7 c; ·nt os efter cvtorvnint;cn
vtrc något förctörd. Vid dc�s onu ri�o. luco
<.lock [;tenar i tydligt mcrkcrn.d kontlinjc.
loto Birgitta Ilcllercn, juli 1955.

79. Grund fors. Hlird 8 uvtorvnd. I dess mitt låg
den d:: urbrända Ptcnen kompckt. I;i.:.rmo.ct bakom
denna. hi.:.rd 7. Foto DirGi ttn. IIallcrcn, juli
19::;5.



80. Grundfo:: s. Illird 9 nvtorvod. •oto Bircitta
Hollc;ron, juli 1955.

81. Grunclforn. I c-trrndh�l:ct t.h. om stubben 
(II 107-108) och i den {"luttc.ndo ocndbrc.nton 
hittuucc uc brLndn benen. ?oto Bircittn 
Hallcrcn, juli 1955. 



82. ;':a3li:cluokte. Loknl nr 682. t;tr ikt I:1ot f'SC
över fynd:ilctscn c�rnt I�crkeluokten. Fynden
cjordcc uneeflir mitt i åkern i bildenr fUr
crund. Foto Hf'ralu Ilvr::irfner, juli 1955.

E.3. Kc0kcluokte. Lokal nr 682. ft1andcn ncann
för åkcrn-f'ynd,lntf3en. Foto Harald Hvnrf'ncr, 
juli 19']5. 
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Kaskeluokte. I åkern, lokal nr 682, hade före 
utgrävningen år 1955 fyra bladformiga spjutspet
sar av n·irnast genomsldlnlig of.:irgad kv:lrtsit upp
hittats vid plöjning. Sommaren 1955 upphittades 
en femte fragmentarisk spjutspets av ofärgad ge
nomskinlig kvarts (ncdc�rst t.v. på bilden). Spet
sarna ha jämnbreda sidor och nurmast rakt utfor
made baser. Foto Lae;ergren, SIDT 19)6. 



84. Kc.skeluokte. Lokal nr C83. HLl.rd 1 f'öre ut
grävninGcn (mot V). Foto Dircitta IIrllgren,
aug. 1955.

8�. X0skcluoktc. I -färd 2. :fuJ�o utgrlivninr·cn (mot N). 
Foto Bircitto. IIollc;ren, o.uc. 1955. 



86. Knakcluoktc. Härd 3 fl:iro utcrävnincen (mot V).
Foto Bircitto. I!rllcrom, auc. 1955.

87. I ao koluo kt c. Et:rcl 4 f�; rc utc;rlivninccn ( mot l ) .
Foto Bircittc Hcll0rcn, o.uc. 191]5.



88. Kcckcluok�c. Lokcl nr 683 A. Fåncntcropen
(not :-'). Gilliluottcm :ch.ymtor mollo.n träu\,.n.
foto Birgi ttn Hr,llcrcm, cuc. 19:'JS.

89. J'oGkoluoktc. Lokcl nr 683 A. "fui�stgropcn
under utcrävninc. foto IIcrrld Hv�rfncr,
o.uc. 19:i5.



9C. �crkeluoktc. F!lngotgropen (mot V). Renter av 
trävirke ha ommit i cgon. Foto Birt.;itta 
Ilallercn, aue. 19;5. 

91. Kankeluokto. :Jetalj av i::ing:: tgropen nocl s .. n-
lic;o. tri:ircctor. !•'oto :oi .,..--;i tta Hollcren, c.u , .• 1955.



9.... • Kn.stcluok:t c. Profil omom f fuie::. tr;rop cm vid 
c - :fpunlcnl.a:-tnn (mot N). Foto Bircitta. 
Hnficrcn, - auc:. 1955. 

93. Ko.ckcluol\'.to. V�f.'tru kmnten o.v uct utcrEi.vua funeot
cropområaet. I profilem fror:trädo. de olika lncron:
torv, brnndlcccr, blekjord cch Uine:;3t ned ror·tjord.
Foto BirGitto. Hrllgron., a.ue. 1955.



94. Kr3kcluoktc. Loko.1 nr 683 I. I nlirhetcn ev

ffui6cteropcn låg härd 1. rå bilden avtorvud
(mot V). Foto Birr;itta T-Iellgren, cug. 1955.
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95. �rrkcluoktc. Lokal nr 683 A. Hlird 1 c.vtorv�d
(mot N). Gtro.x br!.om hiirden t.v. lu.g en ö.m-oliC
11 ::::it-tstcn 11 • Foto Dir :ittc. -ru.llcrcn, :uc. 1955.



9G. Kockeluoh'tc. Fil.ctud. Bircitto. Hcllgren 
vid u-tcrävningnrnr vi,:1 r::ckeluoktc. 7oto 
If::)rclc1 IIvrrfncr, C'Ug. 1955. 



97. rtoruman. Lokal nr 764. Htird 1 fö::: e utcri.iv
ningcn (mot c). }oto Bircitta Hc.llcrcn, cue.
19)5.

98. ,..'toruucm. Loknl nr 764. Hi...rcl 1 c.vtorvo.d.
loto :nr itto IIollgrcn, t.UG• 195:i ■ 



99. storuman. Lol;:al nr 7G��. H�rd 2 före utcrtiv
nincon (not H). roto Jair,::ittn Hcllgrcn, o.uc.
1955.

100 st L 1 1 ?Gt). 1:ra··ra· ? · d F t• ,:- orumon. o,:a nr t i _ - nv �orva • o o 
:Jir""'.itt::i IInllcrcn, uue. 1955. 



101. f'torurnan. �okol nr
cöknincon ( mot :·).
nu5. 1955.

Htircl 3 före undrr
Birgitta Urllc;rcn, 

102. Storuman. Lokc.l nr 764. Härd 3 n.vtorvou.
Foto :3irci ttu 1Inllcr1an, r ur;. 1955.



103. storur.mn. LokC"l nr 764. Härd 4 ovtorvod
(mot V). ::'oto lli.rgitta Ilcllgren, QU[;. 1955.



104. r-torurnan. Lokal nr 690. ctro.naon neun.nför
boplBt�cn i �örvikon, (cot NO). Foto
Hir�ld Ilvnrf'ncr, juli 1955.

105. Storurnc.n. Utsikt över Lunpsjön oot nv från
lokal nr 690 i cörvikcn. (.c bild �2). Foto
IiarGl<l Hvarfnor, j li 1955.



lCG. "torumo.n. 
inro delen 
1955. 

trnndcn nc<lonfLr 1okcl. nr o9v r..cu ut. ikt n1ot uL n 
o.v <"örvikcn ( mot V). Foto IIaro.lo T1vcrfncr, juli 



107. .,..'tO'.!."t.H �"1! !..okr l nr 6 190� iii.ird 9 nvtorvllu

( not U). Soto Dj ··l·n i� !lnr , jt li 195'.i.



108. 
+ 

109. 

storumun. Lokcl nr 690. Utsikt mot N över

Luspcjun med LuspholDlnrno. Vid trädet t.v. 
hnr härd 10 avtorvnt::i och fin;)utso.n ncuan 
ov i'il. stud. Cllc Br�mncr. Joto Ejurn 
Allard, juli 1955. 



110. Storunun. Hi.ird 10 :::rvtorvacl, [;Odd mot N.
=oto Björn ftllard, juli 1955.

111. storur.m.n. Hliru 10 ::ivtorvod, c eda mot V.
Foto Djörn Allnrd, juli l9G�.



112. ftorumnn. Lokcl nr 690. �en nåträffo.dc
björncro.vcm h::-r ovtorvntr och bjurnkrn.
ni ct p cmsl cc :frru:i ( t1ot IT) • Foto Björn
Alln.rd, juli 1955.



113 • .  torurnnn. [vcr clon ev björnkroniot ha.r fri
lntits. Rccter av nrlvor o h trävirke, com täckt 
cruvcn, synuc tydlict pä flern ctfillon i den 
omkringlie;conuo jorden, (mot s .. Foto Djörn 
Allcrd, juli 19�5. 

114. Storurrrui. Björnkraniet helt frila[.,'t. Jorden
omkrinG olclettct h::r ckrapr-tti bort, (mot V, V).
Foto Björn Allnrd, juli 1955.



115. "'torumun. Björngraven efter utcrävnincen,
(mot N). Foto Björn Allnrcl, juli 1955.

116. Storurean. 3jurneroven �edd uppifrful. Alla bon
ha noco cr-r. late ihop t.:11 cm ov�l höG bekom
l�rnniot. Observera ott G!.ulacrblc. en l' ro fcl
VW1.un. Foto Bjurn Alla.rd, juli 1955.



117. storurnan. Björngraven codd mot VUV. Foto Björn Allard, j1 li 1955.



118. 

119. 

rtorumnn. Djörncrrvcm hcr i orört :-kick flyt
trtc uvor i en triilutla för vidarctrrnsport till 

tntcn� hiFtorickn museum. �oto 3jörn Allcrd, 
juli 1955.

r<torumo.n. Före trnnznorton cvertti.cl..o.c ['kc
lcttucl�rnn ( GG otm.niolpa.ppcr och dt:.rcf'tcr 
c;ipo. ::-'il. ctud. Ollo Drcnne:r i arbete hi.:.rmc-<.1. 
Foto Bjurn /1.llo.rd, jtli 195�. 
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