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RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV STEN.ÄLDERS
BOPLATSEN RAÄ 552 VID FD VOJMSJÖLUSPEN, BRÄNN.ÅKER 1 :10,, 
VILHELMINA SN, VÄSTERBOTTENS LÄN. 

Inledning 

Inom ramen för det av Västerbottens museum ledda projektet 
"Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag 
i Västerbottens län" undersöktes år 1978 boplatsen Raä 552 vid 
f d Vojmsjöluspen i Vilhelmina sn. Undersökningen har helt 
finansierats av Arbetsmarknads styrelsen, om man ej medräknar 
projektledning och administration, som bestritts av Västerbottens 
museum. 

Administrativa uppgifter 

Undersökningen bedrevs under tiden 17/7 - 25/8 1978. Förste
man var undertecknad. Som assistent hade för del av undersök
ningspe rioden anställts fil. stud. David Loeffle r. 

Till arbetet åtgick 224 timmar förstemansarbete, 80 timmar 
assistentarbete samt �50 grovarbetstimmar. Den undersökta 
ytan uppgick till 46 m . 

Boplatsen Raä 552 är belägen på den östra sidan av Vojmsjöns 
tidigare utlopp, 62° 52'nordlig bredd och 16

° 

44'östlig bredd, 
fig 1,2. 

Fig 1. 
Boplats 552 
från S. 
VLM 616/6 



Topogr� 

Fig 2. 

Boplats 552 
från N. 
VLM 616/8 

Boplatsen är belägen i en dalgång med ett relativt flackt 
moränlandskap med inslag av myrmarker. Dalen begränsas 
av relativt höga berg. Landskapet är omformat genom Vojm
sjöns dämning. Utloppet ligger nu längre västerut och det ti
digare utloppet framför fornlämningarna vid Gråtanåns myn
ning är numera förvandlat till en sjö. Denna sjö är sänkt ett 
par meter jämfört med det tidigare utloppets nivå. 

Tidigare undersökningar i området 

Ett flertal fornlämningar har tidigare blivit undersökta i de 
närmaste omgivningarna. Norr om Gråtanån undersökte E. 
Baudou 1970 delar av en skärvstensvall. Inom ramen för 
Västerbottens läns museums projekt undersöktes 1978 ytter
ligare en del av denna vall samt en intilliggande boplats 
( Lundberg - Forsberg 1979 ) . Inom detta projekt har även 
följande undersökningar i området skett. 1977 undersöktes en 
boplats ( Raä 190 ) på den södra sidan av Gråtanåns mynning 
( Rydström 1979 ). Samma år undersöktes även boplatsen 
Raä 553 belägen strax söder om den aktuella boplatsen. 197 5-
76 undersöktes en skärvstensvall med omkringliggande boplats
rester, Raä 554 ( Falk - Spång 1976 ). 1978 påbörjades ytter
ligare en undersökning av en skärvstensvall, Raä 577. Den är 
belägen bredvid Raä 190 något uppströms Gråtanån. Karta 1. 



Målsättning 

Boplatsen Raä 552 undersöktes för att komplettera de tidigare 
undersökningarna i området. Dessa skall ge en så fullständig 
bild som möjligt av fornlämnings situationen i området runt 
Gråtanåns utlopp. Boplatsen var innan Vojmsjöns dämning ut
satt för en kontinuerlig vattenerosion varför det om möjligt 
skulle kontrolleras i vad mån denna erosion kan ha haft för in
verkan på boplatsområdet. Boplatsområdets gränser skulle 
fastställas samt eventuella anläggningar undersökas. 

Fältmetod 

En baslinje lades ut parallellt med strandhaket. Längs denna 
och med utgångspunkt från den lades ut kvadratmeterstora rutor 
vilka grävdes i en första omgång, Detta för att begränsa bo
platsens utbredning och få fram det centrala boplatsområdet. 
En utökning av unders öknings arealen skedde därefter i det 
centrala området, 

Marken bestod av ett 0, 05 - 0, 30 m tjockt torvlager. Blekjords
lagret var vanligen O, 04 - 0, 08 m tjockt, därunder vidtog rost
jord som efter cirka 0, 2 - 0, 3 m övergick i gråaktig sandig 
morän, Fynd och skärvs ten låg nästan uteslutande i blekjords
lagret. En mindre mängd skärvs ten förekom dock i en del fall 
i rostjordens översta lager. På grund av det fyndförande lagrets 
ringa djup kunde någon meningsfull skiktgrävning ej företas. 

Nivåerna på boplatsen är mätta från en hjälpfix belägen vid 090 
320, 414,36 m ö  h. Denna punkt mättes in i nivå med hjälp av 
den fix som finns på bron över Gråtanån och vars nivå är 
417, 92 m ö h. 

Utvärdering av resultat 

Vid inventeringen 1975 av Vojmsjöområdet registrerades för bo
plats Raä 552 spridda skärvstensförekomster inom ett 30 meter 
långt område nedanför ett strandhak. Vidare fann man sex av
slag av vad som uppgavs vara grå kvartsit men som bör klassas 
som fin svart kvartsit, nr 7 enligt VLM:s system. Två av dessa 
avslag uppvisar klara bruks retuscher och har antagligen använts 
som eggverktyg, knivar. Liknande användning av den svarta 
kvartsiten redovisas i fyndmaterialet nedan. 

Genom det gropsystem som lades ut kunde konstateras att skärv
sten förekom i ett 15 meter brett och 50 meter långt stråk innan
för strandhaket, Plan 1. Mängden var dock ringa utom i områdets 
centrala del där mängden vanligen låg mellan 20 - 30 liter, Av
slagen och fynden är i stort sett helt koncentrerade till det cen
trala området. Plan 2, 3. I ett par rutor i den norra delen fram
kom dock några enstaka fynd och avslag, Fig 3, 
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Fig 3. 
Köl skrapan, 
F 2, in situ. 
Funnen i den norra 
delen av boplatsen. 
Den stora stenen 
är en hårdbränd 
men inte sönder -
sprucken skärvsten. 
VLM 616/10. 

Det centrala fyndförande området sammanföll med att strand
haket bildade en liten udde. Denna udde var uppbyggd av svallad 
sand och grus. Denna typ av mark sträckte sig här cirka fem 
meter in från strandhaket. Marken karaktäriserades av att det 
inte fanns någon blek- eller rostjord och att det fanns ett inte all
deles obetydligt inslag av sten. Sten var annars jämförelsevis 
sällsynt i marken på denna boplats. Skärvsten förekom relativt 
rikligt i de yttersta kvadratmeterrutorna. plan 1. I dessa rutor 
fanns även en hel del avslag och fynd. Allt detta var på grund av 
svallningen blandat om varann ner till 0, 15 meter under torvens 
bottennivå. 

I det centrala området framkom två mindre anläggningar. An
läggning 1, plan 4, 5 var en avfallsgrop fylld med grå kvartsit:
avslag, F 17, samt några föremål, F 14, 15, 16,av samma 
material som avslagen ,Fig 4. 



Fig 4. 

Pilspets, F 14, stickel, F 15, och skrapa, F 16, funna i av
fallsgropen A 1. Städ, F 28, funnet ca 0, 5 m söder om A 1. 
Skala 1 :1. 



Cirka O, 5 meter från gropen framkom ett städ, F 28, 
Fig 4, vilket antagligen kan sättas i samband med den till
verkning som avspeglar sig i gropens avfallsmaterial. 
Tre meter väster om A 1 framkom en liten eldplats, an
läggning 1, plan 6. Eldplatsen var endast av ringa storlek 
och hade inte någon form av stenkonstruktion runt kol- och 
sotlagret. I de undre delarna av brandlagret framkom två 
avslag av grå kvartsit med inslag av tunna svarta ränder. 

Den dominerande fyndtypen är olika sorters skrapor. To-
talt framkom, i ett fyndmaterial om 83 föremål, 45 skrapor, 
mer eller mindre hela. Till övervägande delen rör det sig 
om ändskräpor av olika utseende. En annan dominerande 
fyndkategori är avslag med skarpa eggar på vilka bruks re -
tuscher förekommer. Dessa avslag har antagligen använts 
som knivar då de skarpa kanterna har en mycket god skärande 
verkan. Vidare framkom ett borr, ett bryne, två kärnor av 
olika material, fyra sticklar, tre spetsar samt ett drygt dussin 
föremål av något oklar användning. De flesta av dessa senare 
är dock utrustade olika former av retuscherade partier. 

Spetsarna är av lite olika typ. Den som låg i A 1, F 14, är av 
grå medelkornig kvartsit och flathuggen. Fig 4. Då man har 
gjort de sista finjusteringarna har den spruckit och man har 
slängt den tillsammans med avslagen. Spetsen F 25 är gjord 
av svart medelkornig kvartsit. Fig 5. Även denna är gjord i 
flathuggningsteknik men man har strävat efter att få en längre 
och smalare spets än den i A 1. Den här spetsen gick sönder 
när man har försökt att slå bort en knöl i materialet mitt på 
spetsen. Den tredje spetsen, F 45, är kanske något diskutabel 
men då den är tunn, har två utpräglade eggar som går ihop i 
en spets och dessutom är utrustad med en mindre tånge kan 
den nog anses utgöra en avvikande form av pilspets, Fig 5. 

Fig 5. 
Pilspets, F 25, till vänster och pilspets, F 45, till höger. 
Skala 1 :1. 



Det bryne av sandsten, F 36, som framkom kan sättas i sam
band med några större skifferavslag i samma ruta. På brynet 
fanns i små fördjupningar små spår av skiffer. Den framkom

na delen är endast ett hörn av ett större bryne eller slipsten. 
Fig 6. 

Fig 6. 
Sandstensbryne F 36, t v  och skifferavslag t h. Skala 1 :1. 

Bland det material som använts på den här boplatsen kan ur

skiljas fyra sorter vilka bröt av mot det övriga blandade ma

terialet, 

Den första materialkategorin är den ljusgrå medelkorniga 

kvartsit som återfanns i avfallsgropen. I gropen framkom 

drygt 1550 avslag samt en pilspets, F 14, och en stickel, 

F 15, av detta ma.terial,Fig 4. Denna typ av material före-
kom även i de närmaste rutorna runt A 1. Totalt framtogs cirka 

300 avslag av denna materialtyp utanför A 1. Några ytterligare 

föremål i materialet förekom inte. 

Den andra materialtypen utgörs av medel- och finkornig svart 

kvartsit. Den finns representerad i ett jämförelsevis stort 

fyndmaterial, 25 fynd. Däremot påträffades endast 71 avslag 

varav två låg i A 1. Av dessa avslag bar 15 spår efter små re

tuscher och utgör antagligen avslag som har slagits loss när 

man har omretuscherat exempelvis skrapor. Avslagen ligger i 

områdets västra del ut mot strandhaket. Här framkom även den, 

pilspets, F 25, Fig 5, so:rp. slagits i två delar vid tillverkningen. 

Fynden i svart kvartsit utgörs framförallt av skrapor, 10 styc

ken. Dessa är vanligen ändskrapor av olika storlekar, F 12, 22. 

En konkav-konvex skrapa framkom, F 9. Dessutom påträffades 

några som verkar vara delar av större skrapor, exempelvis F 24, 

F 69, F 71. En relativt vanlig fyndkategori utgjordes av knivar. 

Dessa ä;x avslag med skarpa eggar från vilka bruks.retuscher gått 

bort, exempelvis F 6, F 58, F 60. Ett borr fanns även i detta 

material, F 65, Fig 7. 



Fig 7. 

I övre raden, till höger och till vänster två ändskrapor F 12 

och 22. I mitten en konkav-konvex skrapa. I mittenraden tre 

knivar F 6, 58, 60. I nedre raden till vänster en skrapa F 21, 
i mitten ett borr F 65 och till höger ett verktyg F 69. Skala f:1. 



Den tredje materialsorten består av medelkornig grå kvartsit 

med inslag av svarta ådror. Avslagen ligger framförallt öster 

om A 1. Några förekommer mellan A 1 och A 2. I A 2 framkom 
två avslag av denna sort. Det var de enda avslag som hittades i 
denna anläggning. Fynden består av fem skrapor - exempelvis 

F 18 och F 19, Fig 8 - en kärna F 40, samt ett obestämt litet 

verktyg, F 74. Fynden låg liksom de flesta avslagen öster om A 1. 

Fig 8. 

Skrapa i grå kvartsit, F 18 till vänster och F 19 till höger. 

Skala 1 :1. 

Den fjärde materialkategorin utgörs av kvarts och skiffer. 

Ungefär 100 små brecciekvartsavslag låg i en liten koncentra

tion i områdets östra del. De övriga drygt 20 kvartsavslagen 

av lite olika typer förekom spritt över boplatsområdet, De 

flesta ligger dock liksom de sex skifferavslagen i områdets 

centrala del. Bland avslagen förekom bergkristall, genom

skinlig kvarts, brecciekvarts, vit kvarts och rosenkvarts. 

Fynden utgjordes av åtta stycken skrapor, exempelvis F 23 

och F 35, Fig 9. Skifferavslagen förekommer i områdets 

centrala del. Tre av dem kunde sättas samman till ett större 

avslag vilket eventuellt utgör ett förarbete till en kniv, Fig 6. 

Det ovan nämnda brynet bör höra ihop med dessa avslag. 

Fig 9. 
Till vänster skrapa i vit kvarts, F 35, och till höger skrapa 
i rosenkvarts, F 23. Skala 1 :1. 



Förutom dessa relativt distinkta grupper, vilka utgör unge

fär halva mängden av såväl avslags - som fyndmaterialet, 
finns ett flertal mindre frekvent representerade material
sorter. 

Brecciekvartsit finns dels i form av avslag men även som en 
del föremål. Bland dessa märks två kärnor F 2 och F 39 och en 
skrapa F 29. Fig 10. Dessa är av sinsemellan helt olika typer 
brecciekvartsit. Olika typer av brecciekvartsit finns även i av
slagsmaterialet. 

I övrigt finns grå och vit kvartsit både i avslags- och fynd
materialet. Dessutom förekommer några enstaka flintstycken. 

Fig 1 O. 

Föremål i Brecciekvartsit. Överst t v  en skrapa F 29 och 
t h en kölskrapa F 2. Underst en kärna F 39. 
Skala 1 :1. 



AN LÄGGNINGSBESKRIVNINGAR 

Anläggning 1 

Avfallsgrop, 0, 7 x 0, 3 x 0, 2 m. 

belägenhet 102 330 nivå 415, 58 
m ö h

415,35 

Avfalls gropen var till sin största del belägen i ruta 103 330. 
Den var nedgrävd genom blekjo rden och c irka O, 1 meter ned 
i rostjorden. Dess sydöstra och nordvästra sidor stupade 
nästan rakt ner medan de nordöstra och sydvästra var rela-
tivt flacka, Dess botten var plan. Gropen var nerifrån fylld 
med ett 0, 05 m tjockt lager blekjord, däröver ett 0, 02-0, 04 m 
tjockt lager kolad och multnad torv. Därovan fanns ett 0, 04 m 
tjockt lager blekjord följt av ytterligare ett kolat och multnat 
torvlager. I gropen fanns en mängd avslag F 17:1, 2. Den totala 
mängden uppgick till 1558 st. med en vikt av cirka 600 gram, 
Dessa avslag låg framför allt i gropens mellersta delar, men 
även i stor utsträckning ned mot botten. Avslagen låg så tätt 
att de ibland bildade små buntar. De var alla av samma ma
terialsort som avslagen. I gropen fanns även totalt 3 liter 
skärvsten vanligen 0, 02 - 0, 04 m stora. Plan 4, 5, Fig 11, 12, 13. 

Nordväst om gropen i ruta 102 330 och in i ruta 103 330 fanns en 
låg rostjordshög. Den var O, 7 x 0, 4 meter stor och ungefär 
0, 1 meter hög, Över högen fanns ett 0, 02 m tjockt blekjords
lager. Under högen fanns ett 0, 01 - 0, 02 m tjockt lager blek
jord. I detta undre lager fanns i ruta 102 330 några enstaka 
små avslag och i ruta 103 330 ett 50-tal avslag av samma 
materialsort som i A 1. Det undre blekjordslagret låg på sam
ma nivå som och i kontakt med den undre delen i det omgivande 
11 orörda II blekjordslag ret. 

Kolprov 1 togs i gropens undre kollager. 

I. • • •
� - - �� ---- �-� 



Anläggning 2 

Eldplats, cirka 0, 5 x 0, 2 m 

belägenhet 099 330 nivå ca 415, 20 
m ö h

415,06 

Ungefär mitt i rutan framkom en mindre eldplats. Dess 
övre del, cirka 0, 05 m, bortgrävdes tyvärr. Enligt ut
grävaren bestod denna del av ett relativt kompakt kollager. 
Över detta kollager kunde iakttas att marken bestod av ett 
blekjordslager, därunder kom ett tunnare rostjordslager 
och sedan blekjord igen. I denna blekjord fanns kol- och sot
lagret. Under det kompakta kollagret fanns spritt en mängd 
mindre kolbitar blandade med blekjord inom ett mer begrän
sat omräde. Detta lager var ungefär 0, 1 m tjockt. I och 
under brandlagret fanns en del mindre skärvstenar. Brand
lagret var ej omgivet av några stenar som en yttre begräns
ning. I brandlagrets botten framkom 3 avslag samt några 
små fragment rödockra F 41. Plan 6. 

Kolprov 2 samlades ihop från anläggningens undre del. 

Fig 11.

Sektion genom A 1. 
Från NNV. V LM 61 6/1 



Fig 12. 
A 1 nästan helt ut
gr ävd. Städet, F 28, 

tv. Från NNO. 
VLM 617 /2. 

Fig 13. 
A 9, färdigutgrävd. 
Från NNV. VLM 61 7; 



BEN 

094 334 En benbit framkom i blekjordens understa lager, 
0, 05 meter under torven. 

PROVER 

Kolprov 1 103 330 A1 Kol taget från den undre kolhorisonten. 
Kolet låg i kontakt med avslagen. 

Kolprov 2 099 330 A2 Kol hopsamlat från anläggningens undre del. 

Jordprov 1 095 330 Prov av grönfärgad mjäla. Framkom 0, 02 
meter under torven som en 0,08 - 0,10 meter stor och 0,01 -
0, 05 meter djup klump. 

FÖRKLARINGAR 

L = längd, B = bredd, H = höjd, V = vikt, SS = skärvsten, 
A = antal, kv = kvarts, fl = flinta. 

Avslagsredovisningen sker enligt ett system som för närvarande 
tillämpas vid Västerbottens läns museum. 

1 = svart grovkornig kvartsit, 2 = grå grovkornig kvartsit, 
3 = vit grovkornig kvartsit, 4 = svart medelkornig k_vartsit, 
5 = grå medelkornig kvartsit, 6 = vit medelkornig kvartsit, 
7 = svart finkornig kvartsit, 8 = grå finkornig kvartsit, 
9 = vit finkornig kvartsit. 

� Torvlagar 

� Sotlag0r 

□ Blakjord

� Rostjord 



F - nr I RUTA.

1 I lösf;ynd 
strandpl

2 jl. 1105 308,5 

100 325 

4 � 100 325 

5 100 325 

094 330 

7 ·' I 
094 330

1'' 094 330 

9 ;,, 1094 330 

0 I' I 094 330 

100 340 

> 093 330

13 093 33C 

14 103 330 

103 330 

16 103 3.30 

17:1 ..... 103 330 

17:2 103 330 

18 ' 104 329 

19 , 104 330 

20 _. 104 330 

I TYP 

skrapa 
stickel

:zölskrapa 

skrapegg 

skrapförarbete 

skrapa 

kniv 

rund.skrapa 
. . ., , anas1<:rapa 

konkav-konvex
skrapa 

I 3 små asbest1:·rag-
ment 

I kälskrapa 

ändskT'apa 

skrapa 

pilspets,flathug-
gen 

stickel'? 

ändskrapa, 

1553 avslag 

5 avslag 

ändskrapa. 

ändskrapa 

E:.ndskrapa 

I MATERIAL

porfyr 
7 

brecciekvartsit 

bergkristall 

kvarts 

2 

7 

7 

8 

4 

I 5 

7 

7 
c:; 
.,, 

5 

brecciekve.rtsit 
c:: 
./ 

se ar.im. 

c:; 

5 

c:; .,, 

I L I B I H I V I RETUSCH- I ANMÄRKNING 
LÄNGD 

52 28 15 24 kraftigt vittrad, eggen bortnött 
29 23 09 07 något retuscherad spets, bruksretuscher 

50 34 29 63 66 bru..."k:sretuscher längs ryggen,3'i mm 

fragmentarisk 

25 20 07 04 

40 41 12 24 99 kvadratisk, retuscher på tre sidor 

35 30 05 06 fragmentarisk, egg mea bruksretuscher 

36 33 12 18 110 �etuscherad runtom 

32 30 07 10 51 kvadratisk 

70 3C 16 42 56 konkava eggen har enbart bruksretuscher 

I 40 I 25 I 1 a I 13 I 86 I retuscl:er på 3 sidor, grå kvart.si t rr.ed 
i1-;.sle.g 8�V svarta. ådror 

23 27 10 09 4c rektacigulär, retuscher på 2 sidor 

fragmentarisk 

68 28 01 
·14 A 1, 2 delar 

33 33 08 05 A 1 

16 23 06 03 "< 
c:._, A 1 

A 1 

A 1 , 2 st 7, 1 st 8, 1 st 9, 1 st kvarts 

42 47 12 21 44 sa��a material som F 11 

32 29 15 18 33 samma material som F 11 

35 32 14 14 48 sarr:�a material som F 11 
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F - nr RUTA TYP MATERIAL L B 

21 >-7' 092 330 ändskra.pa 7 38 24 

22 .•· 092 330 ändskrapa 7 39 2Q ., 

23 , 102 330 ru...'1dskrapa rosen.1<varts 23 18 

24 102 330 verktyg 7 31 23 

25' 091 330 pilspets 4 113 24 

26 091 330 verktyg, stickel? 8 i:;::; 32 .,I .,i 

27 091 330 kon.1<av-konvex 7 56 27 
skrapa 

28 103 331 städ bergart 89 82 

29 .• 090 330 ändskrapa brecciekvartsit 42 46 

30 103 331·. ändskrapa 6 30 25 

31 095 330 änds:�rapa 8 46 33 

32 095 330 ändskrapa 7 29 31 

33 095 330 ändskrapa brecciekvartsit 22 27 

34 097 330 skrapa kvarts. 

35 097 330 skrapförarbete kvarts 27 25 

36' 097 330 bryne sandsten 49 42 

37 102 331 ändskr2.pa 8 33 31 

I 38 102 331 skrapa? 2 77 73 
I 

39 108 330 kärna brecciekvartsit 52 66 

40 108 330 kärna? c:; 64 87 .,/ 

,, 

41 099 330 rödockra 

42 093 337 ändskrapa brecciekvartsit 30 31 

43 093 337 ändskrapa 2 49 "Q 
,::_ ,/ 

- >• - • -- -=-- _- .. 
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. 

H V 

14 24 

16 19 

12 06 

09 05 

13 32 

22 29 

15 20 

105 

08 19 

09 07 

16 27 

12 13 

07 05 

12 08 

19 63 

10 15 

24 132 
.., .., 
jj 125 

25 104 

08 10 

13 25 

, _  --

i - 1

RETUSCH-

LÄNGD 

29 

31 

69 

25 + 12 

21 + 16 

121 

48 

78 

63 

29 

78 

39 

105 

---.....-- - -r 

·- - -
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.ANM1RKNING 

rektangulär, över och undersida parallella 

trapetsoid, 1 retuscherad långsida + '1 kor-
tare retusch 

2 delc,r, ej färdig 

spetsverktyg av stickel eller bor::.-·t;yp 

kvartsitstycke mec. 2 olika retuscherade eggar 

tillslagen underdel, knackmärken pi översidan 
vä.ger mer är.. 1 kg 

kvadratisk, retuscher på 3 sidor 

retuscher på 2 sidor 

retuscher på 2 sidor 

retuscber på 3 sidor 

fragmentarisk 

del av större bryne eller slipsten 

kvadratisk, retusch på 3 sidor 

liten konkav egg 

1 plattform 

1 plattform, samma material som F 11 

10-tal små korn

egg på kortsidan, retuschera�e sidor 

-- -- - -. 

,' 

-..--, -� 
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F - nr RUTA TYP MATERIAL 

64. 090 330 avslag med bruks- brecciekvartsit
retusch

65 092/3 330 t,orr 7

66 094 330 avslag med bru..1<s- 7 
retusch 

67 094 330 avslag med bruks- 5 
retusch 

68 •. 097 330 skrapa flinta 

60 ./ ,, 097 330 avslag med retusch 7 
er 

70 .. 095 330 avslag med br�.ks- brecciek:vartsit 
retusch 

71 .> 100 330 avslag med retusch - 7 
·,

-. er 

72 � 100 330 avslag med bru...1.cs- -. brecciek:vartsit 
retuscher 

73, 102 330 ändskrapa 5 

74, 104 :!330 avslag med bruks- 5 
retuscher 

75, 102 331 avslag rr.ed bruks- brecciekvartsit 
I retuscher 

76, 100 340 skrapa brecciekvarts 
I 

I 77 .. 091 330 avslag med retusch - 7 
er och bruksretusc 1-

er 

78 ·.
I 

09'1 330 avs lag med retl.:.sch ... 7 
I er och bruksre-

tuscher 

79 093 330 avsl�g med knack- 7 

I 
spår 

I 
f 

! ! - l 

. 

L B H 

51 49 14 

67 26 13 

40 20 11 

i:;,,.,,_, 24 09 

18 15 05 

20 16 10 

27 16 07 

22 14 05 

20 13 03 

33 26 10 

17 14 05 

22 19 10 

23 19 09 

37 25 10 

32 16 07 

32 18 13 

f 

V 

30 

19 

08 

13 

02 

02 

03 

01 

02 

oa ./ 

01 

06 

05 

09 

04 

09 

RETUSCH-

LÄNGD 

10 

15 + 10 

15 + 07 

62 

43 

09 

- -

i 
! 

� 

�. , -

ANMÄRKNING 

kniv 

2 delar, spetsen i 092, basen i 093 

kniv 

kniv 

retuscher runt ett hörn 

en retuscherad egg samt en retuscherad spets 

lmiv 

en retuscherad egg samt en retuscherad spets, av 
samma typ som F69 

kniv 

retuscherad på 3 sidor, sarmna mE,terial som F 11 

verktyg med okänd funktion 

verktyg med ckänd funktion 

fragmentarisk, retuscherad på 2 sidor 

bruksretuscher på flera olika ställen 

antagligen del av större skrapa 

del av större knacksten 

---
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F - nr RUTA TYP MATERIAL L 

80 · .. 090 330 skrapa fiinta 42 

81 _.- 091 330 spetsverktyg 5 41 

82 092 330 verktyg 5 39 

I 

• 

- --

. 
'

: ! 

I l 
. 

! 

B H V 

18 19 05 

19 09 06 

24 13 14 

---

' 

i 

RETUSCH-

LÄNGD 

15 + 15 

12 

22 

--

- .. 

ANMÄRKNING 

bru_'\csretuscher 

ret�scherad spets 

skrapa? avbruten främre del 

- ----·' - -

- -- -�-�-- -- .J 
-��

-=----=-.1 



--� g.r�_v_ruta aj L ss F-!ynd, 1 z 3 

A V A V A 

100 305 1 ,3 

105 309 0,4 

094 320 12 1 22 

105 325 12 

103,8 329 
. 

103,8 329 20 

104 329 1 1 ., 

089 330 42 1 1 

090 330 41 

091 330 36 2 3 

092 330 21 

093 330 20 

094 330 10,5 � 14 .J 

095 330 20 16 62 

096 33.0 32 8 17 

097 330 20 3,2_ 
' 

098 330 28 

AVSLAG 

4 

V A V 

1 • 
I 

15 2 

2 16 

1 1 

3 3 

1 1 
I 

0, '<, 
i ..... .,

5 

A V 

8 4 

16 3 

--

:] 1 1 

2 13 

26 37 

7 13 
�b 

245 62 

81 14 

2 1 

S tS 

,,.. 

- . ·-

A 

2 

2 

1 

1 

b 

-

6 7 8 9 kv fl, �nmärk,n.iq ' 

V A V A v. A V A V .A V 

4 9 

1 1 

1 * 1 *bre.nd

1 2 

98 4 

1'E- 7 -lfrosenkvarts 

1 2 

2 1 • 
1 1 1 * 1 *rosenkvartsI 

1 1 1 4* 3 *2 sticker i grönt

1 � 1� 5 13* 7 �oj! *3 2 1 *11 sticker i grönt
**3 sticker i blått 
*** 1 rosenkvarts 

I 5 2 1 ** 1 3* 2 *sticker i grönt
**sticker i blått 

2 3 2* 2 1 1 *sticker i grönt

4 1 1 1 

1 1 "iO 4 3 2 3 st. bergkristall 3 

1 3 2 3 1 3 1 4 2 1* 1 *bränd

1 1 1 1 3 skifferavslag 19g

1 1 ,1 1 1 skifferavslag 12g
//

L
f 

11 2-L 'L b" 

!L1 

' \ 



-� g;rä.vruta dj � ss F-fynd 1 z· 

A V A V 

099 330 26 3 2 

099 330 A2 

100 330 27 1 1 

101 330 18 

102 330 3 1 1I 

103 330 6il 

104 330 38 

108 330 84 

102 331 42, 

103 331 33-11;+, 

094 334 9 

102 336 13 

093 337 24 1 72 

100 340 8 'C 

104 349 0,7 

. 

3 

A V 

AVSLAG 

A 

1 
I 

2 

4 

r-i 
I 

, 

4 

V 

1 

1 

1 

5 

A 

12 

2 

8 

3 

13 

Ho6 

10 

8 

32 

155+ 

46 

6 

3 

3 

l.jl1, 

l .

V 

8 

2 

5 

1 

11 

43 

25 

24 

14 

18 

3 

4 

11 

'i 

6 7 

A V A V 

1 1 

1 1 

3 1 

1 1 

14 3 

3 1 

(. i 

8 

A 

2 

2 

2 

10 

3 

0 
,I 

1 

3' 

2 

:� 
' � 
.. � ...._ 

V 

1 

1 

2 

8 

1 

6 

1 

1 

1 

9 kv: f1' �rµnär�nibg 
'. 

A V A V A V 

2 2 "1bergkristall 
1g.1skifferavslag 3g 

1 1 1 1 

1 3 

1 1 *2 1. i A1 .1cergkr. 1g

1 1 1 skifferavslag 1g 

1 1 1 1 *samma som i A 1
**i 1. i A1

1 1 2 1 
i 

2 1 2 1 *sticker i grönt

1 4 

,.., '2.. -

lD 



Fotolista Raä 552 Vilhelmina sn, Vojmsjöluspen. Foto J. Melander. 

Sv/v film 616 

6 Stra.ndhaket från S. 

7 Stra.ndhaket från NV. 

8 Boplatsen från �:NV. 

9 Boplatsen från SO. 

10 Kärna F 2, den större stenen är en skärvsten, 

11 Sektion genom avfalls gropen A 1, från NNV. 

12 Sektion genom avfallsgropen A 1, från NV. 

Sv/v film 617 

1 A 1 från NNV med städet F 28 i bakgrunden. 

2 A 1 från NNo med städet F 28 t.v. 

3 Arbetehild över långschaktet, från ONO. 

4 A 1 från NNV. 

��- 5 -A 1 frå;n NNV. 

6 A 1 från NO. 

7 Kol- och sotlager A 2 från ö. 

8 - 12 Arbetsbilder.

Diabilder 

14955 Strandhaket från S 

14956 Strandhaket från NV 

14957 Strandhaket från :NV 

14958 Boplatsen från N

14959 Boplatsen från so

14960 Kärna F 2 och stor skärvs ten, 

14961 Sektion genom A 1, från NV 

14962 Sektion genom A 1, från NV 

14963 Sektion genom A 1, från NNO 

från S 

14964 A 1 från NV med städet F 28 i bakgrunden 

1/J-965 A 1 från NO med städet F 28 t.v. 

14966 Arbetsbild över långschaktet, från ONO 

14967 A 1 snett ovanfrån, från NNV 

1496e A 1 färd_igutgrävd, från NO 

14969 Eldplats A .2, från Ö 

från So 
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skärvsten i liter/ruta 

e= enstaka 

ö 
415,06 

L.14;so 
Plan1 
'/ilhelrnina sn. o. kn. 
AG Len Raä 552 
Brännåker 1:10 
Grävplan 
1.Gräns för aamla strandhaket
2Övre gränstörsluttning ner
IT'ot strand planet
Fix. vid 090320=414,36m.ö.h.

10 Uppräl'tad ev J Melander i
Aug 1978 Ritad av Sluf-fans 
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Plan2 
'/ilhelmina sn. o. kn. 
AC Len Raä 552 
Brännc:ker 1:10 
Grävp!an 
1.Grä ns för aamla strandhaket
2 Ovre g ränsförs ll.lttning ner 
rT'ot strandplanet 
Fix. vid 090320 =414,36 rnö. h. 

10 Upprättad av J Me!ander i
Aug 1978 Ritac av Sl•offon's 
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Grävplan 
1.Gräns för oomla strandhaket
2Övre gränstörskittning ner 
niot strandplanet 
Fix. vid 090320 =414,36 rnö. h. 

10 Upprättad av J Melander i
· Aug 1978 Ritad av Sl"Gf-fon's



Vilhelmina sn.o. kn. 
AC-Län Raä 552 
Brännåker 1:10 
Avfallsg rop Al 
Nivåerna mätta över 
fix 090320. 
Nivåerna runt A1 
avser rostjord 
Upprättad av J.Melander 
Aug.1978 Ritad av Staffans 
i skala 1 :20 

PlanL. 
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+ 

103,332 

e;:..41S,�2. 
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�----------

"115� 

"<il�'S� ," ., - - --. --... ' 

/ rost jord- � 
1

1 hög 1 
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... .... ' 
...... ___ _, 
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1.rot
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1�31 

A1 

Profil över 104,331 -102,331 
Skala 1:10 
Plan5 
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Vilhelmina sn.o. kn.

AC Län, Raä 552 
Brännåker 1:10 
Eldplats A.2 
Upprättad ev J Melonde r

Aug 1978. Ritad av Staf'fan1 s i

Skala 1:20 

l?lan 6 
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