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RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV DEL AV BOPLATSEN 
RAÄ 636 STALON 1:1, VILHELMINA SN, VÄSTERBOTTENS LÄN. 

INLEDNING 

Inom ramen för det av Västerbottens museum ledda projektet 
''Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vatten
drag i Västerbottens län n undersöktes år 1979 en del av 
rubricerade boplats. Undersökningen bekostades av Arbetsmark
nadsstyrelsen. Kostnader f:ör projektledning och administration 
bestreds dock av Västerbottens museum. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Undersökningen bedrevs under tiden 2 9/5 - 20/6 1979. Förste
man var Jan Melander och som assistent deltog David Loeffler. 
Till undersökningen åtgick 128 förstemanstimmar, 64 assistent
timmar samt 472 grovarbetstimmar. Den undersökta arealen upp
gick till 44 m2 och volymen till 11 m� 

LÄGE 

Boplatsen Raä 636 är belägen på en halvö i SJon Malgomajs nord
ligaste del invid Stalonbäckens utflöde. Det exakta läget är
64 57�nordlig bredd och 15° 52�östlig bredd. 

TOPOGRAFI 

Boplatsen är belägen på södra sidan av en halvö som löper ut i 
sydostlig riktning invid Stalonbäckens utflöde i Malgomaj. 
Halvön är plan, dess södra sida har en brant brink som invid 
de grävda anläggning�rna �lr 2 meter hög, fig 1. Halvön sluttar 
sakta mot norr och öst så att den på dessa sidor går ned i vatt
net utan någon strandbrink. Halvön är beväxt med gles gallrad 
tallskog samt ris och buskar. Strandbrinken på den södra sidan 
är fortfarande utsatt för erosion på grund av den dämning av 
Malgomaj som skedde i slutet av 1950-talet. Denna erosion under
lättas av att marken till stor del består av sand och finare 
grus. 



ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET 

Under 1979 påbörjades även undersökningar av skärvstensval
larna och skärvstenshögen Raä 774. Dessa undersökningar kunde 
ej slutföras under denna säsong på grund av det höga vatten
ståndet. Vidare undersöktes delar av boplatsen Raä 636 som låg 
nordväst om de här redovisade undersökningarna. Vidare gjordes 
en noggrann kartering och inventering av de fornlämningar som 
finns på halvön. Även dessa undersökningar skedde inom ramen 
för det av Västerbottens museum ledda projektet. 

MÅLSÄTTNING 

Målet med denna undersökning var att om möjligt få fram ett svar 
på de frågor som uppstått runt två rektangulära försänkningar 
som låg bredvid varandra intill strandbrinken på halvöns södra 
sida. De frågor som uppstått gällde om nedsänkningarna var gjor
da av människor, varför de blivit gjorda samt om det gick att få 
fram en datering av den förmodade anläggningen. 

FÄLTMETOD 

Ett fristående koordinatsystem lades ut över anläggningen så 
att sektioner skulle skära nedgrävningarna vinkelrätt. Syste-
met hamnade dock något snett vilket dock ej har påverkat det re
sultat som kunnat fås fram genom undersökningen. Området delades 
in i kvadratmeterstora rutor vilka undersöktes i 0,10 meter djupa 
skikt. Området runt A6 undersöktes för att få en referensyta till 
A1. Anläggning 6 syntes inte före undersökningens början utan 
framkom under utgrävningens gång. Nivåerna mättes i förhållande 
till sjön Malgomajs nivå 30/5 1979. Sjöns nivå i meter över havet 
kunde sedan fås fram genom de mätningar som dagligen sker genom 
kraftverksbolagets försorg. 

UTVÄRDERING AV GRÄVNINGEN 

Undersökningen av de två rektangulära nedgrävningarna visar en
tydigt att nedgrävningarna är avsiktligt gjorda samt att det 
med största sannolikhet är fråga om en hyddbotten. De två ned
grävningarna var 4 x 2,5 respektive 3 x 2,7 meter stora. De var 
något oregelbundet rektangulära till formen. Denna ojämnhet i 



formen torde bero på att väggarna dels rasat in lite grann 
men även på att träd som växt i anläggningen flyttat om jor
den i viss mån. Hörnen var mycket klart urskiljbara men visa
de inte några spår efter några absolut säkert påvisbara stolp
konstruktioner. I den västra nedgrävningens nordvästra hörn 
fanns en stensamling som möjligen skulle kunna tolkas som ett 
stolpstöd, otvetydigt är det dock icke, fig 3. I det sydvästra 
hörnet fanns en grop fylld med blekjord vilken skulle kunna 
tolkas som ett stolphål. Liknande blekjordsfyllda gropar fanns 
på ytterligare två platser i den västra nedgrävningen samt på 

: fyra platser i den östra nedgrävningen. Det är möjligt att det 
i alla dessa fall är fråga om stolphål men någon definitiv 
ståndpunkt är inte möjlig att ta. En positiv jämförelse är den 
kåtatomt som utgrävdes på Kungaudden i Forsavan 1 Sorsele sn. 
Där kunde fastställas att liknande blekjordsfyllda gropar tro
ligen var stolphål. De här dokumenterade blekjordsgroparna lig-

'·> ger något oregelbundet vilket försvårar tolkningsförsöken och 
eventuella rekonstruktionsförsök vad gäller en tänkt hyddas ut
seende. 

Vallen mellan de båda ned9rävningarna består av orört ej på
fört material. I ytan av den påträffades ringa mängder skärv
sten, inte heller några föremål eller avslag påträffades på 
den lilla del av vallen som grävdes ut. 

Även på nedgrävningarnas botten var skärvstensmängden ringa. 
Inte heller några avslag eller föremål påträffades där. Detta 
torde innebära att man med jämna mellanrum har städat efter 
sig eller att vissa verksamheter såsom verktygstillverkning 
varit förlagda utanför de förmodade bostadsutryrnmena. 

Att man verkligen har städat området med jämna mellanrum visas 
av den vall som finns på långsidan ut mot sjön. Vallen var helt 
uppbyggd av skärvsten, kol och sot samt i viss mån rostjord. 
Kol och sotet låg i större och mindre koncentrationer med skärv
sten i. Mellan dessa var vallen uppbyggd av skärvsten och rost
jord samt smärre områden med rödbränd sand, fig 4 1 6. Vallen 
torde vara de utrensade resterna efter härdar eller kokgropar 
vilka har placerats på samma ställe vid ett flertal olika tid
punkter. Om dessa eldplatser varit belägna på nedgrävningarnas 
bottnar eller ej kunde inte påvisas. Några rester efter eldplat
ser fanns ej förutom ett mindre område med troligen rödbränd 
sand invid den tall som stod i ruta 150 651. Det är dock möj
ligt att man har haft all verksamhet med eld förlagd utanför 
nedgrävningen och sedan värmt en hydda eller tält med hjälp 
av uppvärmda stenar. 'Atgången p� sten torde dock i så fall bli 
avsevärd. 



I vallen påträffades en del avslag och föremål samt en mindre 
mängd brända ben. Föremål och avslag låg dels i vallens yta 
dels i blekjorden under vallen. Man kan nog definitivt säga 
att denna stratigrafiska E:killnad har en kronologisk betydelse. 
En viss materialskillnad föreligger också. I ytan påträffades 
sålunda kvartsit-,skiffer-· och flintföremål samt kvartsit-och 
skifferavslag. I blekjorden under vallen påträffades kvarts
och kvartsitföremål samt kvartsit- och kvartsitavslag. Kvarts
iten i ytan och i botten var av olika sort. Att dessa deposi
tioner skett vid olika tidlpunkter torde vara helt klart, däre
mot är tidspannets storlek emellan dem oklar. Man måste nog 
räkna med en någorlunda kontinuerlig användning av en sådan 
här anläggning, där man genom tradition eller egna besök känt 
till dess existens. Tiden mellan första och sista användnings
tillfälle kan därför variera mellan 1 och kanske ett par hun
dra år. 

De båda nedgrävningarna har med största sannolikhet varit i bruk 
vid samma tidpunkter. En positiv bevisföring för detta är inte 
möjlig men en induktiv kan dock användas. Nedgrävningarna lig
ger tätt intill varandra och bildar tillsammans med vallen en 
sluten enhet. Hade den ena nedgrävningen använts efter den an
dra så hade man troligen slängt avfall och skärvsten i den icke 
använda gropen i stället för att slänga upp en vall. Så som ut
grävningen visat så är nedgrävningarna av samma karaktär och 
med ungefär samma grad av nedskräpning vilket torde visa på 
ett parallellt användande. Skärvstenen i botten kan för övrigt 
mycket väl vara spår efter betydligt senare besök på platsen. 

Anläggning 6 syntes inte före undersökningarnas igångsättande. 
Det var en härd som blivit utrensad efter det att den använts, 
fig 5. Bland kolet fanns en icke ringa mängd bergkristall och 
kvartsavslag. Avslagen lå9 huvudsakligen i de övre lagren men 
fanns även i de understa kollagren. Kvarts- och bergkristall
skrapor fanns till största delen i ytlagret av den omgivande 
marken. Invid kolet samt endast en liten bit därifrån påträf
fades två kvartsitborrar, F13 och F21, av samma material som 
de avslag och skrapor som påträffades i vallens ytlager. Inte 
långt från härden påträffades även en flintmikrolit, F22. Den 
var 14 millimeter lång och var retuscherad runtom hela kanten. 



ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR 

ANLÄGGNING 1 

Anläggningen består av två rektangulära nedgrävningar med en 
mellanliggande meterbred vall av ej bortgrävt material. På 
södra långsidan finns en uppkastad låg vall uppbyggd av skärv
sten, kol och sot samt jord. Nordöst om anläggningen kunde 
ävenledes en låg vall iakttas. Även sydöst om anläggningen 
fanns en låg vall uppbyggd av skärvsten och jord, vilken dock 
ej kunde iakttas före utgrävningen. På norra långsidan samt 
västra kortsidan fanns inga spår efter vallar. 

Den västra nedgrävningen var cirka 4 x 2,5 meter stor i botten
planet. Blekjordens yta låg 0,3 m under den omgivande orörda 
markens blekjordsyta. Tre av nedgrävningens hörn undersöktes 
utan att några direkta spår efter konstruktioner kunde påträf
fas. I det nordvästra hörnet påträffades en stensamling som 
eventuellt kan vara spår efter ett stolphål, fig 3.Då stenar
na låg på slänten ner mot bottenytan är det dock något tvek
samt om det rör sig om ett stolpstöd. På botten påträffades 
även 7 blekjordsfyllda gropar vilka eventuellt kan vara stolp
hål.Förhållandevis lite skärvsten påträffades på nedgrävningens 
botten. Inte heller några avslag eller föremål påträffades på 
botten. På den södra kortsidans slänt påträffades dock i ytan 
kvartsit och skifferavslaq samt en tånge till en flintpilspets, 
F 25. Långsidans kanter har i botten varit nästan lodräta för 
att sedan precis som kortsidorna sakta slutta uppåt. 

Den östra nedgrävningen var cirka 3 x 2,7 m stor i bottenplanet. 
Botten låg 0,4 m under den omgivande marken och vallarna. Inte 
heller här kunde några särskilda konstruktioner ur�iljas i hör
nen eller i övrigt. Relat:Lvt lite skärvsten påträffades i botten. 
Inte heller några avslag eller föremål fanns på botten. I syd
västra delen fanns en större sten. Om den haft någon form av 
byggnadsteknisk funktion kunde ej fastställas. 

Någon typ av härd eller e1dplats påträffades ej på de utgrävda 
ytorna. En sådan måste ha funnits men kan ha legat utanför ned
grävningen. Värmehållningen kan då ha skötts genom de uppvärmda 
stenarna. 

Vallen mellan de båda ned9rävningarna är ungefär 1 meter bred. 
Den består av helt orört material, i ytan fanns dock några en
staka skärvstenar. 



Den låga vallen på den sydöstra sidan kunde ej iakttas före 
undersökningens början. Den bestod av ett ungefär 0,2 m tjockt 
lager skärvsten och rostjord. Under detta lager syntes den 
gamla markytan som ett tunt mörkfärgat lager och under det 
ett nytt blekjordslager.I den gamla markytan fanns en del 
kolfragment, antagligen efter förkolnade kvistar etc. I det 
övre blekjordslagret och i den övre rostjordens övre del på
träffades några kvartsitavslag samt ett flintavslag. 

Mellan den sydöstliga vallen och den nordöstliga vallen fanns 
ett drygt meterbrett mellanrum där inget material fanns upp
kastat. Det är möjligt att detta tjänat som någon form av in
gång. Någon motsvarighet kunde ej iakttas på den västra sidan. 

Vallen på den södra långsidan bestod till största delen av 
skärvsten blandad med en del rostjord, fig 6. I vallen fanns 
även områden med en stark inblandning av kol och sot. Emellan
åt var det rena kollager som löpte som tunna linser mellan 
skärvstenslagren. Framför allt var detta fallet i vallens bot
ten och upp mot de översta skikten. Även inslag av rödbränd 
sand fanns i vallen. Under vallen fanns den gamla markytan i 
form av ett 0,04 - 0,15 m tjockt blekjordslager. Under denna 
blekjord fanns även ett par mindre områden med rödbränd sand. 

I vallen påträffades 2 kvartsitskrapor F6, F7, 1 kvartsitkärna 
F17, 1 skifferpilspets F2., 1 flintskrapa F3, 1 tånge till en 
flintpilspets F25 samt 4 kvartsitavslag och 37 skifferavslag. 
I blekjorden under vallen påträffades 2 kvartsskrapor F8, F10, 
1 kvartsitkniv FS samt 12 kvartsitavslag och 40 kvartsavslag. 
I både vall och undre blekjord påträffades en mindre mängd 
brända ben. 



ANLÄGGNING 6 

Anläggningen var belägen 11 meter öst om A1, huvudsakligen i 
ruta 149 665. Det är en utrensad härd bestående av ett område 
med rödbränd sand, ett område med kol samt ett intilliggande 
område med tätt liggande skärvstenar. 

Lagret med den rödbrända sanden var 0,4 x 0,3 meter stort och 
0,12 - 0,14 meter djupt. Det började uppträda 0,12 meter under 

r torven, inblandat i det fanns en mycket liten mängd kol samt 
mot botten enstaka skärvsten. Direkt väst därom fanns ett om
råde med kolfragment 0,5 x 0,3 meter stort och 0,25 meter djupt. 
Blandat med kolet fanns skärvsten. Bland kolfragmenten påträf
fades även en stor mängd kvarts och bergkristallavslag samt 
brända ben. Avslag och ben påträffades även i det grå asklik-

� nande lager som omgav kolkoncentrationen samt till en viss del 
i den omgivande rostjorden. Invid kolfragmenten påträffades 
även en kvartsitskrapa F23 samt en kvartsitborr F21. Några av
sl�g i motsvarande materialkategorier påträffades inte bland 
kolen men dock i den omgivande rostjorden. Omedelbart norr om 
kolkoncentrationen fanns en relativt tät ansamling skärvsten 
blandat med en del kolfragment. En del av stenarna var spruckna 
men höll fortfarande ihop. 

Med största sannolikhet är det här fråga om en härd som efter 
användandet rensats ut och därvid har skärvstenen hamnat på 
en plats och kolet på en annan. Den rödbrända sanden måste 
anses utgöra själva härdplatsen. 



Tillägg 

Från denna utgrävning av en del av boplatsen Raä 636 undersöktes fyra 

kolprov vid Laboratoriet för Isotopgeologi vid Naturhistoriska Riks

museet i Stockholm. Kp 3 • 5 togs i vallen på södra sidan av hyddbot

ten. Det gav en datering om 3610 ± 165 BP (St 7391). Kp 22 togs under 

denna �kärvstensvall, ovanpå det undre hlekjordslagret och gav en 

datering om 3635 ± 95 BP (St 7393). Dessa dateringar pekar mot att 

hyddan använts under en förhållandevis kort period. Den är dessutom nå

gotyngre än de skärvstensvallar som tidigare unders�ktr vid Vojmsjön 

Län:museet (se VLM rapporter). Kp 12 togs i ytan av valle� alldeles 

under det tunna blekjordslagret. Det gav en datering om 545 ± 135 BP 

(St 7392). Det härrör med andra ord från någon sentida aktivitet 

på platsen. 

Kp 26 togs i den härd, A 6� som påträffades öst om om hyddbottnen A5. 

Det gav en datering om 6555 ± 95 BP �St 7394). Denna mycket tidiga 

datering av kolet ger även en datering av de bergkristallavslag och 

föremål som påträffades invid kolet. Den skiljer sig även markant 

från dateringen av hyddbottnenoch visar att platsen har använts under 

en lång tidsrymd. 

Dateringar BP 

Kp 3 + 5 3610 ± 165 St 7391· 

Kp 12 545 + 135 St 7392 

Kp 22 3635 + 95 St 7393 

Kp 26 6555 + 95 St 7394 



KOLPROVSLISTA 

Kp 1 

Kp 2 

Kp 3

Kp 4 

Kp 5 

Kp 6 

148 650 I blekjorden cirka 0,07 meter under torven 
i rutans S del. övertäckt av grus. 

146 650 Under en sten i rutans NÖ hörn. Låg i rost
jord och bland små skärvsten i vallen. 

146 650 Från kol, sot och skärvstenskoncentration i valle1 

149 649 Från sot och kolkoncentration i rutans V del 
cirka 0,02 meter under torven. 

146 650 Från kol, sot och skärvstenskoncentration i

vallen. Från dess botten. Kan läggas ihop med Kp 

149 654 Kol som låg direkt på det undre blekjordslagret 
under den uppkastade skärvstenen och rostjorden. 
Kan eventuellt vara den gamla markytan. 

Kp 7 146 647 Kollager cirka 0,05 meter under torven i samband 
med blekjordslager under ett tunt rostjordslager. 

Kp 8 146 645 Kol just under blekjorden cirka 0,08 meter under 
torven i rutans Nö del. 

Kp 9 147 645 Kolstycke som låg cirka 0,08 rn under torven 
mitt i rutan under den övre blekjorden. 

Kp 10 146 647 Kol från sot, kol och skärvstenskoncentration 
som sträcker sig tvärs över rutan. Taget cirka 
0,17 meter under torven. 

Kp 11 146 646 Samma kolkoncentration som Kp 10, dock cirka 
0,20 m ner på gränsen mellan 646 och 647 

Kp 12 146 646 Kolkoncentration 0,02 meter under blekjord. 
Låg i rostjord bland skärvstenar avskilt från 
den stora koncentrationen i denna och angrän
sande ruta. 

Kp 13 146 646 Kolkoncentration cirka 0,35 m V om Kp 12 i 
samma lager. 0,02 rn tjock konc.blandad med 
skärvsten. 

Kp 14 146 646 Liten kolkoncentration cirka 0,4 m V om Kp 13 i

samma lager. 

Kp 15 145 646 Kolfläck 0,10 m under torven, i rostjord. 

Kp 16 147 646 Kol från kolsträng som låg jämns med nedgräv
ningens V innersida invid hörnet. 

Kp 17 148 648 Kol från grop med blekjord i nedgrävningens 
botten. 

I I 
It r' I 



Kp 18 145 645 Kol bland skärvsten i blekjordslager cirka 
0,15 m under torven. 

Kp 19 146 645 Kol från rostjordslager 0,10 - 0,20 m under 
torven, låg tillsammans med skärvsten. 

Kp 20 146 646 Kollager som låg ovanpå undre blekjorden och 
under skärvstenspackningen. Skärvsten bland 
kolet. Kp 20b samma lager men i ruta 146 647. 

Kp 21 147 647 Kol i rostjorden 0,13 m under torven bland 
skärvsten. 

Kp 22 146 647 Kollager ovanpå den undre blekjorden och under 
skärvstenspackningen. Skärvsten bland kolet. 

Kp 23 149 665 Kolanhopning cirka 0,02 under torven i blekjorden 
Låg tillsammans med kvartsavslag. 

Kp 24 149 666 Kollager cirka 0,10 m under torven omgivet av 
något"askig" jord som var lätt rödbränd. 

Kp 25 149 665 Kol cirka 0,20 m ner. Låg tillsammans med brända 
ben, avslag och F 21 och F 23. Kol från A6. 

Kp 26 149 665 Kol något under Kp 25, tillhör samma koncentratio 
Låg direkt på grått opåverkat grus. Kol från A6. 

f, I 
" () _ 'I,- I-.) 1')-

JORDPROVER 

Jp 1 

Jp 2 

146 648 Rosenröd färgning i den gamla markytan under 
skärvstensvallen. 

150 651 Rödfärgad sand under blekjorden, av helt annan 
struktur än rostjorden då provet är av fint 
material utan allt för mycket smågrus. Kan even
tuellt vara bränt. Låg i rutans SV hörn. Fanns 
antagligen i angränsande rutor men har blivit 
bortgrävt . 

BENLISTA 

ruta lager vikt 

144 650 10-20 5,5 gr

146 648 10-20 1 , 5 gr 1 st. 

146 650 40-50 1 st. 

149 665 10-20 17,5 gr 

149 665 20-30 4 gr

149 666 20-30 1, 5 gr 1 st.



FÖRKLARINGAR 

L = längd, B = bredd, T = tjocklek, 1 = retuschens längd, 

b = retuschens bredd, La. = lager, dj = djup, SS = skärv-

sten, kv = kvarts, fl = flinta, DJ = djup, BLJ. = blekjord, 

RJ.= rostjord, OP.J. = opåverkad jord, A = antal, V =  vikt. 

Avslagsredovisningen sker efter ett system som för närvarande 

tillämpas vid Västerbottens museum och där kvartsiten indelas 

enligt följande: 

1= svart grovkornig, 2 = grå grovkornig, 3 = vit grovkornig, 

4 � svart medelkornig, 5 = grå medelkornig, 6 = vit medelkor

nig, 7 = svart finkornig, 8 = grå finkornig, 9 = vit finkor

nig. 

Koordinatsystemet för A1 och A6 är oberoende i förhållande till 

de undersökta anläggningarna i boplatsens nordvästra del. Syste

men är dock sammanknutna så att punkten 149 645 i A1 motsvaras av 

359 137 i det nordvästra systemet och punkten 150 658 motsvaras 

av 352 148. 



RU•rPROTOKOLL 

RUTA DJ. SS BLJ. :?.J. O?.J. KOI{! IENT AR 

ll4 650 10 

144 650 20 

144 650 30 

'i-. 

145 645 10 
,, 

145 645 20 

145 646 • 10 

100 I0-1 10 

100 1-4 6-9

1 1 9 

12 3-10 0-7

2 - 10 -

25 3-4 6-7 -

14 5 646 20 5 - 10 -

145 647 10 50 2-8 2-8 -

145 647 D.0-3( 26 2-3 18 -

145 650 10 131 2-5 5-8 -

145 650 20 

145 650 40 

48 - - 10 -

48 10 

10 2-3 7-8 -

rutan låg i strandbrinken, rrnrken bestod av fint 
material med en del skärv�ten inblandat, i ytan 
påträfå:ades en halverad stenklubba Fl8, fyra av
slag tillvaratogs. 

låg på brinkens kant, ingen torv, sand bl<indad 
med stor mängd sY.ärvsten, sm� och mellanstora. 
1 skrapa F7. 

i övre delen rost jord blandad med mycket ske.rvstoJ 
därunder ett blekjordslager - gamla markytan - med 
skärvsten. I det un�e blekjordsla.gret påträffade: 
2 skrapor FB, Fl0 samt 10 avslag och brända ben. 

blekjord i övre delen, därll!lde� rostjord. Skärv
stenen i blekjorden. 1 kvartsskrapa F24 s'3.lllt 5 
kva.rtsit-och 31 kvartsavslag tillvara:�ogs. 

skärvstenen jämnt fördelad i rutan. i'ellan blek
jorden och rostjorden ett tunt lager rosa�ärgad 
sand.l kvartsitskrapa och 3 avslag tillv�ratogs. 

skärvstenen längst upp spritt i rutan. IN delen 
ett litet blekjordslager med inslag av kol, Kpl8. 
Kan vara den gamla markytan. 

skärvstenen jämnt fördel.:d, 2 kvartsitavslag. 

skärvstenen i övre delen kuvudsakligen i V. 

skärvstenen huvudsarligen i rostjorden. I rutans 
NV del en del �ol och sot bl�nd skärvstenen. 
1 kvartsavslag tillvaratogs. 

överst 12 - 13 cm rostjord med skärvsten, därwtde: 
blekjorden med inslag av sot ooh skärvsten - gaml 
markytan - därunder rostjord. 

blekjorden är tjockast mot N, rostjorden därunder 
består av sa.nd, något djupare erävt i N. SkJ,.,..vst<;
nen ligger mycket tätt. Ing':l. avslag eller fynd. 

rostjorden är i sin undre halv� blandad med kol 
och sot, skärvstenen jämnt spridd. 1 skifferavsla 
i det undre lagret. 

rostjord med kol och sot med jämnt spridd s�ärv
sten. Mot SV lite blekjord. Mitt i rutan ett 
o,2x0,2 m stort tunt lager rödbränd sand. 2 avsla 

ble�jord i övre delen, därunder rostjord. SYärv
stenen i blekjorden. 1 kvartsavsl'3.g i blekjorden. 



m;T?ROTOKOLL 

RUTL DJ. SS �}LJ. J. Ci.J. Kc:.:-:�:�T;..R 

1116 64.5 10 12 2 8 skärvstenen jämnt fördelad i blekjords- och rost
jordslager 

1.16 6.15 20 

146 646 10 

146 646 20 

146 647 10-

146 647 20 

146 647 30 

146 647 40 

146 648 10 

146 648 20 

146 648 30 

146 648 40 

12 10 

20 2 8 

24 0-10 0-1) -

10 10 

22 1-5 5-9 -

25 10 

36 10 

10 4-10 0-6 -

55 1-2 7-8 -

39 10 -

26 0-10 0-lG -

0,5 5 5 

skärvstenen jämnt spridd. Uågra smärre kollron
cent�ationer, Kp 19, uppträdde ca 11-12 ner, runt 
dessa blekjord- gamla. markyt..,11? - rost jord• inu...11.de 
utan skärvsten. I den övre rostjorden tillvaratog 
1 kvartskärna F9 samt 4 avslag. 

0,02 m ner framkom i rutans Ö del en kvartsit
sk.,..apa F6. 

skärvstenen i rostjorden samt i övre delen av 
blekjorden. I ytan av blekjorden ett kollager, 
Kp 20,intill detta påträffades en kvartsitkniv 
F5 samt ett avslag. 

s!-Ji!'Vstenen i rostjordens övre del, flä.ckvis med 
blekjord i översta lagret. 

skärvstenen i ro0tjorden. 6a 10 ner kommer i SV 
hörnet ett kompakt kol och sotlager. Direkt under 
torven påträffades en skifferpilspets F2, i rost
jorden påträffades en flintskrapa F3, 3 avslag. 

ca 5 cm ren råstjord,d.ä.DU.nder Ptt brunfärg�t rost 
sot- och kollager. Skärvstenen jämnt spridd. 

brunfärg;:,.t rost-, sot- och koll�ger med skärvsten 
huvudsakligen i övre delen.Blekjord skyn:t�r fläck 
vis i botten. 1 kvartsitkärna Fl7 påträffades 
alldeles ovanför den gamla m2.rkytan. Inga avslag. 

det brunfärga.de lagret finns fl:ic\rvis i den övre 
delen, därunder blekjorden som visar på den gamlu 
markyt".n,rost jord därpä. Slt:ärvstenen i blckjorden 
övre del. 

blekjord fr. f. a. i ruta.ns SÖ del, därunder röd
färgad sand med sm\sten och skärvstenen. 2 ·wslag 
strax under ytan. 

i den västra delen brunfärgat rost-, kol- och sot 
lager med skärvsten, i den östra delen rostjord 
med skärvsten. Inga avslag. 

i den östra halvan blekjord utan skärvsten, i der 
västra delen sot, kol och ski=i,rvsten blcndat med 
en del ble1• jord. Inga avslag. 

blekjord över hela rutan, skärvstenen i västra d� 
len där även ett avslag påträffades i blekjorden, 
därunder rostjord. 



145 650 

146 650 

�i-_ 

146 ,650 

147 645 

147 645 

147 646 

147 (47 

147 647 

147 648 

I)J. 
... �.
,J,_) 

10 75 

20 80 

30 28 

-40 11 

50 2 

10 10 

20 

10 30 

20 

10 30 

20 3 

10 36 

20 2 

-'LJ. RJ. OP. J • 

1-5 5-9 -

10 -

2 5+3 -

2 �-10 -

2 3-10 -

1-4 5-9

1 9 

t:-10 0-6 -

0-1 ;-10 -

5-10 0-5 -

8 2 

1-3 7-9 -

0-1 �-10 -

skärvstenen jämnt fördel�d. 3 stora stenar låg i 
rutan, under en av dem låg 1-:ol bland s1'"..ärvsten 
Kp 2. Inga avslag. 

1Lnder ovan nämnda stenar yommer ett kol och sot
bemängt skärvstenslager. Skärvstenen ligger tätt. 
Kol oc.h sotlagret finns i rutans NV halva. Inga 
"'Vslag. 

ca 25 ner i N och Ö delen kommer ett tunt blek
lager, i S fortfarande !'lot och kol. Skärvstenen 
jämnt spridd. 1 kvartsavslag i blekjorden. 

tunt blekjordsl�ger i sv, i SO fortfarande kol 
och sot i skärvstenslager, rostjord i övrigt. 
Sk5.rvstenen i SO. 1 kvartsavslag. 

blekjord i SO, i övrigt restjord. Skärvstenen i 
SO. I blekjorden� översta skikt ett benfraement, 
precis under blekjorden invid S kanten ett kvart
sit avslag. 

skärvstenen spridd i rutan. I botten fläckvis 
blekjord, i denna kolbitar Kp9. Inga avslac. 

�läckvi� blekjord i övre delen - gamla markytruic 

därunder rostjord. Inga avslag. 

blekjordslagret r...raf igast i ö. Rutan sluttar nei: 
mot Ö där ett av nedgrävningens hörn fin'!ls.I UÖ 
delen av rutan p�tre�fades en kolsträng som låe 
parallellt med nedgr�v�ingens innersid�,Yp 16. 
Inga u�skiljbara färgningar som vic�r p� � 0 �on 
vonstrulrtion i hörnet. Elekjord ner till 20 i NÖ 
hörnet. Inga av�lag. Stubbe i V. 

blekjord i SO i ;5vrigt rostjord. Rut:.in 
stubbe. 2 skifferavslag. 

':i , �V 

blekjordslaeret :rc>.ftie;ast i 1r il.elen. Skärvstenen 
jämnt spridd. I S<' 'ör!let en del t:ol. 1 kv'l.I'·l.sit
:1vsl � i yt2.n i sö. 

sl�ärvstenen låg i rutans S del. Under rostjorden 
• grått onåverkat grus. Inga -vslag.

rutan lutar kraftigt ner mot nord d� den bildar
i�nersida av vallen och nedgrävningen. Skärvstene
j"-imnt fördelad, i NÖ dock ingen skä_"Vsten då mitt
v 1.ller:i �r d2.r. itt i r\ttans Ö del en koncentra
tion �v 27 skifferavslag. Des utom päträffades
en tå.n�e till en flintpilspets F25.

i SÖ hörnet ett litet ,�Ger ble�jord i övrigt
rostjord. St:ärvstenen Jtligt i västra delen.
Inga av·slag.



RUTA 

RUTPROTOKOLL 

DJ. SS BLJ. RJ. OP.J. 

42 5 5 

KOMMENTAR 

:::}:ärv·stenen fr.f.a. i den S delen, nästan inga i 
NO. 2 skifferavsla� under torven i SO. 

147 650 20 10 0-3 7-1( - blekjord i S delens undre lager, i övrigt rostjorc 
Sk:.i.rv·stenen i S delen. Inga avslag. 

147 ö50 30 l ')-3 7 0-3 blclrjo,.·d i S delens övre l":;er, i N d�lens undre 
p�rti grå opåverk�d sand, i cvTigt rostjord. Skär� 
stenen i blekjorden saMt ett :vartsitavslag. 

117 6-50 40 0-5 5-10 rostjord j övre dclen,därunder grå opiverkad sand

1 S 61' 5 10 3 

l 8 6t15 20 

? 

1-5 5-9 -

8 2 

2-4 6-e -

mest blekjor" i V. Skärvstenen spridd i blekjorder 
Inga "Vslag. 

r�stjord och i undre delen er�tt opåverk�t grus. 

bl ekjordslagret kraftig2.st i C delen då rnt�n slu1 
t<!-I' n.er mot Ö, bildar inners id· a.v nedgrävniingen. 
Få skärvstenar, inga avslag. 

148 646 20 5-lC 0-5 rostjord och därunder opåverkat grått et"ts.

148 647 

118 6/18 

"8 650 

148 650 

149 639 

149 639 

149 649 

1�9 649 

149 650 

149 650 

10 

10 

20 

10 

20 

10 

2 �-8 2-6 -

7 1-5 5-9 -

sl"ärv·stenen i södra delen, rost jorden bilda.r sken
hli lla .• 

s}-ärv·stenen i rutans SÖ del upp 1ot v llen. Ing 
avsla.g. 

0,5 - 2-1< 0-8 rostjord mot botten grått opåverkd grus. I Öden
�vdel ande vallen. Skärv stenen i SV hörnet. I �rv
dele:n. ett blekjordslager som går rätt igenom rost
jorde,n, o, 3x0, 2 m stort.Enst"ka. kolfr::i.gment i blek
jorde,n Kp 17, samt >1.ågon enstak-a skiirvsten. 

8 5-10 0-5 -

8 2 

11 5-10 0-5 -

skärv·stenen i V nä' tan ine;en i Ö. I SÖ en kolsträr 
varur- Kp 1 togs.Inga avslag. 

rostjiord, i botten op"·verkat grått grus. 

skä,.,v-stenen spritt fr.f.a. i den S delen. 1 kvart
si t a1vslag i blek jorden. 

20 0,5 0-8 2-lD - fläckvis går blekjorden ned till 18 cm, i övrigt 
, rostl;�jord. Skärvstenen i översta lagret. 

10 6 2-5 5-8 - skä.rvrstenen fr.f.a. i blekjorden. I V delen ett or 
råde med tunt lae;er kol och sot med skärvsten, Kpi 

20 

10 21 

20 

8 2 

3-10)-7 -

9 1 

rost:jord, i undre delen erått opåverkat grus. 

ble_-�jordsl·1gret kraftigast i r,ro, i SÖ är rostjord1 
skenhä.lla. Skärvstenen i blekjorQen.Inga avslag. 

rostJord, i botten opåverkad grå S'"'nd. 



RUTA 

1i9 651 

149 651 

149 652 

1, 6�3 

l '9 653

,, 

1 9 654 

149 654 

14Q 655 

149 655 

149 656 

1.1.9 657 

149 657 

149 664 

149 664 

RUTPROT<OKOLL 

DJ. SS BLJ. RJ. OP. J. ICO:t,mIENTAR 

10 1� 5-10 0-5 - skärvstenen spridd i blekjorden, inga avslag.

20 1,5 10 skärvstenen i Nö, en sten o,3ox0,15 m stor i SV

10 

20 

10 

20 

30 

10 

10 

4 

12 

13 

3 

6 

5 5 

10 

5 5 

3 1-rn -

10 -

5-10 0-5 -

20 5 2 8 

30 7 2 8 -

10 14 4-7 3-6 -

20 6 5 5 -

10 ·40 5-8 2-5 -

20 1 1-2 8-9 -

10 32 5-8 2-5 -

20 0,5 10 -

10 4 5-10 0-5 -

20 10 -

skärvstenen i blekjorden, i NV en grop omgiven av
blek.jord, inga a.vsl-,g.

i NV hörnet blekjord ner till 25cm under torven.
Skärvstenen i denna blek.jord.

skärvstenen jämnt spridd i rut'l.Il. 1 kv .... rtsit:w
sl�g i den Ö delen. 

i V delen rost jord i den Ö delen ett blekjordsl<'.,...el 
i undre skiktet - gamla markytan. Skärvstenen i 
Ö delen i rostjorden och blekjorden. 

skärvstenen i Ö direkt under blekjorden. 

srärvstenen spridd i blekjordeno Inga avslag. 

rost.jord i övre delen därunder blekjord - g mla 
markytan. IN går den unire blekjorden ihop med 
den c:>vre. Skärvsten fr.f.a. i bln''jorden. I S låg 
på blekjorden en a.nsamli'lg ,rol, K�6• Ing2 avsl;:i.g. 

blek.jorden i s, i N b�ra rostjord. Skärvstenen i 
blekjorden i S. Under detta rostjord utan skärv
sten,. Inga avsla.g. 

skärvstenen jämnt fö"'delad. Inga avslag. 

blel: jord<-m i bottenskiJrtet - gaml"' markyta.n - en
dast i S,i N ro�tjord rätt igenom. Den undre blek
jordien g\r ihop med den övre mitt i rutan. Skärv
stewen i S delen. 

skärvstenen i blekjorden, enstaka i rostjorden. I 
S delen finns i botten det undre blekjordslagret. 
1 k:v:artsi tavslag i den övre blekjorden. 

blekjorden endast i S delen - gamla markytan. 
Skär·11stenen i blekjorden. 

skä�11stenen i blekjordens övre del. 1 flintavslag 
i bl-ekjorden i S. 

skär11stenen i övre delen i NV. I SV en 5 cm bred 
bleYjordsrand i botten. 

skär11stenen i blekjorden. Bergkrist�ll och kvarts
avslag i blekjorden i N delen tillsamm2,ns med en 
bergkristallskra.pa Fll. 

b:.,.ra rost jord. 



RUTA DJ. 

1�9 665 10 

149 665 20 

149 665 30 

149 666 10 
'.;._ 

149 666 20 

149 666 30 

150 650 10 
' 

150 650 20 

150 66� 10 

150 664 °0 

150 665 10 

151 646 10 

151 646 20 

RUTPR0TC� 

SS BLJ. RJ.. 0P. J. Kor.TMENTAR 

? �-10 0-5 - blekjordslagret kr�ftigast i V. Avslag av kvarts 
och bergkristall spritt i bleJ.rjorden. Mitt i ruta 
i blekjordens övre del ett litet kollager Kp 23. 
I NV kom följande :'öremål 1 bcrgkrist0.llskrapa Fl2 
1 kva;rtsitborr Fl3, 1 kvartsitskrapa F14, l kvart 
skrapa F16. 

14 10 - i rutan finns A6 (se beskr.). Skä.rvstenen fr.f.a. 
i övre deleri. Kvarts och berbkristallavslag sprit 
i rutan tillsamm"l.lls med brända ben. 1 kv�rtsit
borr iåträffa.des i detta l�ger, F21. 

12 10 - �6 fo:rtsatte i detta lager. Skärvstenen fr.f.a. i 
anläg<"l'lingen. Kvarts och bergkristall avslag runt 
A6.1 kvartsitskrapa F23 invid A6. 

• 

10 5-10 0-5 - skärv stenen spridd i blek jorden. Mitt i.rutan unde: 
blekjorden en liten kolkoncentration, Kp 24. 
Kv:.rt:s- kvart si t- och bergkristall ..,vslag spridda 
blekjc:r•den. 1 kvartsskrapa Fl5 mitt i rut.ans övre 
del samt en retuscherad flintmilrroli t F22. 

10 0-10 0-lC - blekjc::,rden gick fläckvis genom l .,gret, skärvstenen 
jämnt spridd. Kol i övre delen Kp24. Jrända ben 
samt l kvartsavslag påträf,nndes. 

10 -

14 8-10 0-2

2 1-4 5-8 1

4 8-10 0-? -

- 0-2 8-1(

6 10 0 

1.1 10 -

2 6 4 

10 -

T'Ostjc::ird, i övre delen 1 kv::.rts- och 1 berg.kris
tallavslag. 

rostjord fl�ckvis i Ö delen. Skärv.,,,tenen nästan 
uteoluta.nde i 5V halvan. 

skärvsten i V delen, rostjord som skenhälla, gråt· 
opåvcJ'.'kat grus i botten. 

skärvi�ten, icv,.,rts-, kvartsit- och bergkrist.<>11 v
sla.g :i 1'Jekjorden. 

blekje>rden fläckvis, i denna 'l- kvartsa.vslag. 

sldi!'VBten och kvarts-, kv...,rtsit- och ber;-k:ristall• 
,,vsl2.g �nritt i blekjordcn. 1 kvartsskr"pa Fl9 i 
11ö de1en. 

s'kärv�3tenen från _A6. Kv2.rts- h,n:i.rtsit- och be:rg
!.ristall �vslag spritt. 1 kv,.rtsskr<1pa !7120 i SV. 

skä.rvBtenen i blekjorden. En stenansamling i SV 
delen., 2 3kifferavslag i blel·,iordcn. �edgrävnine
ens inr hörn syntes som en skenruilleutfällning i

det SO hörnet. 

rost jc>rc, '"l:enhälla i sö. 



RUTPR0TOK0LL 

RUTA DJ. ss BLJ. RJ. 0P .J. Kor.mrn:nTAR 

151 650 10 6 7-10 0-3 - 1 ::.rv:ctenen sp-:!:'idd i blekjorden. Inga avslae;.

151 650 20 2st. - 10 -

15? '650 20 -

lJ� 650 30 -

1�3 650 10 2 

153 650 20 -

., 

15� 660 

154 660 

160 65() 

1 ,;o 650 

10 

20 

10 
, 

20 

10 

20 

7st. 

-

5st. 

0,5 

5 

8 

9 

8-10

�-10 

5 -

10 -

10 -

2 

10 -

1 

10 -

0-2 -

10 -

0-2 -

10 -

sk[.rv•stenen i S'V hörnets övre del.Inea. �vslag.

skärv:stenen ytligt mot V sidan. Ing2.. avslag.

rostjord, ingc1 c1vslag

rostjord, ihga avslag.

�ki:l.rv:c:tenen ytligt i :JV, 1 kva.rtsitavslag i ytan.

i SO ·blekjord ner till 20 cm i övrigt rostjord,
inga ,a.vslae.

skä.rv::::tenen i yt n i s, ing-;. avf"l"'.g

rostjord, inga ,.,vsla�.

skärv:;:;tenen i blekjorden, inga a.vslae;.

skenh:illa, inea "'vsl ".g.

skärv:::tenen i blekjorden, inea avslag.

rost jc:>rd, ing a.vsla.,..



-

li'YNDLISTA 

llR TYP L B T 1 b HUTA La. l;IVÅ AJE-:InKJnra 

1,-s:rna 1 136 89 58 lösfyr.1 pq, brir.ken 1 m nedanför 
145 648 

2 pilspets sk. 61 24 7 1/16 647 0,02 direkt under torven i 
rutans N kant 

� skrapa fl o 23 23 10 43 7 p,S fit17 0,05 bl:i.nd skärvsten 

skrapa 5 ?8 20 6 1g 3 145 645 .-0,10 

i; , kniv 7 45 20 8 24" 1-- l' 6 61:6 ... o, 2) .,bruksretusch s,rnma lager 
som Kp20 

�· 

6 skrapa 8 22 26 8 35 /J 1/: ( 646 0,02 i rutans Ö del 

1 slr.re,pa 8 18 19 7 16 3 144 �5') i-0,10 t"l"':l.Sig, i rostjord 

" sl.r pa kv. 32 36 19 41 
·, 

., 1411 650 -0,20 i undre blekjordsl·ger 

ki:)rna. kv. 32 33 21 146 645 ,-0,20 i rostjord 
.. 

1() s!:rapa 1cv. 26 17 12 19 ... 1" 144 650 -0,20 .,.bruksretuscher, i undre 
blekjordslager 

11 skrapa berg- 14 17 7 14 4 149 664 0,01 direkt under torven 
kriste,11 

12 skrapa berg- 12 11 7 18 6 149 665 0,01 direkt under torven i 
kristall rutans NV del 

13 borr 8 2? 20 6 15+] 1 2 149 665 .... 0,10 i blekjorden i rutans 
NV hörn 

14 sl:rapa 5 18 19 8 20 3 149 665 .... 0,10 i blekjorden i rutans 
NV hörn 

15 skrapa kv. 15 1c 7 l? 6 149 666 0,02 mitt i rutan 

16 skrapa kv. 19 15 7 11 ) . '- 149 665 0,05 mitt i rutan 

17 'k-ärna 8 t1.i:: ?8 20 146 647 H),30 strax ovan gamla mcrlrytan 
bland rostjord och skärv-
sten 

18 stenklubba 115 94 34 143 650 i ytan h�lverad i längdaxeln, 
bergart knackad skaftränna 

. 

19 skrapa kv. 15 17 6 14 4 150 665 H),10 i 1:;Ö delen av rutan 

20 skrapa? kv. 18 12 6 lJ" r� 150 665 ,-0,20 .. bruksretuscher, i rutans 
SV' del 

21 borr 8 32 22 10 11+21 2 149 665 ... 0,20 i rostjord invid kol och 
brända ben 

22 retuscherad lå 6 2 28 1 149 666 ,_0,10 retuscherad runtom 
mikrolit fl. 



llR TYP 

23 skr"'pa? 4 

24 skrapa kv. 

25 p;i.lspetstång, • 
e fl. 

�· 

•.. 

j_ 

,, 

, 

' 

L B 

40 42 

14 10 

16 12 

T 

10 

5 

6 

li'YlJDLISTA 

l b HUTA . La rrvj, •-1..i.1,,.\J., . .  

14 3 149 665 -0,30 i blekjordsl�ger under
rostjorden tillsammans 
med kol 

12 3 144 650 -0,30

147 648 -0,10



,rävruta 

. 

143 650 

144 650 

144 650 

145 645 

145 646 

145 647 

1At; i:;c;n 
1,..., ...,_...,._ 

145 650 

145 650 

146 645 

146 646 

14E 647 

146 648 

146 648 

146 650 

146 650 

146 650 

dj L 

0-�K)

30 

10 

10 

10 

?n 
�-

30 

40 

20 

20 

10 

10 

40 

30 

40 

50 

ss F-!ynd, 1 z· 

A V .A V 

1* 45 

3 _4· 5 6 

A V A V A V A V 

1 29 ' 

2 13 

2 9 

1 8 

. 

1 11 

"",;.� 
.. 

::,-. 9 ., kv. . n·: _ittnrnä. r k,ning 

A V A V A V A V A V 

2 7 1 h , 5 

1* 1 ' : 2� *6') 6 3' *spån **brecciekvart-
sit, l skiffer 0,5 g

2 2 3 5,5 31 54, 5 

1** 2,5 1 2 *2 delar **2 delar
brecciekvartsit

1* 1 , 5 1 2 *spån

1 4 

1 skiffer 0,5 g 

1 5 

1 28 I 1 skiffer 5 g 

1 2 

1 9 2 skiffer 1 g 

2 skiffer 1 g 

1 1 

1 1 



',rävruta dj L ss F-!ynd, 1 z· 3 _ 4· 5 6 -:J·. 9 'f kv. . fl .. 
,;t,nrnärkning 

A V .A V A V A V A V A V A V A V A V A V A V 

149 666 30 1 D,5 1 bergkristall 0,5 g 

150 664 10 2 4,5 1 2 2 5 1 1 18 14·,:, 7 bergkristall 2 g 
' 

150 664 20 4 1 

150 665 10 1 12 3* 13 2 1 33 26 �brecciekvartsit, 4 
bergkristall 1 g 

150 665 20 1 0,5 1 5 35 �O,p 9 betkristall 3,5 g 

151 646 10 . 2 skiffer O,!j g 

153 650 10 1 8 

lösfynd ; 85 -A �.,.,..; Y'llr.o."""" �+y,,ov 
,l:10. U� ..L...LJ..1"\.Y.LJ. loJ U.&. c.4,..A. 

nedanför 145 648 

SUMMA: 0 0 1 45 0 0 :,o 18, 9 73 0 0 4 0' C 26 61 14 6' C 359 )21 1 I, o skiffer: 40st 46,5g
i bergkristall:60st 

25g 
,, 

. 

' 
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FOTOLISTA 

Foto: JM = Jan Melander, DL = David Loeffler 

Svart/vit 

A 790 

6 A1 

7 A1 

8 A1 

9 A1 

10 A1 

11 A1 

12 A1 

A 791 

1 A1 

2 A1 

3 A1 

4 A1 

5-12 A1

A 792 

1-6 A1

7 A1 

8-11 A1

12 A1 

A 793 

A1 

2 A1 

3 A1 

4 A1 

5 A1 

6 A1 

7-8 A1 

9-10 A1

11-12 A1

från sso, JM 

Il 

so, JM 
Il NO, JM 
Il ö, JM 

Il SO,JM 

skärvs tens packning i vallen på södra sidan, från N, JM 

Il Il Il Il Il Il Il N, JM 

skärvsten i södra vallen, ruta 145/6 lager 10-20,från S,� 

tvärsnitt i vallen, ruta 146 från N, JM 

Il Il Il " Il Il N, JM 

ruta 145 650 0,30 m under torven, från S, JM 

sektion c-d från syd mot norr, fotad från ö, JM 

sektion c-d forts.fr.o.m. 150 650 till 155 650, JM 

arbetsbild från ö Bver det SV arbetsområdet, JM 

tre kolkoncentrationer i ruta 146 646 0,10 m under torv,� 

ruta 146 646 sektion och plan från NO, DL 

ruta 146 646 sektion och plan från NO, DL 

ruta 146 647 Il " Il Il NO, DL 

ruta 146 648 Il " Il Il NO, DL 

ruta 146 64 7 Il Il Il Il NO, DL 

ruta 146 646 Il Il Il Il NO, DL 

ruta 151 646 stenansamling i nedgrävningens NV hörn,JM 

ruta 146 646 X
-

y sektion från NO, DL

ruta 1 46 647 X
-

y sektion från NO, DL

ruta 146 648 X
-

y sektion från NO, DL



.. 

"··· 

'·/.•,. 

·/ 

A 795 

1-12 A1 a - b sektionen, från 149 645 till 149 657, JM

A 796 

1 A1 a - b sektionen ruta 

2 A6 i ruta 150 665, från 

3 A6 i ruta 149 665, från 

4 A6 översikt från NV, JM 

DIABILDER 16254 - 16283 

2.4 A1 översikt från Sö, JM 

2.5 A1 översikt från ö.JM 

149 657, JM 

ovan, JM 

ovan, JM 

2.8 A1 skärvstenslager med kol i södra vallen, ruta 145/6 0,20 m 

ner, från S, JM 

2.9 A1 skärvstenslager med kol i södra vallen,ruta 145/6 

0,20 m ner, från SO, JM 

2.10 A1 tvärsektion i ruta 146 650, från NO, JM 

2.11 A1 ruta 145 650 0,30 m under torv, från SV, JM 

2.12 A1 arbetsbild från NV, JM 

2.13 A1 tre kolkoncentrationer i ruta 146 646, från NV, JM 

2 . 1 4 A 1 " " " " 1 4 6 6 4 6 , från SV , JM

2.15 A1 ruta 147 646, kolrand i nedgrävningens SV hörn,från N,JM 

2.16 A1 ruta 146 646, x - y sektion från NO, DL 

2.17 A1 146 647, x - y sektion från NO, DL 

2.18 A1 146 648, x - y sektion från NO, DL 

2.19 A1 ytan framför x - y sektionen, från NV, DL 

2.20 A1 stenansamling i nedg-rävningens NV hörn,ruta 151 646 

från ö, JM 

2.21 A1 ruta 146 646 X - y sektionen från NO, DL

2.22 A1 ruta 146 647 X - y sektionen från NO, DL 

2.23 A1 ruta 146 648 X - y sektionen från NO, DL 

2.24-31 A1 a - b sektionen från 149 645 till 149 658, JM

2.32 A6 översikt från NV, J'M 

2.33 A6 ruta 149 665 från NV, JM 

2.34 A6 ruta 150 665 från NV, JM 

2.35 A6 sektion genom det ULtslängda kolet, från SV, JM 



Topografiskt kartblad 22G och 23G 
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Skärvstensvall 

Skärvstensvall 

Skärvstensval}ar, 2 st 

Jordugnar, 2 st 

0 250m 
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_
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SJ,:ärvstensvall 
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Raä 636 A6 
plan skala 1: 20 
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Fig. 1 Al, översikt från sö. N - S schaktet drogs strax 
bakom främsta tallen. A790/6. 

Fig. 2 Al, arbetsbild över det SV området. A792/7. 



Fig. 3 Stensamling i den västra nedgrävningens NV hörn. 
A793/6 

' 

Fig. 4 X - Y sektionen genom skärvstensvallen på den 
södra sidan. A793/8,10,11. 

Fig. 5 A6 med skärvstensamlingen till vänster och ko
let till höger. A796/4 



. __ .,. 
,.., 

.., 

' 

,;'" 

1',ig' 

'::! 

6 N - S sektionen frän ö 
A 791/5-12, A 792/1-6 


