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INLEDNING 

Inom ramen för det av Västerbottens läns museum ledda projektet "Arkeologiska 
undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län" undersöktes i 
Augusti år 1982 två boplatser vid Överuman,Tärna sn. Boplatserna ligger på östra 
stranden av sjöns södra del 2 km resp 7 km ovanför sjöns utlopp. 
Under den tidigare delen av sommaren 1982 inventerades Överurnans stränder, sjön 
Gräsvattnet inom den svenska gränsen samt en mindre yta på södra sidan av fjället 
Mieseken. Ett 80-tal nya lokaler registrerades (Holm & Lundberg 1984, rapport 
Västerbottens museum) och de undersökta lokalerna utgör 2 av dessa. 
Boplatserna benämnes här 82:208 resp. 82:216 vilket är den fältbeteckning de gavs vid 
inventeringen. I inventeringsrapporten har de även benämningen VLM 102/83:208 resp. 
VLM 102/83:216. 
Lokalerna valdes ut som undersökningsobjekt dels för att båda låg ovanför högsta 
dämingsgränsen, och dels för att verkstadsplatsen 82:208 var mycket begränsad och helt 
intakt. 82:216 innehöll ett för området ovanligt kvartsitmatrial. Dessutom fanns på den 
sistnämnda en rödbränd yta som vi hoppades skulle vara spår av en anläggning. 
Då undersökningen utfördes under sensommaren när vattenmagasinen är fyllda kunde 
inga ytor nedanför högsta dämningsgränsen undersökas. 

Administrativa uppgifter 
Verkstadsplats 82:208 ligger på fastighet Umfors 1:8. long 15°03' lat. 65°59'. 
Fyndlokal 82:216 ligger på fastighet Umasjö 1:4. long 15°05' lat 66°00'. 
Grävningarna utfördes under perioden 24/8 - 7 /9 1982 samt 22/6 - 23/6 1983 
Beslut om tillstånd till undersökningarna: Lnst. dnr 11.395-517 /82. 
Den undersökta ytan var för 82:208; 12 + 5 m2 och för 82:216; 19 m2 

Personal: 
Amanuens 1982 - 1983 
Assistent 1982 
Assistent 1983 

Grovarbetstid: 82:216 -
82:208 -
82:208 -

Amanuenstimmar 1982 
Assistenttimmar 1982 -
Amanuenstimmar 1983 -
Assistenttimmar 1983 -

Åsa Lundberg 
Göran Schill 
Sten Gardeström 

14 dagsverken 
16 dagsverken 
4 dagsverken (1983) 
80 tim. 
56 tim. 
2 tim. 
10 tim. 

Undersökningarna har helt finansierats av Arbetsmarknadsstyrelsen förutom 
projektledning och administration, vilket bekostats av Västerbottens museum. 
I avvaktan på fyndfördelning förvaras fynden på Västerbottens museum. 

Tidigare undersökningar och fynd 
Inom samma område som de två undersökta lokalerna, nära Överurnans utlopp, har 
arkeologiska utgrävningar genomförts under åren 1959 och 1961. År 1959 undersöktes 
T155=Raä 40 och 1136=Raä 38 och år 1961 undersöktes 1132=Raä 29, 1135=Raä 36 
och T150=Raä 37. Undersökningarna gjordes i samband med att sjön reglerades. 
Lokal 82:208 lokaliserades redan våren 1975 av antikvarie A. Huggert (VLM dnr 
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154/84, lokal 2) som tillvaratog avslag av brecciekvarts (Inv.nr Vbm 15261). 
En verkstadsplats samt spridda avslag noterades då på strandplanet nedanför 
dämningsgränsen men dessa var ej synliga vid inventeringen och utgrävningen 1982. 

Målsättning 
Den övergripande målsättningen för projektet "Arkeologiska undersökningar vid 
reglerade sjöar och vattendrag i Storumans kommun har varit att undersöka det 
förhistoriska samhället med avseende på ekonomi för regionen och även att undersöka 
regleringens inverkan på fornlämningar i detta område. 
För dessa båda undersökningsobjekt har mindre, specifika målsättningar satts upp. 
Lokal 82:208 ger med sin mycket begränsade yta med avslag en möjlighet att samla in 
en representativ del av 'verkstadsplatsen' och att se hur mycket avfall som producerats 
vid ett tillfälle jämfört med större, mer spridda avslagskoncentrationer. 
Lokal 82:216 undersöktes med målsättningen att finna anläggningar och även för att se 
om platsen uppvisade några större skillnader, t.ex. vad gäller avslagstyper och 
redskapstyper jämfört med övriga lokaler då kvartsitmaterialet var ovanligt för området. 

Topografisk beskrivning 
Lokal 82:208 är belägen ca 2 km norr om Överurnans utlopp på en mindre udde. 
Udden är långsmal i riktningen SV-NO och på dess högsta parti, en mindre kulle ca 2 
m högre än omkringliggande plana yta, ligger en till ytan mycket begränsad 
verkstadsplats. Kullen ligger på uddens NO-parti närmast den vik där lokal Raä 34 är 
belägen. 
Kullens högsta parti är en liten plan yta på ca 5 meter i diameter. Viken innanför udden 
på dess södra sida är mycket grund och var innan regleringen betydligt mindre. Udden 
är bevuxen med björk, blåbärsris och mossa. Jordarten är morän bestående av finmo och 
rikligt med större sten. 

Lokal 82:216 är belägen på en helt plan yta mellan landsvägen, E 79, och den gamla 
landsvägen. Dessutom begränsas lokalen i NV av en avtagsväg mellan de båda vägarna 
samt i sydost av en mindre vik. Vägkanten mot väg E79 består av ett djupt dike med 
grovt grus och sten. Lokalens strandparti utgörs av en mycket brant sluttande brink, 
bevuxen med ett tunt lager mossa. 
Växtligheten består av björkar, dvärgbjörk samt mossa. Jordarten är morän. 

REDOVISNING AV UNDERSÖKNINGEN 

Fältmetod 
Utgrävningarna har utförts för hand med grävslev och spade. På både 82:208 och 82:216 
har koordinatsystemet utlagts i N-S riktning med X-axeln mot norr och Y-axeln mot 
öster. 

På lokal 82:208 uppmättes en yta av 5x4 m över den tidigare antagna begränsningen av 
verkstadsplatsen. Inom denna yta öppnades ett schakt samt ett representativt urval 
meterrutor för att få en säker begränsning av verkstadsplatsen samt ett representativt 
urval av avslags- och fyndmaterial. Den kompletterande undersökningen 1983 syftade 
till att undersöka några provrutor en bit ifrån avslagskoncentrationen för att se hur långt 
utanför materialet har spridits. 
På lokal 82:216 lades provrutor ut var 5:e m över en mindre yta och vid fyndförande 
rutor utvidgades undersökningsytorna. 
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På båda lokalerna grävdes rutorna i 10 cm-lager ner till intakta, fyndtomma lager. 
Avslag och ben insamlades lagervis. Materialet sållades ej. Höjdberäkningarna gjordes 
utifrån Överurnans vattennivå. 

Fältiakttagelser 

Lokal 82:208 
Verkstadsplatsen var begränsad till en yta av 5 x 4 m, vilket konstaterades vid den 
föregående inventeringen. Över denna yta öppnades ett schakt som var 5xl m i Ö-V 
riktning, och sedan ytterligare 7 m2 över resterande del av den 20 m2 stora ytan. 
I samtliga rutor fanns avslag av brecciekvarts ner till 10 cm under torven och i schaktets 
mittersta rutor även ner till 20 cm under torv. 
De största mängderna avslag låg i ruta X99 Yl96 där nära 5000 avslag tillvaratogs. De 
flesta låg i det sydvästra hörnet där avslagen låg packade på en liten yta i ett 6 cm tjockt 
lager. Ingen av de övriga rutorna hade tillnärmelsevis lika stora mängd. Näst största 
mängden uppvisade rutan intill, XlO0 Yl 96, i vilken 395 st avslag tillvaratogs. 
I ruta Xl00 Yl94 fanns mellan 12-20 cm djup även små 5 mm stora brända benbitar. 
De flesta låg inom mindre, begränsade ytor av grå finmo, ev blekjord. Små fläckar med 
rödbränd sand fanns i regel intill dessa blekjordsytor. Ett tiotal avslag låg spridda över 
rutan mellan 10-20 cm under torv. I rutan intill, X99 Yl94 fortsatte de svaga 
rödfärgningarna med enstaka inslag av små benbitar. Totala vikten ben i båda rutorna var 
endast 2,5 g. 
I de 5 rutor som öppnades 1983 var det totala antalet avslag endast 65 vilket bekräftar 
att koncentrationen var mycket begränsad. 
Däremot kom i ruta Xl03 Yl91 ytterligare brända ben mellan 3 och 10 cm djup. Dessa 
var bättre bevarade och 13 g insamlades. I rutan fanns även ett 10-tal osäkra skärvstenar. 
Vid avtorvningen av ruta X97 Yl93 påträffades i torven en hank eller handtag av järn 
vilket kan ha suttit i sidan till en näverkista eller en större järngryta. 

Lokal 82:216 
Samtliga fynd som påträffades på lokalen låg inom en sammanhängande undersökt yta av 
12 m2

• Den öppnade ytan låg intill vägdiket där den föregående inventeringen visat på 
fynd av kvartsit.
En av rutorna innehöll 200 avslag och ytterligare 2 hade fler än 100 avslag. I de övriga
rutorna insamlades mellan 1 och 62 st per ruta. Materialet var till mer än 95 % en
mycket tät, vit eller genomskinlig kvartsit.
Många av avslagen och även vissa av fynden var mycket spruckna vilket torde ha
försvårat bearbetningen om sprickorna varit naturliga. Påverkan av stark hetta kan ev. 
förorsakat detta senare men ingen rödbränd jord fanns i rutorna. Endast i en ruta, X96
Yl 96, kom avslag djupare än -10 cm under torven. Samtliga redskap, 8 skrapor, en
fragmentarisk spets samt ett retuscherat avslag, låg jämnt spridda över de fyndförande
rutorna. Pilspetsen av brecciekvarts låg ytligt under torven. Alla övriga fynd var av
kvartsit. Inga anläggningar eller skärvstenar påträffades. Två kolprov tillvaratogs i
rutorna bland avslagen.
En mycket starkt rödfärgad yta i rutorna X87 Y200-201 saknade övriga boplats
indikationer som t. ex. avslag och skörbränd sten. Denna kan därför inte säkert sägas
Den rödfärgade jorden var tydligt avgränsad till en ca 0,4x0,4 m stor rundad yta. I dess
mitt fanns en oregelbunden blekjordsfärgning något mörkare i färgen än övrig blekjord.
Rödfärgningen började vid -2 cm och var som djupast 10 cm.
Inga stenar fanns i rutorna. Både brända ben och kol saknades vilket ibland kan
tillhöra samma period som fynden.
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förekomma tillsammans med rödbrända / rödfärgade ytor. 
Ytterligare fem rutor öppnades på lokalen, både helt nära den fyndförande ytan och 
längre ifrån. Samtliga var helt fyndtomma. 

Utvärdering av resultaten 
Utgrävningen av lokal 82:208 bekräftade vad den föregående inventeringen konstaterat, 
nämligen att det rörde sig om en verkstadsplats på en mycket liten, väl avgränsad yta, ca 
20 m2 stor. Inom denna yta undersöktes 12 m2 och sammanlagt tillvaratogs 7242 avslag 
samt 4 fynd av spetsförarbeten av brecciekvarts. Detta visar att man tillverkat slagna, 
bifaciala pilspetsar, oftast med rak bas, vilka grovt kan dateras till bronsålder. Liknande 
lokaler är mycket vanliga i området runt Överurnan. 
Avslagen från den fyndrikaste rutan X99 Y196, totalt 4964 st, har delats upp i djup och 
storlek. Avslagens storlek fördelar sig enligt följande: 

4 avslag är större än 4 cm 
272 avslag är mellan 4 och 2 cm 

1948 avslag är mellan 2 och 1 cm 
27 40 avslag är mindre än 1 cm. 

Mycket få avslag är stora och detta torde bero på att man på platsen endast färdigställt 
spetsarna och att man vid råvarulokalen uppe på fjället (se rapport Holm & Lundberg 
1984) slagit lämpligt stora stycken som man tagit med sig ner till sjöstranden. 

Benfynden låg förhållandevis djupt under torven och saknades nästan helt i det översta 
10 cm-lagret. Detta gäller dock inte i ruta Xl03 Y191 där benen uppträdde från -3 
cm, men även här ökade mängden med djupet. 

Lokal 82:208 kanske inte bör ses som en isolerad lokal. Den kan nämligen höra samman 
med Raä 34 som ligger endast 60 m NO om verkstadsplatsen. Tidigare har både lösfynd 
av avslag hittats på uddens nordvästra strand samt ytterligare en mindre verkstadsplats 
på uddspetsen under dämningsgränsen. 

Lokal 82:216 är ovanlig för Tärnaområdet pga att materialet nästan enbart bestod av 
kvartsit. Vanligtvis finns på lokalerna endast brecciekvarts vilket är ett mellanting 
mellan kvarts och kvartsit (geologiskt betecknad som kvarts men med egenskaper som 
kvartsit när det gäller att bearbeta materialet). Ovanligt är också att de flesta fynden var 
skrapor, 8 av 10 fynd. Spetsen var tillverkad av brecciekvarts och den låg mycket ytligt, 
endast 2 cm under torven. 
Kvartsitavslagen var samtliga av vit eller genomskinlig och mycket finkorning kvalitet. 
Ändå var de inte helt lika då vissa av de genomskinliga avslagen var genombrutna av 
sprickor och andra saknade sprickor. Även vita eller vitbeiga, ej genomskinliga avslag 
fanns i materialet. 745 avslag av kvartsit tillvaratogs samt 26 st av brecciekvarts. 
Det för området ovanliga råmaterialet som dominerar fynden på denna lokal, liksom 
dominansen av skrapor, kan betyda att boplatsen är från en tidigare period än brons
åldern till vilken de flesta lokalerna hör. Om lokalen skulle visa sig vara samtida med 
övriga lokaler kan kvartsitmaterialet ha ansetts vara mer lämpat för tillverkning av just 
skrapor. 
Då riksvägen skar av området intill avslagskoncentrationen var det omöjligt att avgöra 
hur stor lokalen varit. Två intilliggande lokaler, 82:211 ca 200 m mot syd och 82:221, 
vid stranden på motsatta sidan vägen hade enbart brecciekvartsmaterial. Kvartsit har 
påträffats även på andra lokaler i Tärna området men då endast som enstaka avslag eller 
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redskap bland övervägande brecciekvarts. 

Den mycket mörkt rödfärgade ytan söder om avslagskoncentrationen innehöll inget 

övrigt material, t.o.m. kol saknades helt. Ytan var knappt en halv meter i diameter och 

5-8 cm djup. Färgningen framkom endast någon cm under torven vilket innebär att den

kan vara av yngre datum än avslagen.
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Överurnan 

-82:159

-87.:190

Ej inventerad sträcka

Detalj av översiktskarta över nyregistrerade och återfunna tidigare 
registrerade lokaler vid sydöstra delen av sjön Överurnan. För mer 
detaljerad inläggning av lokalerna hänvisas till respektive flygstråksfoto. 
Ur Rapport över fornminnesinventering av området vid Överurnan och 
Gräsvattnet, Tärna sn, Lappland. 
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Schaktplan och nivåkurvor över lokal 

VIJ1 dnr 102/83:208 (fältbeteckning 82:208) 

Tärna sn. Storwnans kn, AC-län 

Upprättad av Åsa Lundberg 

aug-82 

-==------� 

· Vattenyta d 27 aug 1982 - 524.15

_J_ 
x90 

_j_ 
100 

+525.50

I 

_j_ 
110 

■- undersökta 1982

□- undersökta 1983

_j_ 
120 

-� Y170

-j 180 
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Planritning över benfynd och rödbrända ytor 
i rutorna X99-100 Y194, -15 cm 
Lokal 82:208, Tärna sn, Storumans kn, AC-län 
Upprättad av Åsa Lundberg 
Augusti 1982 
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Schaktplan över lokal 82:216 (dnr VLM 102/83:216) 

Tärna sn, Storumans kn, AC-län 

Upprättad av Åsa Lundberg och Göran Schill 

Augusti 1982 
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Lokal 82:216 (dnr 102/83:216) 

Tärna sn, Storumans kn, AC-län 

Upprättad av ..i\sa Lundberg 

Augusti 1982 
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Avslagstabell, lokal 82:208, 1982 och 1983 

Ruta nr djup brecciekvarts kvartsit anmärkning 

X-Y koord • cm -----------····-··· • a.11.t?I... .. \/*L ....... . ?.11.tcll_ .'✓-.i. k t .. [.c:1.11.rri.ä.-.r .k.11.i11.g . .. .. . 
X100 YJ��··· .. .. . 0-1 0
X100 Y194 0-1 0----·········------------------

X100 Y194 

24• ............. 3.3• .. 
64 .... 4.9. 
1 2  38. 

200 . 1.0 9  .• 

• 4 st m bruna fläckar
·····.·.··••1.i::;.t.-.-.�------�--;.��f.�;g.-�_i_"�.9 ....

_u_ : _ Il _ 
---------···········----------•: ...... . 2 4 0 • . .  J.4.'.. .. . ............. : mkt. små .. avslag 

_n_ Il 6 • 30 • b . r· . 
. . . . . . . . . .. . •. . . . . . . . . . . . . •· 11'.l ...... rlJ 11 ... ri:i 1.s.S. . clr.g .n.1.n. g

X100 Y195 • 1 0-20 • .J.!:i.
X100 Y196 0-10 300 

••••••••••••••••••h••••••••••••:••••••••••••••••••: •••• 

_u_ !_n_ 

X100 Y196 • 10-20 •---------··········---- ------------········ 

300 
9 5  -------········-: 

X100 Y197 .Q.� 1 Q ..... '. 1 1 1 •
X99 Y194 •0-10 120 180 

. . . . ..... ... !. rri.k.t...s. r11ti .. c1y5-l_c1g 
·······------------------·-·················· 

1 3 
• 8 st m bruna fläckar············----- ····••:·-······ ···--·-·---···-···················. ............................ 

X99 Y194 : 10-25: 

X99 Y196 0-3
-"-

_11_ 

_u_ 

X98 Y195 '10-20 • 
X98 v·1·9:,·· · ·rö �·1 o · --------- ..... 

X98 Y197 •10-20 •
X97 Y193 . . ..:_ 0-1 0 
X97 Y196 •0-10----·-············· 

tor vrensn ·············-----------

.Gr.ä.-.v._n.irig .. rn.?3-i 
X100 Y189 •0-10
X101 Y194 •0-10
X103 Y191 ················· 

X105 Y195 • 0-1 0

2• . .o,5 ... 

790 

1 0, / 
10 22 

. ..... • . .
< 

1 cm 
............ .. >.1cm (2cm . 
. ........• )2cm (4cm .. 

...... L.(1.cm ... 
. .. \ . .  >1.cm<2cm .. 
............. t ... >.g�.rri .(.4c:11'.l .. 
.......... ..•. )4cm 

: < 1cm ........................ . 
............•... >.1cm.<.2cm. 
............ � .. ) 2cm. � 4cm ..... . 

1 � ... o.,. 1: ......... .
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Fyndlista, lokal 82:208, Tärna sn 

.f..::.�.d.r.1,1�.:1 ..... �r. .......... :.c:1iu..P .... .! . .t Y.fl c:I t.Y.P .............. :. .... , .... :: ... �.r. ... :: .... ti ... .!.Y.i .. l.<.t. ... • .. r11.t1t.�.r..i..t1.I 
.1 .. .. .. ?1 oo ... Y1.94 . :. 0.-1 .. 0 .. )spetsförarbeteL. 7?.�.§.9.::J!! . .. J 1.•.brec ..... kvarts ..... . 
2 I X 100 Y194 • - 5, spetsförarbete• 55-30 -1 21 ... ... 1.s•.brec . .. kvarts ...... . 
. 3 ..... j X98 .. Y195 ..... Jo -.1.o .) spetsförarbete l ........... 32.-41.-·1·9[ 1 5 i brec. kvarts 

. .  
) · ········ ·························· 

. .................. .. ... .4.?.�.4..o..�.1 1' .. ... 1.6: 

: ·········l·�·::···��·:i ·····!·�·�·�··;·· .. j·;:1��!�::�:!e..1 ............. �.:��·:;�·il . ·.
· ... �:·i.-:;:·�:·.-··.��:;.!·;,-. .-.-.-. .-6 ! X97 Y193 i i torv • hank /handtag, 92 -45-8• 40[järn 

Lista över brända ben, lokal 82:208, Tärna sn 

Ruta Djup vikt gram 

X99 Y194 -15 cm 0,5 

X99 Y194 -20 cm 0,5 

X100 Y194 -12-15 cm 1,5 

X103 Y191 0-10 cm 13
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Avslagstabell, lokal 82:216, Tärna sn 

Ruta djup kvartsit brec. kvarts anmärkning 

X�Y ... .J.<c:>.<>.r.cJ .. l cm .. ......... .  �.11J_a 1 .. l vi kJ _i antal... . . Y.i k..t.. LE:t.1111'.l.�.r..k.11 i 11.g . 
X 9-?.. . .Y.rn.f3 • 0-1 o ....... . ....... . .. EL.. .?.! . . 
. X.9-? .. .Y.Hr, .)0.-1 o ...... .. ........... t .2).... 1 
X93 Y19 6 ·····•·o-.1.0 s 2, 411 1 

::::::::::::::::::::::::
· 

········ ··· . . . ..: 
···· · ·······ä·1· · · ···:::::3:r·· ···· ······

··· · ..... 1 .. ].�.p_rigl<gr ... i .. cl\f�.1.c1.g.�.n. .................. . 

)<.9-� .. .YJ�? l 0 -1 0 3 1 i . . ... J.13) 1 ..?.: 
X9 4 Y19 6 ! 0-10 134! 1.1.( .......... ... J 3 .. . .. .. .. ... .... ........... . 
. X�.4 ... YJ.9-? .. ).0-.1.0 6 2 1 sol ........ ... . 
)<.9-.5. .. .Y.1.��. l 0-1 o .. .. . .......... 1._gJ. A.i.. .. ... . ..................... . 
)<.9- 5. .. .Y-1.�13 ... .. !. 0.-1. o ..... ............ s..:f

. . 4..?). ... . . s .. . .. --1., s . . ........ ...................... ........... ...... . 
....... �.•.•.: ................ ).0-1 o....... .. ... .... : 7 ........ 3.l. mjölkkva.rts. . ................ . 
. X95 ... Y1.97 ....... :. 0.-1. 0 ....... .. 1 9 l . ... .... 2 3.! ... .... .......... . ................ .... .... .......... ........... ...... . 
.X9 6 .. Y1.95 ...... / 0.-1. 0 ...... ..... ... 1 .. 1 .1.1......... 4 7 : ... ............. 3 .? 9 i 
X96 Y19 6 i 0-1 0 1 0 s l 1 1  71 ·····

··················· 
: 1 0-2 o 9 s: 6 si 3 ·

· ·
·
······ 

·:::::2:C... . . ......... :::::::::::::::::::::::::::::::. 
�9\)�'�! ....... ! o,Jg.. ... .... §§!..... i§l ................ ? . ............ ·'··9·'··

•••
•
•
••
·· 

. . 
··

••••
•
•
••
•
········

.••••
•
····•···•····••· •••

•
••••••••••

•
•······

5 l . 6 J ..................... ................... .\.lösfynd .. från ... diket .. mot .. riksvägen
.·······························j····················· ··················i··· .,.................. . ...... , ............ ································································ 

Fyndlista, lokal 82:216, Tärna sn 

.�-
n

t X9� •�� 97 j�'.��J :!::;•······ .••• 1 29'.2��·, � l v �
k

•J;.::;:i�a 1! anmärkning

: ........ : ....... �:: .. ��.:� ...... ! �; 
1 
·
o

····!·::�t:�
h

;:
v

;�
ag

_: ... 
5

:��.�.���/ ... \
6 

.... 1.�;::�=��rtsi.:��.fö
rarbete

···· ... .

I I ��11!�� im! i��:;;� ! �i1wm i i���::�} 1:::r�.;�w•ch
.9 ········:······· X9 6 .. Y1.9 6 ..... ) o-.1 .o ···· i· skrapa .... . .. ·········:······· 1 .2-.1.s-7:·

·· 0 ,.s ... ;.kvartsit ...... )_fragm entarisk .. .
10 · X9 6 Y19 6 :0-10 :skrapa ' 20-18-6 ! 2 :kvartsit l rundad e g g

Kolprover, lokal 82:216, Tärna sn 

Kl 

K2 

Ruta Djup Beskrivnini: 

X96 Yl96 -10 cm Kol i blekjordslagret, över hela rutan, bland avslag

X96 Y196 -10 cm Kol i rostjordslagret, bland avslag
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FOTOLISTA 

Negativ 

Film A 1029 
1,2 Expeditionen till Gräsvattnet ger sig av 
3 ,4 Lokal 82:208, verkstadsplatsen till vänster i bilden 
5,6 Lokal 82:208, verkstadsplatsen till höger i bilden 

på uddens högsta parti 
7 82:208, verkstadsplatsen avtorvad 
8 82:208, verkstadsplatsen avtorvad 
9 82:208, paus i arbetet 
10 82:208, ruta XlO0 Y194 grävd 15 cm djupt, benfynd 
11 82:208, arbetsbild 

Film A 1030 
1,2 82:208, ruta X98 Yl 97 grävd 10 cm 
3 82:208, ruta X99 Y196 grävd 2 cm djupt, avslags

4 
5 

6 
7-10
12

koncentration 
utgår 
82:208, grävytans södra del 
82:208, grävytans norra del 
82:208, grävytan på kullens högsta parti 
Bamse på utgrävning 

Film K 2654 
28-29 82:208, fynd av hank eller handtag i torven, ruta X93 Y197 

Film K 2777 A 
29A 82:216, fyndlokalen till vänster om vägen och bortom 

avtagsvägen 
30A-32A 82:216, fyndlokalen till höger om vägen och bortom 

vattnet 

Diapositiv 
20330 82:216 ligger till vänster om vägen och mellan 

20331 
20332 
20333 
20334 
20335 

20336 
20337 
20338 
20339 
20340 

20341 

20342 

avtagsvägen och vattensamlingen 
82:216, arbetsbild 
82:216, rödfärgning ruta X86 Y200-201, -6 cm 
82:216, rödfärgning ruta X86 Y201, -6cm 
82:208 belägen mitt på åsen, bilden tagen från vägen, 
82:208 ligger till höger på den lilla höjden, Raä 34 
syns i viken till vänster på bilden 
82:208 på den låga kullen mitt i bilden 
82:208 på kullen mitt i bilden 
82:208, avtorvning av verkstadsplatsen 
82:208, profilritning vid verkstadsplatsen 
82:208, avslagskoncentration samlas in från ruta 
X99 Y196 
82:208, ruta XlO0 Y194 grävd 15 cm, benfynd på 
ytor med blekjord 
82:208, norrprofil i ruta XlO0 Y194 

frN 

frSSO 
frO 
frNO 

fr s
frNO 

frV 

fr s

frO 
frO 
frO 

frNV 

fr s

frNV 
frN 
frV 
frO 
frSO 

frNNV 
frN 
frNO 
frN 
frN 

frSV 

fr s
fr s
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~-·--~--··-···~-- ------------------

· Bild A 1030 I 10-11.
Lokal 82:208, verkstadsplatsen
på kullens högsta parti.

Bild A 1029 / 5. 
Lokal 82:208, verkstadsplatsen 
bortom viken, på uddens högra sida. 

Bild A 1029 / 3. 
Lokal 82:208, verkstadsplatsen på den 
lilla kullyn som är solbelyst.

. 



Bild A 1030 / 5 
Lokal 82:208, grävytans södra del. 

Bild A 1030 / 3 
Lokal 82:208, avslagsplockning i 
ruta X99 Y196. 
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Bild A 1030 I 10-11. 
Lokal 82:208, verkstadsplatsen 
på kullens högsta parti. 

Bild A 1029 I 5. 
Lokal 82:208, verkstadsplatsen 
bortom viken, på uddens högra sida. 

/Bild A 1029 I 3. 
/Lokal 82:208, verkstadsplatsen på den 
'lilla kullen som är solbelyst. 



·-·-

Bild A 1030 I 5 
Lokal 82:208, grävytans södra del. 

!Bild A 1030 / 3
Lokal 82:208, avslagsplockning i
ruta X99 Y196.
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--------------------------------,

'Bild A 1030 / 10-11. 
Lokal 82:208, verkstadsplatsen 
på kullens högsta parti. 

/Bild A 1029 / 5. 
/Lokal 82:208, verkstadsplatsen 
:bortom viken, på uddens högra sida. 

/Bild A 1029 / 3. 
Lokal 82:208, verkstadsplatsen på den 
. lilla kullen som är solbelyst. 



Bild A 1030 / 5
Lokal 82:208, grävytans södra del. 

Bild A 1030 I 3 
Lokal 82:208, avslagsplockning i 
ruta X99 Y196. 


