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Inledning 
Vid fornminnesinventeringen 2001 påträffades och registrerades en mycket intressant 
stenåldersboplats. Boplatsen är belägen vid utloppet av sjön Luspasjaure, nära gränsen till 
Norrbottens län och inom samebyarna Grans och Svaipas resursområde. Boplatsen ligger på 
920 m ö h i kalfjällsmiljö. Vid inventeringen framkom, direkt liggande på ytan och utan 
vegetationstäcke, en skifferkniv, ca fem skrapor av vit kvartsit, enstaka kärnor av kvarts och 
kvartsit, ett avslag av tuff, måttligt till rikligt med avslag av kvarts och kvartsit samt enstaka 
skärvstenar. 

Den arkeologiska undersökningen av lokalen har utgjort en del av satsningen kring Polaråret, 
IPY Arktiska Sverige. Förutom den arkeologiska undersökningen som genomförts som ett 
samarbete mellan Västerbottens museum och arkeologer vid institutionen för idé- och 
samhällsstudier, Umeå universitet har personal från arkeologiska forskningslaboratoriet, 
Stockholms universitet genomfört geofysiska prospekteringar. I sjön Luspasjaure har även 
personal från institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, tagit 
bottensediment för att undersöka områdets klimathistoria. Vid de arkeologiska 
undersökningarna deltog personal från Västerbottens Museum, personal och fyra studenter 
från arkeologiska institutionen, Umeå universitet, personal och en doktorand vid arkeologiska 
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet samt Polarforskningssekretariatets 
lärarstipendiat. Två av arkeologistudenterna från Umeå universitet har skrivit C-uppsatser med 
denna undersökning som bas. 

 
Bild 1. Tältlägret vid sjön Luspasjaures utlopp 
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Sammanfattning 
Den arkeologiska undersökningen av boplatsen RAÄ 1372:1 Sorsele sn genomfördes som ett 
samarbetsprojekt mellan Arkeologiska institutionen vid Umeå universitet, Västerbottens 
Museum, Arkeologiska Forskningslaboratoriet och Naturgeografiska institutionen, Stockholms 
universitet inom ramen för IPY (International Polar Year) genom Polarforskningssekretariatet. 
Inom den 2 300 m2 stora boplatsen undersöktes 27 m2 fördelade på 5 schakt vilket resulterade i 
34 fynd och 1538 avslag av ljus finkornig kvartsit. Bland fynden finns hartsbitar varav några 
med tandavtryck, rödockra, skrapor och knackstenar. En hartsbit har daterats med 14C 
metoden till 3340–3100 BC (Beta nr 249997), dvs mer än 5 000 år gammal. Ett stenröjt 
område där en mörkfärgning påträffades kan vara platsen för en enklare bostad. Vid 
undersökningen påträffades även ett område där de fanns rikligt med skärvsten samt trasiga 
föremål kan tolkas som en dumphög. Boplatsen har sannolikt använts under barmarksperioden 
vid upprepade tillfällen.  

 
Bild 2. Kerstin Lidén och Andreas Viberg genomför geofysiska mätningar. 

 

Syfte 
Den övergripande problemställningen för projektet syftar till att skriva en första del av 
områdets kulturhistoria. Inför denna undersökning ställs följande frågor:  

1. Datering av boplatsen?  

2. Vilken karaktär har boplatsen?  

3. Vilken betydelse har området i de naturgeografiska och de kulturhistoriska sammanhangen?  

4. Vilken betydelse har området och dess lämningar i dagens markanvändning och för de 
människor som nyttjar området?  
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Undersökningsområdet 
Vid den fornminnesinventering som genomfördes 2001 registrerades ett 60-tal lämningar i 
undersökningslokalens närområde, främst olika lämningar från det samiska nyttjandet av 
landskapet såsom härdar, källargropar, stalotomter men även ett flertal boplatser från 
förhistorisk tid. 

Undersökningslokalen är belägen på avsatser i småkuperad moränmark, intill bäck 
(Särngejukke) i söder och sjö (Luspasjaure) i norr. Lokalen ligger på ca 920 möh i 
kalfjällsområde. Lokalen registrerades vid fornminnesinventeringen, 2001-08-07. Inom 
boplatsen är både berg i dagen, skiffrig morän samt fuktiga svackor med sediment. 

Anläggningsbeskrivning 
RAÄ 1372 Boplats  

Kartblad: 26F 0j 
Koordinater, mellan 1499232 / 73537604 – 1499340 / 7353844.  
Nivå: 920 m ö h  
Beskrivning: 1: Boplats, osäker utsträckning. Inom angivet område, ca 140 x 60 m (NÖ-SV) 
och på avsatser i småkuperad moränmark, påträffades 1 skifferkniv, ett 5-tal skrapor av vit 
kvartsit, enstaka kärnor av kvarts och kvartsit, 1 avslag av tuff samt måttligt till rikligt med i 
avslag av kvarts och kvartsit och enstaka skärvstenar. Boplatsen har sin största koncentration i 
SV. Ett 50-tal meter åt norr och på andra sidan en mindre stenrygg, påträffades i vattenbryn 
samt i N-sluttande moränmark, enstaka skärvstenar, 1 skrapa av vit kvartsit samt måttligt med 
avslag av kvarts och kvartsit. 2: Boplats, osäker utsträckning. Inom angivet område, ca 90 x 20 
(Ö-V) i N sluttande moränmark samt i vattenbryn, påträffades enstaka skärvstenar, 1 skrapa 
av vit kvartsit samt måttligt med avslag av kvarts och kvartsit. Vid inventeringstillfället 
tillvaratogs skifferkniven, 1 skrapa av vit kvartsit samt 1 avslag av tuff.  

 
Bild 3. Den lilla kulle där schakt 2 förlades. Schakt 1 syns till vänster i bilden. 
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Metod 
På boplatsen låg en stor mängd avslag direkt på ytan vilkas utsträckning karterades med 
totalstation. Området med avslag i ytan var 95 x 30m (ÖNÖ-VSV). Alla inmätningar ligger i 
rikets nät (RT90 2,5gonV). Personal från arkeologiska forskningslaboratoriet gjorde geofysiska 
mätningar vars resultat kunde användas för att placera undersökningsschakten i de områden 
som verkade mest givande. Totalt undersöktes ca 27 m2 fördelade på tre schakt och två enstaka 
kvadratmeterrutor. Schakten grävdes i lager om 1 – 3 cm till 6 cm djup och materialet sållades 
genom små såll med 3 mm maskstorlek samt genom durkslag. Alla ytor fotograferades och 
ritades i skala 1:20 vid varje nivå. 

Ett 15-tal avslag insamlades på ytan av schakt 1. Ett 1 x 5m långt (Ö-V) schakt (Schakt 1) 
placerades i övergången mellan den skiffriga moränen och det mera fuktiga sedimentområdet. 
Schakt 2 placerades på en mindre höjd som var relativt stenfri och som, enligt de geofysiska 
mätningarna, kunde vara stenrensad. Här lades ett 1 x 5m långt (Ö-V) schakt vilket successivt 
utvidgades och slutligen omfattade 17 m2. Genom schakt 2 grävdes en profil i Ö-V-lig riktning 
till ca 25 cm djup. Med förhoppningen att ev. påträffa organiskt material i boplatsens något 
fuktigare del grävdes en kvadratmeterruta (7353786 / 1499270) ner till underliggande berg. 
Inget organiskt material påträffades. I det område som gav kraftiga utslag av eldpåverkad sten 
vid de geofysiska mätningarna lades schakt 4, vilket omfattade ca 3 m2. Genom detta schakt 
grävdes en profil i NÖ-SV-lig riktning till ca 40 cm djup. Eftersom den mätapparatur som 
användes av arkeologiska forskningslaboratoriet hade betydligt högre känslighetsgrad än vår 
metalldetektor användes den främst för att kontrollera i vilken grad den gav utslag där 
forskningslaboratoriets instrument visat höga värden.  

Tillgången på elektricitet via solceller, vindkraftverk och elverk medförde att avvägningar och 
mätningar kunde lagras och bearbetas i datorer på plats, vilket underlättade utbytet av mätdata 
mellan de olika disciplinerna.  

 
Bild 4. Lärarstipendiaten Niklas Bertilsson förmedlar sina upplevelser till Polarforskningssekretariatets hemsida. 
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Resultat 

Undersökta ytor 
Totalt undersöktes 27 m2 fördelade på tre större schakt och två enstaka kvadratmeterrutor. 
Schaktens placering baserades på avslagsspridning, resultat av geofysiska mätningar, 
terrängläge samt förhoppning om fynd av organiskt material. 

Schakt 1 
Detta schakt grävdes i tre lager, -1, -3, -6 cm. I schakt 1 var det en större koncentration av 
avslag i den västra delen än i den östra. Totalt påträffades 348 avslag med en sammanlagd vikt 
på 721 gram och en medelvikt på 2,1 gram i detta schakt. Avslagsförekonsten avtar markant 
österut och kan visa att huvudområdet av boplatsen tar slut här. I schaktets östra del övergick 
markslaget från morän till fuktigt sediment. Förutom avslagen tillvaratogs en kärna i schaktets 
östra del och en liten bit rödockra i den västra delen (se karta 4).  

 
Bild 5. Schakt 1 från öster. 

Schakt 2 
Den geofysiska prospekteringen visade att den västra delen av schaktet, som är planare och 
ligger något högre än resten av schaktet, var rensad från sten.  Avslagen var mer koncentrerade 
till den södra delen av schaktet. I schaktet påträffades totalt 815 avslag med en sammanlagt 
vikt av 1475 gram och en medelvikt på 1,8 gram. I schaktet fanns även två skrapor, alla fyra 
hartsbitarna samt fem av sex fynd av rödockra (se karta 4). I anslutning till det stenfria 
området i schaktets västra del framkom ett mörkfärgat område som sträcker sig i N-S riktning. 
Mörkfärgningen är ca 1,5 x 0,5 m på -3 cm djup och växer till ca 2 x 0,5 m på -6 cm djup. En 
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kort profil grävdes genom mörkfärgningen som visade sig vara 4 – 6 cm tjock. Området vid 
denna mörkfärgning grävdes till – 6cm djup, övriga rutor i schakt 2 grävdes till -3 cm djup.  

       
Bild 6. Schakt 2 från väster.                  Bild 7. Schakt 2 från öster. 

Schakt 3 
Detta schakt grävdes i ett område som var något fuktigare än övrig mark och saknade sten i 
ytan. I förhoppningen att ev. påträffa organiskt material grävdes detta schakt ner till 
underliggande berggrund på ca 1 meters djup. Inget organiskt material påträffades, endast en 
liten mängd avslag i ytan. Ett oväntat resultat av detta schakt är att naturgeograferna kan 
utläsa av profilen i schaktet att sjön Luspasjaure varit en issjö vid något tillfälle under 
förhistorien. 

 
Bild 8. Profil i schakt 3. 
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Schakt 4 
Den geofysiska prospekteringen visade den största mänskliga påverkan i området där schakt 4 
togs upp. Schaktet karakteriserades främst av anläggning 1 som var en svacka fylld med så 
mycket skärvsten att den i markytan framstod som en förhöjning. Förutom skärvsten fanns 
fyra av boplatsens sex skrapor i schaktet, tre fragment av redskap av slipad skiffer, en 
stötkantkärna av kvartsit och en liten knacksten av kvarts. 

Detta schakt skiljer sig från de andra främst genom den stora mängden skärvsten men också 
genom att tydligt visa spår efter redskapstillverkning med både avslag, kärna och knacksten (se 
karta 4). Här finns även den största mängden hela och fragmenterade redskap. Frågan är om 
fynden avspeglar aktiviteter direkt på platsen eller om man ser spåren av städning av den 
stenrensade ytan som delvis syntes i schakt 2. 

 

 
Bild 9. Schakt 4 ligger i ett stenigt och blockigt område. 

Schakt 5 
Schakt 5 bestod av en kvadratmeterruta och här hittades endast en liten mängd avslag. 

Fyndmaterial 
Vid underökningen påträffades 34 fynd samt 1538 avslag av ljus finkornig kvartsit. Bland 
fynden finns hartsbitar varav några med tandavtryck, rödockra, skrapor, skifferfragment och 
knackstenar. Inga ben påträffades vid undersökningen. 

Skärvsten 
Vid den geofysiska prospekteringen på boplatsen gavs de kraftigaste utslagen på eldpåverkan 
vid det som kom att kallas anläggning 1 i schakt 4. Skärvsten fanns på större delen av det 
undersökta området men med en markant övervikt i anläggning 1 i boplatsens sydvästra del.  
Mängden skärvsten visar att man eldat kraftigt på platsen . 
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Avslag 
Avslag hittades i alla schakt som öppnades. Det helt övervägande stenmaterialet är en ljus, 
delvis genomskinlig, tät kvartsit. Även på ett antal mindre boplatser i närheten har samma 
material hittats. Någon råmaterialkälla som kan kopplas till boplatsen har ännu inte 
lokaliserats.  Avslagen visat tydligt att tillverkning av stenföremål har förekommit på platsen. I 
denna redovisning har i det inte gjorts någon skillnad på avslag och splitter, alla bitar har 
behandlats som avslag. I materialet finns det väldigt små, tydliga avslag med synlig slagbula 
som väger långt under 1 gram.  

Totalt hittades 1538 avslag som tillsammans vägde 3,38 kg. Detta ger en genomsnittsvikt på ca 
2,2 g per avslag vilket visar att de flesta avslagen är mycket små. Avsaknaden av stora avslag 
visar att råmaterialet samlats och grovformats någon annanstans för att sedan vidarebearbetas 
och färdigställas på platsen.  

Avslagens spridning på boplatsen visar att antalet avslag per grävd ruta avtar mot norr och 
mot öster (se karta 5). Här har vi troligen identifierat bosättningsområdets avgränsning. Vid 
anläggning 1 i områdets sydvästra del syns ingen uttunning i förekomsten av avslag.  
Avslagsspridningen i vikt per ruta ger en likande bild som den baserat på antal (se karta 6), 
men om man däremot ser på avslagens medelvikt i varje ruta får man en delvis annan bild (se 
karta 7). Det finns rutor mot norr och öster med en hög genomsnittsvikt. I dessa rutor finns det 
få avslag, så enstaka avslag med högre vikt får ett stort genomslag på genomsnittsvikten men 
det kan också vara så att vi ser spår av städning på platsen, där större avslag är lättare att 
fånga upp när man rengör en yta och dessa ha sedan lagts i områdes utkant. I västra delen av 
schakt 2 kunde man i den geofysiska prospekteringen se att ytan är rensad från sten. 

Knacksten 
I sydöstra delen av området kring anläggning 1 hittades en liten knacksten av kvarts.  

Kärnor 
Sammanlagt registrerades två kärnor på platsen. En registrerades i östra delen av schakt 1 och 
en i anläggning 1, schakt 4. Kärnan i anläggning 1 är en så kallad stötkantkärna eller bipolär 
kärna. Sådana uppstår när man håller kärnan mot en städsten och slår ovanpå med en 
knacksten. Metoden används ofta på kvarts och är vanlig under delar av mesolitikum och 
neolitikum men förekommer även under andra tider. Med den tekniken kommer kraften både 
från knackstenen och underifrån från städet. Resultatet blir tunna, något böjda avslag som 
lossnar från två sidor av kärnan. När kärnan är förbrukad har den oftast en ”kuddform” med 
en rak kant med krosspår både på över – och undersidan. 

Då endast två kärnor registrerats pekar även detta, tillsammans med avslagsbilden, mot att 
man arbetat med långt gångna förarbeten på platsen och inte genomfört hela 
tillverkningsprocessen på plats. 

Skrapor 
Sammanlagt tillvaratogs tio skrapor. Av dessa är tre registrerade som ytfynd och kommer från 
området vid schakt 2. Av skraporna med känt läge kommer fem från anläggning 1 inom ett 
relativt litet område medan de övriga två hittades i schakt 2. Tidigare studier av skrapornas 
eggar visar att föremålet använts som ett universalredskap på många olika typer av material, 
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tex ben, horn, trä och skinn. En av skraporna har en konkav egg och kan tolkas som en s.k. 
pilskaftsglättare. 

 
Bild 10. Skrapa med konkav egg. 

Skiffer 
Vid fornminnesinventeringen 2001 hittades en hel kniv av grå skiffer på platsen. Kniven är av 
en typ som brukar dateras till neolitikum. Vid undersökningen hittades ytterligare tre bitar av 
skifferredskap med slipad egg.  Dessa låg i anslutning till anläggning 1. Det är svårt att avgöra 
om skifferfragmenten som hittades vid undersökningen kommer från ett eller flera redskap men 
tillsammans med den hela kniven som hittades på platsen 2001 vet vi att det funnits minst två 
slipade skifferredskap på boplatsen. 

 
Bild 11. Den skifferkniv som hittades vid fornminnesinventeringen 2001. 

Harts 
I schakt 2 hittades fyra bitar harts. En av dessa hade tydligt tandavtryck. De övriga tre hade en 
form som eventuellt kan härröra från en användning som hartstätning. Harts med tandavtryck 
har hittats på flera ställen i Norra Sverige i sten- och bronsålderskontexter. Flera exempel på 
hartsrester på spjut- och pilspetsar i Norrland visar att hartsen även kan ha använts vid 
skaftning av redskap. En hartsbit har daterats och resultatet blev 3340–3100 BC.  
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Bild 12. Närbild av en bit harts med tandavtryck. 

 

Rödockra 
Rödockra har tillvaratagits på sex olika ställen i schakt 2. Rödockrabitarna är mycket små men 
tydliga. Rödockra är vanligt på boplatser från sten- och bronsålder i Norrland. Vanligen anser 
man att den röda färgen haft en rituell betydelse. Den har använts till att måla hällmålningar 
och man har även använt det i gravar under stenåldern. Sådana gravar har man hittat stora 
delar av Sverige, även Norrbotten och Västernorrland men de saknas ännu i Västerbotten. 

Datering 
En av hartsbitarna från schakt 2 daterades med 14C metoden till 3340–3100 BC (Beta nr 
249997). Denna datering till neolitikum motsägs inte av fynden. Däremot säger en datering 
ingenting om boplatsens utsträckning i tid, men inget i fyndmaterialet talar för ett utnyttjande 
under bronsålder – järnålder.  

Aktiviteter på platsen 
Boplatsen har använts intensivt under en så pass lång period att rikligt med skärvsten har 
bildats och man har ansett de nödvändigt att samla ihop den på ett ställe, alternativt eldat i 
huvudsak på ett ställe.  

Alla fynd förutom skärvstenen har transporterats till platsen. Kvartsiten har hämtats så långt 
från platsen att man funnit det effektivt att reducera ner den till relativt långt gångna 
förarbeten innan transporten till boplatsen. Förarbetena har här bearbetats vidare till färdiga 
redskap.  

Skrapor har använts och deponerats på boplatsen. En skrapa med konkav egg - 
”pilskaftsglättare” – tillsammans med harts som ofta används som lim vid skaftning av spetsar 
kan visa att man kan ha arbetat med att iordningställa pilar på platsen. Spetsar av sten saknas 
dock. Rödockran kan ha en rituell betydelse och har troligen använts på platsen då vi funnit 
den på sex olika platser. 

Avsaknaden av ben göra det svårt att avgöra om jakt eller fiske var det viktiga på platsen.  
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Bild 13. Diskussioner vid schakt 2. 

Tolkning 
Utifrån de fynd och anläggningar som påträffats kan en preliminär tolkning vara att någon 
form av enklare bostad funnits på den lilla kullen där schakt 2 förlades. Här har en yta röjts 
från sten och den mörkfärgning som påträffades kan vara rester av eldning på platsen. Här har 
man tillverkat pilar med tillhörande pilskaft och monterat pilarna med hjälp av harts som 
tuggats mjuk. Man har även bearbetat andra föremål av organiskt material med hjälp av 
skrapor. 

Området vid schakt 4 kan tolkas som en dumphög dit förhållandevis stora mängder skärvsten 
samt uttjänta redskap och knackstenar kastats. Enligt uppgift från personer som vistats i 
området under ett flertal år så ligger det ofta en snölega över boplatsen, ibland ända fram till 
juli. Det kan förklara att avslagen och redskapen inte har trampats sönder av renar i någon 
högre grad. Hur förhållandena var under stenåldern vet vi ännu inte, men en bosättning under 
vintertid är mindre trolig.  

I dag finns närmaste träd på flera kilometers avstånd. Var trädgränsen låg under den period 
som boplatsen användes vet vi ännu inte, förhoppningsvis kan den klimatkurva som 
produceras vid naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet ge svar på detta.  

Enligt en besökare från Vindelkrokens sameviste brukar man elda grästorv för att t ex koka 
kaffe. Ett mindre experiment genomfördes genom att mäta den magnetiska susceptibiliteten på 
stenar före och efter eldning med grästorv. Värdena efter eldandet kom inte upp i samma höga 
nivåer som de som uppmätts vid skärvstenen i schakt 4, vilket pekar på att något annat bränsle 
än grästorv har använts under förhistorisk tid. 
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Boplatsen i ett större sammanhang 
I området öster och väster om Luspasjaure finns det små boplatser med samma avslagsmaterial 
som på boplatsen vid Luspasjaure. De sträcker sig från vistet Skaule vid Båssjosjaure i öster till 
Vindelälven uppströms Vindelkroken i väster. Boplatserna ligger på vindblottor på 
moränryggar. På alla utom en finns det bara avslag. På boplatsen som ligger närmast Skaule 
finns det även skärvsten. De flesta ligger vid små bäckar. Inget tyder på att de använts som 
långvariga boplatser utan det ser mer ut som små tillverkningsplatser. Inga råmaterialkällor har 
hittats i närheten av någon av dessa platser.  

På boplatserna som registrerades på Björkfjället saknas råmaterialet som man hittar runt 
Luspasjaure. I Skebleskalet hittades ingen stenålder alls vid sommarens inventering. Den vita 
kvartsiten på boplatsen vid Luspasjaure verkar vara en relativt lokal företeelse. 

Området är mycket lättgånget och österut kan man fortsätta ner mot Laisälven och även 
Uddjaur och Storavan. Västerut från Luspasjaure är det ca 7 mil fågelvägen till Ranafjorden i 
Atlanten. Kan det vara så att boplatsen vid Luspasjaure och de mindre boplatserna i området 
runt omkring speglar en neolitisk led som sammanbinder området vid Laisälven och 
Skellefteälven med Atlanten? 

Nya frågor 
Undersökningen har gett svar på många frågor om boplatsen men också gett upphov till nya 
frågor som till exempel: 
Vad har varit lockande för bosättning just vid Luspasjaure? Är det jakt, fiske, råmaterial eller 
annat? 

Under hur lång tid har platsen utnyttjats? 

Vilken/vilka årstid/er har man vistats på platsen? 

Är boplatsen vid Luspasjaure bara en station på vägen mellan andra platser eller är den viktig i 
sig? 

Administrativa uppgifter 
RAÄnr   Sorsele 1372:1     
Vbm dnr   350/08 
Lst dnr   431-7963-2008, 521-8682-2008 
Fastighet   Kronoöverloppsmarken 
Kartblad   26F 0j 
Undersökningsperiod 2008-07-28 – 08-15 
Undersökt yta 27m2 
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Kartor, fynd och fyndspridning 

 
Karta 1. Läget för sjön Luspasjaure vid vilken den undersökta boplatsen ligger. 

 

Karta 2. Boplatsens läge vid sjön Luspasjaures utlopp. Rengärdet som är markerat på kartan brukas ej längre. 
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Karta 3. De undersökta schaktens (grön färg) belägenhet på boplatsen (röda prickar). 

 

Karta 4. De olika fyndens fördelning i de undersökta schakten. 

 

 

Schakt 1 

Schakt 2
Schakt 3 

Schakt 4 

Schakt 5 

Schakt 1

Schakt 2 

Schakt 3 

Schakt 4 

Schakt 5
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Fyndlista 
 

Fyndnr X Y Nivå Typ Antal 
1 7353768,54 1499246 1cm Del av skifferredskap 1 
2 7353768,29 1499246,3 1cm Del av skifferredskap 1 
3 7353786 1499250 6cm Harts (insänd för datering) 2 
4 7353767,61 1499246,54 2cm Knacksten 1 
5 7353778,005 1499266,44 Pnr. 52 Kärna 1 
6 7353778 1499266,5 3cm Kärna ? 1 
7 7353785 1499249 3cm Rödockra 1 
8 7353786 1499255,5 3cm Rödockra 1 
9 7353786 1499256 3cm Rödockra 1 

10 7353786 1499256,5 3cm Rödockra 1 
11 7353786,5 1499256,5 3cm Rödockra 3 
12 7353778 1499262,5 3cm Rödockra 3 
13 7353767,69 1499245,425 2cm Skrapa 1 
14 7353768,82 1499245,555 2cm Skrapa 1 
15 7353786,54 1499246 2cm Skrapa 1 
16 7353785 1499248   Skrapa 1 
17 7353786 1499251,5   Skrapa 1 
18 Anläggning1     Skrapa 1 
19 Anläggning1     Skrapa 1 
20 7353786 1499254 Sållfynd Sten med rödockra? 1 
21 7353786,09 1499245,73 2cm Stötkantkärna 1 
22 7353786 1499252 3cm Harts 1 
23 7353786 1499253 3cm Harts 1 
24 7353786,5 1499252,5 3cm Tuggumi m. avtryck 1 
25 Ytplock vid schakt 2   Skrapa 1 
26 Ytplock vid schakt 2   Skrapa 1 
27 Ytplock vid schakt 2   Skrapa med konkav egg 1 
28 Ytplock vid schakt 2   Förarbete till spets eller kniv? 1 

  Summa       33 
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Avslagslista 

Ytplock schakt 1 
Pnr X Y Antal Vikt 

38 7353778,962 1499262,278 1 17
39 7353778,915 1499262,425 1 9
40 7353778,57 1499262,115 1 3
41 7353778,6 1499262,295 1 16
42 7353778,49 1499262,35 1 7
43 7353778,003 1499262,295 1 6
44 7353778,265 1499263,17 1 2
45 7353778,26 1499263,2 1 1
46 7353778,558 1499263,47 1 2
47 7353778,555 1499263,315 1 11
48 7353777,985 1499263,575 1 14
49 7353778,86 1499263,885 1 6
50 7353778,865 1499264,212 1 1
51 7353778,96 1499265,957 1 6
52 7353778,055 1499266,44 1 76

Summa     15 177

Schakt 1 
X Y Antal Vikt medelvikt

7353778 1499262 128 389 3,0
7353778,27 1499263,17 108 139 1,3

7353778 1499264 40 27 0,7
7353778 1499265 46 98 2,1
7353778 1499266 21 31 1,5
7353778 1499262,295 5 37 7,4

Summa   348 721 2,1

Schakt 2 
X Y Antal Vikt medelvikt

7353785 1499248 71 103 1,5
7353785 1499249 31 54 1,7
7353785 1499250 38 53 1,4
7353785 1499251 131 181 1,4
7353786 1499248 55 0 0,0
7353786 1499249 58 104 1,8
7353786 1499250 42 230 5,5
7353786 1499251 115 277 2,4
7353786 1499252 79 118 1,5
7353786 1499253 30 27 0,9
7353786 1499254 36 23 0,6
7353786 1499255 6 66 11,0
7353786 1499256 43 77 1,8
7353787 1499249 28 76 2,7
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7353787 1499250 23 38 1,7
7353787 1499251 22 30 1,4
7353787 1499252 7 18 2,6

Summa   815 1475 1,8

Schakt 3 
7353786 1499270 15 34 2,3

Summa   15 34 2,3

Schakt 4 
7353767 1499245 49 174 3,6
7353767 1499246 21 143 6,8

7353768,41 1499245,29 61 193 3,2
7353767,99 1499246 38 130 3,4

Anläggning 1 Skärvstenshög 163 316 1,9
Summa   332 956 18,9

Schakt 5 
7353790 1499256 3 2 0,7

7353790,5 1499256 24 28 1,2
Summa   27 30 1,8
Lösfynd 1 162
Totalt 1538 3378
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Karta 5. Antal avslag per kvadratmeter i alla nivåer i de undersökta schakten. 

 

Karta 6. Avslagens totala vikt per kvadratmeter i alla nivåer i de undersökta schakten. 
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Karta 7. Avslagens medel vikt per kvadratmeter i alla nivåer i de undersökta schakten. 
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Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 249997 4500 +/- 40 BP -24.7 o/oo 4500 +/- 40 BP
SAMPLE : R1372SORSELE
ANALYSIS : AMS-ADVANCE delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (resin): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 3360 to 3080 (Cal BP 5310 to 5030) AND Cal BC 3060 to 3030 (Cal BP 5010 to 4980)
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Foton schakt 1 

-1 cm 

 
Fotomontage X 7353778 / Y 1499262-266, -1 cm 
 

       
 
Schakt 1 -1 cm från Väster                 Schakt 1 -1 cm från Öster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3 cm 

 
Fotomontage X 7353778 / Y 1499262-266, -3 cm 
 
 

               
 
Schakt 1 -3 cm från Väster                      Schakt 1 -3 cm från Öster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6 cm 
 

 
 
Fotomontage X 7353778 / Y 1499262-265, -6 cm 
 

              
 
Schakt 1 -6 cm från Väster                                                   Schakt 1 -6 cm från Öster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foton schakt 2 

-1 cm 

 
Fotomontage X 73537786/ Y 1499249-254  -1 cm 

-3 cm 

     

  Schakt 2  -3 cm från Väster             Schakt 2  -3 cm från Öster 

 



 

 
Fotomontage X 73537785-87/ Y 1499248-254  -3 cm 
 

-3 – -8 cm 
 

      
 
Mörkfägning X 7353785 – 787/ Y 1499251 – 252  från S.                  Mörkfägning X 7353785 – 787/ Y 1499251 – 252  från N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotomontage profil schakt 2 från norr. X7353786 Y1499248 - 252 
 

 

 

   N 

 

 



 

Översiktsbild av schakt 2 från Ö 
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