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Sammanfattning

Arkeologicentrum AB har genomfört en frivillig arkeologisk utredning steg 1 inför
detaljplanläggning av ett område vid Rödkullen i Åre kommun, Jämtland. Utredningsområdet ligger öster om ullådalsvägen och sträcker sig från vägens ände vid
Ullådalsstugan till väg E14 i söder. Det är ca 150 hektar stort och täcker med viss
marginal planområdet för detaljplanen. Utredningen har utförts på uppdrag av
Dähliebyn Åre AB. Den har omfattat byråinventering och fältinventering. Fältarbetet utfördes i senare delen av augusti år 2011.
Före denna utredning fanns en fast fornlämning, ett fångstgropssystem (Åre
55), registrerat i utredningsområdet. Fyra av fångstgroparna har borttagits utan
undersökning sedan systemet registrerades år 1973. Ett nyfynd av en fångstgrop
gjordes under utredningen, i systemets södra förlängning. Under utredningen framkom även fyra övriga kulturhistoriska lämningar, en dammvall, en förvaringsanläggning, en torvtäkt och förfallna rester av en sommarladugård.
Det vetenskapliga och pedagogiska värdet av nyfynden bedöms med undantag
av fångstgropen som lågt. För de fyra övriga kulturhistoriska lämningarna föreslås
inga ytterligare antikvariska åtgärder. Dokumentation eller undersökning utöver
den som genomförts i samband med denna utredning är inte motiverad.
Inte heller föreslås någon arkeologisk utredning steg 2, utredningsgrävning.
Motiveringen är utredningsområdets topografi, som är alltför brant sluttande för att
ha någon större fornlämningspotential. Ett mera gynnsamt terrängläge centralt i
utredningsområdet är planerat som naturmark.
Fångstgropssystemet har ett högt vetenskapligt värde och ett ganska högt
pedagogiskt värde. Det pedagogiska värdet reduceras av fångstgroparnas komplicerade läge och morfologi. För ingrepp i eller nära fångstgropssystemet krävs
länsstyrelsens tillstånd enligt lagen om kulturminnen m.m. I första hand föreslås att
området vid fångstgropssystemet undantas och planeras som naturmark så att
fornlämningen kan kvarligga i en meningsfull miljö. Om detta inte är möjligt bör
fornlämningen undersökas och tas bort så att marken frigörs för planerat ändamål.
Länsstyrelsen fattar i så fall beslut om fortsatta antikvariska åtgärder, i annat fall
om skyddsområde och andra eventuella villkor inför kommande exploatering.
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Bakgrund och syfte

Arkeologicentrum AB har på uppdrag av Dähliebyn Åre AB utfört en frivillig arkeologisk utredning steg 1 vid Rödkullen i Åre. Utredningen föranleds av upprättandet av en detaljplan för det aktuella området.
Arkeologiska utredningar utförs för att fastställa om fast fornlämning berörs av ett arbetsföretag (jfr lagen om kulturminnen m.m., SFS 1988:950, 2
kap. 11 §). Utredningsresultaten skall bilda ett fördjupat planerings- och
beslutsunderlag till uppdragsgivare, kommun och länsstyrelse.
Utredningen är genomförd med hög ambitionsnivå. Genomförandet motsvarar en särskild arkeologisk utredning steg 1, byrå- och fältinventering.
Det betyder att kulturhistoriska lämningar med synlig begränsning ovan jord
registrerats och att terränglägen lämpliga för fasta fornlämningar utan synlig
begränsning ovan jord eftersökts för eventuell senare särskild utredning steg
2, utredningsgrävning.

Figur 1. Utredningsområdet (svart begränsningslinje) ligger i Åre kommun, Jämtland.
Skala 1:75 000.
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Genomförande
Metod och material

Utredningen har omfattat byråmässig genomgång av olika källkategorier
samt fältinventering av utredningsområdet (figur 1). Antikvariska bedömningar och dokumentation har skett enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ)
anvisningar och praxis för registrering av kulturminnen i fornminnesdatabasen FMIS (Blomqvist 2007, Olsson 2008a, 2008b, RAÄ dnr 320-38742002). Lägesbestämning har skett med handhållen gps. Skriftliga beskrivningar över de påträffade kulturhistoriska lämningarna har upprättats enligt
RAÄ:s anvisningar (bilaga 3). Lämningar och ett urval miljöer har fotograferats digitalt (bilaga 2 och 4).
Byråinventering har omfattat de vanligaste antikvariska källmaterialen,
såsom registrerade kulturhistoriska lämningar och andra kulturvärden i olika
databaser, uppgifter om arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Statens
historiska museums (SHM) fynddatabas, allmänna kartor, tryckta historiska
kartor samt lantmäteriakter, ortnamnsuppteckningar och äldre belägg, samt
hembygdslitteratur och antikvariska rapporter
Fältinventeringen ägde rum mellan 2011-08-22 och 2011-08-24 och genomfördes i form av systematisk terrängrekognoscering av utredningsområdet. Okulär besiktning har kompletterats med provstick med jordsond.
Täckningsgraden (fältinventerad yta per arbetsdag) var 28 hektar.

Utredningsområde

Utredningsområdet ligger inom det ekonomiska kartbladet 19D 6-7c-d Åre
och inom trakterna Bräcke, England och Åre-Berge. Det består av planområdet med viss marginal. Utredningsområdet är 150 hektar stort (figur 1
och 8). Två områden har undantagits, tomtmarken vid Bustadmon (11
hektar) och schaktade ytor vid Rödkullens skidlift (4 hektar). Den fältinventerade arean uppgår med andra ord till 135 hektar.

Områdesbeskrivning

Höjdskillnaderna i utredningsområdet är mycket stora. Den högsta punkten,
750 meter över havet återfinns på Rödkullens västsluttning i utredningsområdets nordöstra del. De lägsta nivåerna, 470 meter över havet, återfinns
vid väg E14 i söder. I utredningsområdets centrala del finns ett flackare delområde som ur fornlämningssynpunkt utgör ett mera gynnsamt terrängläge
än de omgivande branta sluttningarna.
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Moränmark dominerar utredningsområdet men det finns även ett betydande inslag torvmark, bl.a. i form av backmyrar. Avgränsade myrstråk i
utredningsområdet är ofta små till ytan och inte namngivna på tryckta
kartor.
Många bäckar avvattnar utredningsområdet. De största bäckarna är Englandsbäcken och Bräckebäcken. Ytterligare en större, på karta ej namngiven
bäck rinner upp nordost om stugområdet vid Bustadmon. Inga andra vattendrag än bäckarna finns i utredningsområdet. Inga kallkällor påträffades
under fältarbetet.
Nuvarande markslag i utredningsområdet är huvudsakligen skogsmark.
Området används även för rekreation. Längst i norr finns Ullådalsstugan,
vandringsleder, längdskidspår och skidliftar. I den nordligare delen av
utredningsområdet ligger Bustadmon med ett trettiotal fritidsstugor. Söder
om dessa återfinns Rödkullens skidlift. I utredningsområdets sydligaste del,
närmast väg E14, finns ett kulturmarksområde, i dag huvudsakligen hagmark men tidigare åkermark. En enstaka åkeryta finns längst mot sydsydost. Spår av skogbete och enstaka hägnader förekommer sporadiskt i
utredningsområdet. Dessa härrör sannolikt från slutet av 1800-talet eller
början av 1900-talet.
Vegetationen domineras av granskog på de lägre nivåerna och fjällbjörkskog på de högre. Ingenstans når utredningsområdet ovanför trädgränsen.

Tidigare antikvarisk verksamhet

Åre socken har av RAÄ inventerats på fornlämningar för den ekonomiska
kartan. Förstagångsinventering skedde i det berörda området år 1973. Ingen
revideringsinventering har företagits här (Jensen 1997). Åren 1997 till 2001
genomförde RAÄ tillsammans med länsmuseet en fjällinventering inom de
västligaste delarna av kommunen. Trakterna kring Åre berördes inte. Skogsstyrelsen har via sitt arbetsmarknadsprojekt Skog och historia registrerat
kulturminnen i socknen men utredningsområdet har inte berörts (Skogens
källa 2011-10-07).
I relation till hur Åredalen byggs ut har även de uppdragsarkeologiska
undersökningarna haft liten omfattning. Det är framför allt fångstgropar som
undersökts (FMIS 2011-10-09). Arkeologiska utredningar förefaller med
undantag av föreliggande utredning vara okända. Därför är den lokala
arkeologiska kunskapsuppbyggnaden rudimentär.
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Figur 2. Utredningsområdets sydligaste del ligger i hagmark. Vy mot Åredalens riksintresseområde för kulturmiljövården (RIKMV). Foto: AC2011-43-Z-0166.

Resultat

Denna arkeologiska utredning har resulterat i nyregistrering av fyra övriga
kulturhistoriska lämningar och ombesiktning och revision av en tidigare
känd, fast fornlämning i utredningsområdet (tabell 1, figur 3, bilaga 3).
Tabell 1. Kulturhistoriska lämningar i och nära utredningsområdet (FMIS 2011-08-19
och AU1, arkeologisk utredning steg 1). Jfr bilaga 3.
IDnummer
AC4301
AC4302

Lämningstyp

Beskrivning

Dammvall

Damm i bäck

AC4303

Förvaringsanläggning,
övrig
Brott/täkt

Åre 55

Fångstgropssystem

AC4304

Husgrund, historisk tid

Förvaringsplats i
bäck
Torvtäkt

Sommarladugård,
rest av
5 fångstgropar
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Antikvarisk
bedömning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning

Källa
AU1
AU1
AU1
AU1

FMIS
AU1
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Dammvall

En mindre dammvall, AC4301, påträffades i en av bäckarna på utredningsområdets utkant (figur 3). Syftet med dammvallen är oklart, men
resultatet har blivit att vattnet sökt
sig en underjordisk väg. Det är oklart var eller om bäcken rinner upp
igen.

Figur 3. I förgrunden dammvallen AC
4301, i bakgrunden den nu torrlagda,
äldre bäckfåran. Foto: AC2011-43-Z0159.

Förvaringsplats

I samma bäck som dammvallen AC4301 finns en liten förvaringsplats,
AC4302 (figur 4). Det är vanligt i fjällområdet med små fördämningar som
skapar ett rum för kylförvaring. Ofta påträffas sådana förvaringsplatser nära
renvallar och fäbodvallar. Bäcken är i dag torrlagd på grund av fördämningen uppströms, vilket visar att förvaringsplatsen är äldre än dammvallen AC4301.

Figur 4. Förvaringsplatsen AC4302 i
den nu torrlagda
bäcken är knappt
synlig under örterna. Foto: AC201143-Z-0160.
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Torvtäkt

På grund av det lokala byggnadsskicket, oavsett om det handlar om kåtor
eller timmerbyggnader, är torvtäkter vanliga i fjällområdet. Torv har använts
som yttre väggbeklädnad på torvkåtor och som takbeläggning på timrade
byggnader. Mera storskalig torvbrytning har kunnat ske för bränsle eller för
torvströ, men torvtäkten i utredningsområdet, AC4303, är en liten yta för
husbehovsbrytning
(figur 5). Rester av
torvhässjor finns ännu
kvar på platsen. I närheten står en brädfodrad vedbod.

Figur 5. En torvhässja på
torvtäkten AC4303. Foto:
AC2011-43-Z-0163.

Husgrund efter sommarladugård
I den sydligaste delen av utredningsområdet finns rester
av en sommarladugård eller
annat fähus i form av en
husgrund till en timrad byggnad med några kvarliggande
skift timmer (figur 6).

Figur 6. En förfallen f.d. sommarladugård, AC4304, återfinns i
utredningsområdets sydöstra del.
Foto: AC2011-43-Z-0171.
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Fångstgropssystem

Av det tidigare registrerade fångstgropssystemet Åre 55 återstår i dag fyra
fångstgropar. Ursprungligen fanns här åtta gropar. De fyra saknade groparna
torde ha borttagits utan undersökning i samband med att man breddade
vägen och anlade en parkeringsplats vid Ullådalsstugan.
Vid fornminnesinventeringen år 1973 bedömdes fångstgropssystemet
som osäkert. Naturbildningar kunde inte uteslutas, menade man, men registrerade dem som fångstgropar av följande skäl: vissa morfologiska element
är typiska för fångstgropar och det fanns en muntlig uppgift som styrkte att
detta var fångstgropar.
Vid den nu aktuella utredningen tillkom ytterligare en fångstgrop i systemets södra förlängning. Strax norr om denna iakttogs en grop av ålderdomlig karaktär men för blygsamma mått för att registreras som fångstgrop.
De fem fångstgroparna har delvis en atypisk morfologi men vissa formelement är karaktäristiska för fångstgropar, storlek, djup och bottenplan.
Terrängläget, att fångstgroparna ligger neddragna omedelbart nedanför en
avsats i en kraftig sluttning, är välkänt i fjällregionen. Likaså är det välkänt
att fångstgropar i fjällområdet ofta saknar vall. Avsaknaden av vall skall
säkert sättas i samband med terrängläget i sluttningen. Effekten av att lägga
upp massor runt gropen för att erhålla ett större djup uteblir i kraftig sluttning. De rännliknande fördjupningarna vid vissa av groparna och det faktum
att de saknar en del av väggen kan förklaras med renoveringsarbeten. 1973
års muntliga uppgift gör gällande att fångstgroparna var nykonstruerade av
en person från trakten. Det är mera sannolikt att detta är ett förhistoriskt
fångstgropssystem för vildren, vilket grävts om i senare tid.
Någon tveksamhet angående lämningstyp eller antikvarisk bedömning
avseende detta fångstgropssystem föreligger därför inte.

Figur 7. Den näst nordligaste fångstgropen i systemet Åre 55 under
dokumentation. Foto: AC2011-43-Z-1398.
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Figur 8. Resultat av arkeologisk utredning steg 1. Kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet. Röd markering = fast fornlämning, blå markering = övrig kulturhistorisk lämning. Skala 1:20 000.
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Åtgärdsförslag

Det vetenskapliga och pedagogiska värdet av nyfynden i utredningsområdet
av övriga kulturhistoriska lämningar, AC4301–AC4304, bedöms som lågt.
Någon dokumentation utöver den som genomförts i samband med denna
utredning är inte motiverad med anledning av den nya detaljplanen.
Något behov av utredningsgrävning, särskild utredning steg 2, i syfte att
fastställa förekomst av fast fornlämning utan synlig begränsning ovan jord,
bedöms inte föreligga på grund av områdets och de kända lämningarnas
karaktär samt terrängförhållandena. I huvudsak utgörs utredningsområdet av
branta sluttningar med liten fornlämningspotential. Det flackare och ur
antikvarisk synpunkt intressantare området söder om befintlig bebyggelse
vid Bustadmon är planerat som naturmark, varför fördjupat utredningsbehov
bortfaller här.
En hållbar kulturmiljöförvaltning innebär generellt att bevarande är att
föredra framför borttagande. Fångstgropssystemet Åre 55 har ett högt
vetenskapligt värde och ett ganska högt pedagogiskt värde. Det pedagogiska
värdet reduceras av fångstgroparnas komplicerade läge och morfologi.
Fångstgropssystemet har inte sådana egenskaper eller ett sådant antikvariskt
värde att det till varje pris behöver bevaras. För ingrepp i eller nära fångstgropssystemet krävs länsstyrelsens tillstånd enligt lagen om kulturminnen
m.m., 2 kap. 13 § (SFS 1988:950). Fångstgropssystemet kan efter länsstyrelsens beslut tas bort och marken frigöras för avsett ändamål, men borttagande sker enligt samma lag på exploatörens bekostnad.
I första hand föreslås här att området vid fångstgropssystemet med ett
skyddsområde inte underskridande 50 meter undantas och planeras som
naturmark. Då kan fornlämningen ligga kvar. Fornlämningsområdet bör då
märkas ut för att säkerställa att inga skador uppkommer under byggnation.
Platsen bör även skyltas för att öka framtida besökares medvetenhet och
kännedom om fornlämningsmiljön.
Om det inte är möjligt att planera för ett stycke naturmark vid fångstgropssystemet föreslås att fornlämningen undersöks och tas bort så att
marken frigörs för avsett ändamål. Länsstyrelsen fattar efter ansökan beslut
avseende tillstånd och eventuella fortsatta antikvariska åtgärder i detta
ärende.
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Bilaga 1. Administrativa och
tekniska uppgifter

Uppdrag
Arkeologisk utredning steg 1 inför detaljplan, Rödkullen, Åre kommun,
Jämtlands län
T

Diarie- och projektnummer
Länsstyrelsens dnr --Arkeologicentrums projektnr P2011:43 Z Rödkullen
T

Beställare
Dähliebyn Åre AB, Postboks 351, N-2051 Jessheim, Norge
T

Utförare
Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Box 1, 834 21 Brunflo
Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger
T

Projekttid
Fältarbete 2011-07-22—2011-07-24, 4,75 dagsverken
T

Täckningsgrad
Fältinventerad area per dagsverke: 28 hektar
Belägenhet
Län: Jämtland
Landskap: Jämtland
Kommun: Åre
Socken: Åre
Trakter: Bräcke, England och Åre-Berge
Ek. kartblad: 19D 6-7c-d Åre
T

Utredningsområde
Yta utredningsområde: 150 hektar
Undantagna ytor: tomtmark vid Bustadmon (11 hektar), schaktade ytor vid
Rödkullens skidlift (4 hektar)
SV-koordinat: N7032295 E400975
T

Kartreferens
SWEREF 99 TM
T

Kartering
Programvara: ArcView 3.2. (ESRI)
T
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Fynd
Inga fynd har tillvaratagits.
T

Arkivmaterial
Inget arkivmaterial har producerats.
T

Fotografier
Digitala fotografier (bilaga 2 och 4) är samtliga återgivna i denna rapport
och förvaras vid Arkeologicentrum.
T
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Bilaga 2. Fotoförteckning
ID

AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z

Bild- Motiv
nr
0158 AC4301 Damm

0159 AC4301 Damm och torrlagd
bäckfåra
0160 AC4302 Damm

0161 Arbetsbild, vedbod vid AC4303 med
Kjell Edvinger
0162 AC4303 Torvhässja
0163 AC4303 Torvhässja

0164 Gärdesgårdsstör N7033194
E401443
0165 Englandsbäcken

AC2011-43-Z

0166 Översikt Åredalen med Kjell
Edvinger
0167 Översikt Åredalen

AC2011-43-Z

0169 AC4304 Stolpe i husgrund

AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z
AC2011-43-Z

0168 AC4304 Sommarladugårdsgrund
0170 AC4304 Husgrund
0171 AC4304 SÖ hörn

0172 AC4304 Stolpe i framkant på
sommarladugård
1393 Vedbod vid AC4303 Torvtäkt
1394 AC4303 Torvtäkt

1395 Arbetsbild, Britta Wennstedt
Edvinger vid Ullådalsstugan
1396 Åre 55:1 Fångstgrop med Britta
Wennstedt Edvinger
1397 Åre 55:1 Fångstgrop med Britta
Wennstedt Edvinger
1398 Åre 55:2 Fångstgrop med Britta
Wennstedt Edvinger
1399 vakant
1400 Åre 55:2 Fångstgrop med Britta
Wennstedt Edvinger
1401 Åre 55:3 Fångstgrop med Britta
Wennstedt Edvinger
1402 Åre 55:4 Fångstgrop med Britta
Wennstedt Edvinger
1403 Åre 55:5 Fångstgrop med Britta
Wennstedt Edvinger
1404 Åre 55:1-3 Fångstgropssystem,
terrängläge för fångstgropar
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ID-nr
AC4301

Bilaga 3. Objekttabell
Lämningstyp
Dammvall

Beskrivning

Dammvall, 5 m l (NV-SÖ), 0,7-1,3 m br och 0,5 m h, av flata
naturstenar, 0,3-0,5 m st. Övermossad.

Leder om vattnet från nu torrlagd bäckfåra i S mot V, där bäcken
fortsätter under jord.

Antikvarisk
bedömning
Övrig kulturhistorisk lämning

Terräng: S-sluttande moränmark. Skogsmark (granskog).
AC4302

Förvaringsanläggning,
övrig

2011-08-23 BWE

Förvaringsplats i bäck, närmast oval, 1,5x1 m (NÖ-SV) och 0,3 m dj. I
SV avgränsad av dammvall, 1 m l (N-S), 0,3-0,5 m br och 0,3-0,5 m h,
lägre i S. Delvis övermossad.

Övrig kulturhistorisk lämning

Vanlig typ av förvaringsplats i fjällområdet. Bäcken är nu torrlagd. Jfr
AC4301.
Terräng: Torrlagd bäckfåra i SV-sluttande moränmark. Skogsmark
(granskog).

AC4303

Brott/täkt

2011-08-23 BWE

Torvtäkt, 15x15 m (N-S), bestående av smärre brytningsytor samt
rester av torvhässjor.
Brytningsytorna är 2-3x5 m st och 0,2-0,3 m dj. Hässjeresterna,
varav en delvis upprättstående, 1,5 m h, består av rund- och
fyrkantsvirke, 0,05-0,1 m diam, sammanfogat med spikar, ej
handsmidda. Torvtäkt för husbehov i senare tid.

Övrig kulturhistorisk lämning

SÖ om torvtäkten är en brädfodrad vedbod, intakt.

Terräng: Flack torvmark i S-sluttning. Skogsmark (blandskog).
AC4304

Husgrund,
historisk tid

2011-08-23 BWE

Sommarladugård, rest av, kvadratisk, 6x6 m (N-S) och intill 1,5 m h.
Knuttimrad. Sex kvarvarande skift. Inne i husgrunden är rester av
det nedrasade brädtaket och av en luftburen elledning på
porslinsisolator. På Ö och V väggrest är tre kobindslen på var sida.
Grunden utgörs i N av syllstenar, 0,5 m st, och i S av stolpar, 0,8 m h
och 0,35 m diam.

Övrig kulturhistorisk lämning

Närområdet är kraftigt överväxt med hallonsnår och nässlor, de
senare i synnerhet omdelbart S om husgrunden.

4 m SÖ om husgrunden är ett röjningsröse, 3 m diam och 0,3 m h, av
0,3-0,4 st stenar i en gles stensamling.

Terräng: Avsats i kraftigt S-sluttande moränmark. Skogsmark
(blandskog).
Åre 55

Fångstgropssystem

2011-08-23 BWE

Fångstgropssystem, 150 m l (N-S), bestående av fem gropar, runda
och ovala, på ett inbördes av stånd av 1-56 m. De runda groparna är
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4 m diam och 1,7-2 m. Två har rektangulärt bottenplan, 0,6-1,3x0,4
m, och en har konformigt bottenplan. De ovala groparna är 3,33,5x2,5-3 m (Ö-V resp NÖ-SV) och 0,6-1,5 m dj. Rektangulärt
bottenplan, 0,9x0,3 m (Ö-V) resp skålformat bottenplan. De flesta
groparna saknar vall eller har ställvis vall kring kanten, 1,3-1,5 m br
och 0,1-0,3 m h. Tre av fångstgroparna har rännformiga
fördjupningar, 1-2 m br och 0,4-1 m dj, vid ena väggen, sannolikt
tillkomna i samband med konstruktion eller renovering av
fångstgropen.
Mellan fångstgrop de två sydligaste fångstgroparna är ytterligare en
grop, 1,5 m diam och 0,4 m dj. Skålformad botten. Ingen vall kring
kanten. Möjlig fångstgrop.
Av 8 fångstgropar registrerade år 1973 återstår fyra. Övriga
borttagna vid vägbreddning och anläggande av parkeringsplats. Ett
nyfynd i S vid arkeologisk utredning år 2011. Samtliga fångstgropar
är kraftigt överväxta av örter. Svårbesiktigat.
Terräng: Kraftigt till måttligt V-sluttande moränmark nedanför
avsats. Skogsmark (fjällbjörkskog med inslag av gran, vide och enar).
2011-08-23 BWE
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Bilaga 4. Påsiktsbilder
AC2011-43-Z-0158

AC2011-43-Z-0162

AC2011-43-Z-0159

AC2011-43-Z-0163

AC2011-43-Z-0160

AC2011-43-Z-0164

AC2011-43-Z-0161

AC2011-43-Z-0165
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AC2011-43-Z-0166

AC2011-43-Z-0170

AC2011-43-Z-0167

AC2011-43-Z-0171

AC2011-43-Z-0168

AC2011-43-Z-0172

AC2011-43-Z-0169

AC2011-43-Z-1393
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AC2011-43-Z-1394

AC2011-43-Z-1398

AC2011-43-Z-1395

AC2011-43-Z-1400

AC2011-43-Z-1396

AC2011-43-Z-1401

AC2011-43-Z-1397

AC2011-43-Z-1402
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AC2011-43-Z-1403

AC2011-43-Z-1404
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