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år 1945 
,, 

K.Tinnbere Risåns vattensystem

K.Tinnbcr0 Sikåns V8.t�ensystem

K.Tinnberg To.llåns vattensystem

K.Tinnberg Stora Bygdeträsk och Bjursjön



Till R:.}:2 antiJ::vc;r ieäm"'r,etct 

I s3-:rivelse av den 13 juni 1945 mcddclc.r 1Jorrb�'";clcns 

Robertsfors bscl?.rt t:..llstf'>�:d 

c.tt till

vattnets avri�r..ing ur sjös.rna i

?..is?ns, SikP.ns och To.118-ns v2..ttCnsysten s::.mt fr��.n 

s �-ö2.:...,n2 ... \ndersvcttnet, Stora 3ygdetr:isk och 3jurs j ön, 

-9..L..L2. socknar i Västerbotten. 

:Lsd anlsd.ninc h-9..X'av hnr .Äi."'TI.betet genom herr J{nut TinnOerg 

rekognosce:r2 de berörda omrldena. Detta o.rbete utfördes 

under t i d.cn den 27 o.ug..1s ti - 20 oktober 1946. L'ver sitt arbe

te hc.r Tin�berg inläm.,."1.at rap;:ort, diar.nr 3384/45, 3935/45, 

4016/45, 4127/45, 4194/45 och 4423/t,5. 

De av rsglerinsen berörda sjq2.:rifa är
_, 

'följ 2J1de: 

RisAns vattensystem 

�/Iensträsket, Åtraslrnn och 

Si kåns v�tttsns;rstsm 

J..,,)_b1">o .,sr:��'.7::}:, Örtr�isket, 
..l.. --,-,. �· ,.. ·-r., :.'..,�y,1r.-,+ ..,,. ;::i c1,.,-c:, ..l.. 

v_ ~'._,.., ':',_..,, v t '-' '-.,< • .;. rk v vJ..·u.......,,_,._, l,, 

3r2.nn-trf5-s1-;::ct, Lti.nct:r :�:skct, J:�i.,v
Ilv:idersträskct och Stor::. Tall-

tri5.skst 

:De :fl·::st.'J. av dcc::so. sjö:::�r tir myc}.tst St(5rrc ende.st 



2 

och St crc� rc::;psl-:tivs 13 och 

..... v de tidiga:r-e h2.r nämnd.2. sjö2.rr.;.:J. fo.,1lcr viC.ctrc fcilj2:nJ3.e 

s:.unpm:::.rl::or. 

kw--i. konst ut er2.s, 

Dessa sjöar h3.r därför ej rekogrtoscc:ra·�s. 

då det sl2<::; o.v fornl2:m. ... ,iingar, det här 2.:2 .D 0 

J.r2,-

g2. on så gott som enb.:;.rt fro.mkotnJ.:tsr på de p:xtier 2.'t sjöstr2--1'1-

Ac-Y>Y:"."' '-<--'.,. �H .... , som ej 8-::' ve:.;ets.tionst2.ckta. L:r d.ett,:;. ej f: llet, 2.r ut-

YiC� den nu slutförda. rekognoscerinccn har s0.,p10.nl2,c;t ett 

10-t::l f:{ndlokc�lcr ::'r::::.rrJ:ommi t. J)es s:1 h2.r blivit cenomsånc:;n.a 

fcrnlänincar ut-

över C,cs:::a boplatslok2,ler h2.r i2.J::tta[;i ts. 

nosceringcn o.v de berörde. omr'.J/ien2. behöver int c förct::::_::-3.s. 

J. d c-t

:rap ;c::.. ... t sr av d.c genomgångna. s J c::.:rna och d c di:rVid p{i. tr:.iff2.d.e 

::tocl:hol:n i april 19s.G. 



De sjö2.r inom RisLlls vattenor:-;rlide, t�o;n beröres av regle-

rin.;3e11 rekozncse:r&des av h8rr Knut 'I"innberg under tiden den 

nP�t r2·:.:·_:.iort' u.-:7 c:;,,., Y1Y' 7.JP,f31i/A5 vz..::.�3;::::: l&5 ocl-, .1.01;::;/Lr:;_ _. -C,.L • ,___ - -· , , ' ,,J _, J/ , .l.J. , '-- r ../ • 

di.irför inte blivit c:encru-

Dtöver a.s11 nu gjord::_; frf:n ·:-' m1---,-..
.:

. o+i-'..!, ,J<.:,v'f:v 

r,} 

sida 

ciftsr rörc.nde de olika lo}:2.lerna. iJ1.LTirerinGen hänvis;--u ... till 

·J: 299 Vb. 

ITorsj ö En 

}?rautj:i,len 

Lc>:s.1sn 8.r "bsläsen vid Stor2 Lidstr8.s}�, i innerr-tr:: ,.�e n 

till 

-,,, .; ,.. .,.., .. .,._ ,.--: !! 
,:, L '  V._- .J .,. j.:. '-.•. 

rt;.-·.it 

(ett 



-Jl

A:, ..

Vl). 

l Oe2rbet2.t stycke av 010}:Vc.;.rts

ett 3C-te.l avslag och st;yc}:e_n av }:varts och l:v2.rtsit 

I 
Vb. 

Lo}:.:::�lsn t3,::::' be:läsen vid Stor.: .. Lidstr(:ic,k i sjöns nor:":-: än-

pt östr� stranden, "omedelb-�_.:.:t viC:.

,---..... ~-L.,�1--. '-.--,-,
-l.. ,-n c·� 12no m .\·': ... ·.·,·.•.-{'+-,1:�.-;+-1v·)' 6 t.: li.. c v c:.,. u • l\. c.: .... v ,:_i, , • <.--;, _ �· � - .... v �., - v 

s::· 3c2 

-�-.?, ... ,, 
· ,

1 s�-:r2.p2. 2v kvarts 

st:rcJ:en av 

·'- -.-,,r 

NITV o� :en norfli[8ste 

Vb. 

'"'"""'"CC'i/J, 

;J 



v::s Lerbotten 

1 frr:;::-:1.e?J.tc.risk pilspets av kvc.rts, d.lli;:t sla:::;en 

1 skrap:3- 2.v. kvr:rts 

ett 10-te.l avslag av kvarts och kvart si t 

Vb. 

Burträsl{ sn 

Lidsträsk 

.) 

Lokalen är belägen i södra ändan av Södra LiC::sträck, "i 

själva ·ö:;ipningen av den vik, där Tiisån faller ut ur Södra 
V 

Lidsträsk. På västra stranden är här en s· ndudde beläeen. På 

denna udde, som är den enda som enbnrt bestf.:.r av sand :på. den
v 

na plats, lL--ger- boplatsen. Följande h8.r ins2..mluts 

6 avslac 8.V kvarts· och kv2.rtsi t 

1,I8terialet är för litet för att kunna avgöra, huruvida 

här verldisen i'öreli6ger lämninear från en boplatslokal. 

T 301 Vb. 

Burtriisk sn 

Lidsträsk 

Lokalen är beläcen 11 c: n 75 m N om föregående boplats 11
, på 

en �ot nordost vettande sandstrand. Fynden är ejorda på vlistra 

delen av S8.ndstr:mden. Följc-mde ·föremål insamla.des 

2 skr2por av kvartsit 

ett 10-tc.l avslag 

( ett st ö:r.-re block av k:vr,.rtsi t smilt 3 skifferstycken J.r 
med säkerhet naturstenar; 



I 

Yttre } .. t::-:i,s}: i öster [C::P.nom ett sm:.-;_l t sund. Vid ye}-:::otz�no scc:-.:ing-
f/ 

� 305 

--�- ':; _._;_' 

sic�.· ..• 

Vb. 

Lo�·:z.lcn I3.r beläcei-� vid Y-'ctTe }Ltrsäks 1'� stx·t\Y.<-d, V om c/.r-

C; ::., 500 �,, r �- , • ..,,.....:.. ;:...i_ ..:.. \ 
.1.u \..:\..c,...:.. vffi,.:,.�t.,) 

fö:rcrri:S.l 

'{ o•·r- ,,.-:.: . ..,,.,rl 0· ;.: o· ' ;,! ;;_:�,,:, __ v. ;_.l1 o,r ...... ::i. 'J.dde 

av udd.en, 

ins 2.LllD. t s 

bcl'.-:\�sn� Lo-

l f�2onen�, �J�delsn, av en stor spjutspe·ts e:Llcr kniv 
a.v .:"öd stifi'e:r 



på holmen mitt 

2tr-2nd. Fr�\n lokc:.l en tillv2.ratozs 

ett lO-t2.l av:�12.c s.v kv[.�cs 

:. _:� ·r• '<,-.,,.c 

.-,_n. 

Brtlnnvc,ttnct 

,, ...... 'l n-,.., -y'\,", 
- � t) \�J.1., .i!,·;, llo1mens 

e::ti.2.let är för J.i tet fö:r 2tt m2n med s8,k(;rhct sk:::.11 

rn 307 Vo. 

Brännvattnet 

Lok8.len Del8,2;en i HV tinde.n 2:v Br8.nnv0.t"tnet vid Risf:i.ns 

·�,.l....�.--, 7 
,I,.., -'· _-.. ...!.i. i sjön, på vf:.s tr2. stranden, på en minC:re 

ett 30-tcl s.vsl2.g av }:vs.rts och kvartsit s2-mt 
212.g 2.V }:F:,lleflinta 

T 3cs 

,.>� liten 



l li•:;en, vti.l tillsl2ge:1, frr•g;;;entarisk. s?.:ivs1cc;--:)?. 2v
sk5rb�lin1 lm-fli�ta

Lo}:�3.l8n ti.r av 2ärskilt intresse :;:Jå gru...""1.d av a.en lilla, 

v8_lr<?t1_;;,,scbe:r26.e fl intskrr:;.pan a 



Vb. 

Sikåns vr>tteneys-!.dm 

Stora Kroktriisk, Stenboresträsket, G::-onträsket, Jirv
träs�·:et, Lilla Ho:.mträsket, Hemträsket samt SvRrtåda":lmf:!ns 

·sjö (Stora Holmträsket, Stenselet, StentrtGkct, Spölträs
ket och Vitbergsträsket)

De sjöar inom Sikåns vattenområde, som berördes av regle

ringen genomgicks av herr Knut Tinnberg under tiden den 23-27 

J;:- •• sepLe�ber 194ö. Ove� genomgången har Tinnberg lämnnt rap�ort, 

diar.nr 4127/45. 
� 

RekognoRceringen lämnade in�et resultat, blond annat av 

den 2.nledningen att s j Ö8rn�. vid besöket var uppdämda. De even

tuella :fyndpla.t:-.:erna stod därför under V8.tten. I stor utsträck

nine är dessa sjöar emellertid ome;ivna av s�mkra2..rker, V?..:tför 

det kan sti:::;as vara små -µtsikter, att även vid normalt vatten

st�nd få frsm nåzot fyndmaterial. Den planerade reglerineen 

kom .. --ner ett höja sjöarna ytterligare utöver den nu företagna 

dämninzen. 

Någon vidare åtgärd från Ämbetets sida rör2..nde Sikåns 

vattenområde synes inte vara nödvändig. 



.·.• ... ··.·.1·.• .·.·

.. ·.•··.··· .. ·•. ·1� .•. • • 
rt 
':� 

1 
(::tT:_.;_2-ket, 

Gtz.r::-:otrJ, s1c2t, 
"'Sr!i:;,r-1 tr;_:;.� :,>:· t, L·1.n:3tT;1_;;}-;:- --='-i:;, ,.., n.r .. 'T
Ilväf ··rs sket oc�1 or� :�--�lt� 

� ,-- 1  
.l..,:',.J. :f J_ (: :=- t (-), 

:":'lo-:. gey;_c=-n_s�:,tts av herr Knut Tinnberc under tid?n dsn 22 0, C;;J-

,...,. 

bsr ? o}::toher 10-1-5. Cv0r sitt 8.r"bete ha,r 'I1inn01?r;3 lf_;n.n_.':�t :rB.:p-

.c, ;-.; . .,... 

.l.. 'J-· .. 

viJ�,::sn n2rms.1·e :redogöres nea.�,n_. 

Yb. 

Burtrcisk sn 

Stora Tallt::_-,Ji_sk 

JJ>ok2.len beli_:en på östT2 strn.nclcn av Store.' T2_llt:r::1,s1c. HJ?å 

östr9. str·?11ds::1 c: a 500 m norr om di=immet finns (L,;t en rätt stor 

vik, .c-Ui,r Robertsfors Aktiebolag har sine. b8.th1]S. Ome<l_elb:-�rt v�ls-

L � ' 
hfLo •• O O 

d 
• ' Il -, • ., • ' 

vC:T.' L-m 0.�'22-:.l. B-l,nus ar Iyn .,_en gJorna. J:!Ol_JAno.e

insamlats 

2�� 3Ct::'.l avsl.-:-rc 2.v kYs.rts, kve.rtsit S(]:TI-t l 2v sn l1.älls 
:flintliknr1nde bergs.rt 
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Vo. 

Stor.?. Bygdetr,1.skct och 
Bjursjön 

S ter ,.· B;/t:deträs:ket och Bjurs j ön

Sjö2.rn2..· hc.r rekoenoscerats av herr Knut Tinnberg under ti

den den 3-20 oktober 194b. över undersöknine�n har Tinnberg lö.m

nat r2:�ort, diar.nr 4123/45, 

Stor2 Bygdeträsket är en större sjö, som i norr är fören�d 

necl Göksjön. I Göksjöns norra ända utfaller Risån, i norra de

len av Stora Bygdeträsket utfaller Sj_kån och Tallån. Bygdeträs

ket 8.VV8.ttnas slutligen av Rickl e:3.n. Sydost om Bygdetriisk lige;er 

vidare den mindre sjön Bjursjön� 

Vid rekognosceringen av de två av reglerineen b�rörda sjö

;;r:1.;:t :Stora Byc;deträsket och Bjursjön påträffade Tinnberg endast 

tv:�. lo1-:aler, bä:':re belägna i norra ändo.n av By5detrsäket. l:1e-

1rni:rnosceri� '68n av årrr.:mningarna, där boplatsloko.lcrn::i. ofta är 

belä3na gav denna gåneen inget resultat. Vad Bjursjön beträffar, 

där inf,D fynd [jor�es, finns här visserligen en del s2ndsträn-

r �- ut�cQ sjöns norra sida, men i övrigt VBr strändJrn� sumpiga 

eller steniga runt sjön. 

I det följanoe reaoeöres för de två lokalerna vid Stora 

:Sygdetri:isk. 

T 310 Vb. 

Burträsk sn 

Kvo�nbyn 

:r,ok:Jlen är belä_cen i sjöns N ända på östra str�naen, c:a 

'20('.0 :n (1Prtm�tt) tTV om sund ct mcllnn Göksjön och Storn Bysd e

t.:::·:,(",,.,,t cc11 c: � 150C m (k2rtmätt) rakt Ö om �'ik&.ns utlopp i 

,.. t l C k r,r n n J ') n ,.,. , • .,,., C'\ .... r. i· CT' 'l r. o.'.' lJ. ·t i· s J' o·. n •,:> - ·�· - - C • t . ' t. 1.,.1 \ V • J G \,.. ' 

= 



och 1-:v-J.rtsit 

�. �orr,_ �:-ca etr :.:.r--1.-,:t O c>
B j 11.-r.- j i::'-n. 

ett 30-t�l avslee av kv8rts och kvQrtsjt 

T 311 Vb. 

Burträsk sn 

Lok2len belägen i norra ändan av sjön, i den nordli''-=?.!:'te 

viken, vid fäboden, som är b0lärren på östra str�ma en av vi.1-,en. 
,;-

?_:•nr: en cjord�s i strancl.brynet vid str8Ilden r2kt vä.ster fr\n 

:? r--.k� ,., �or av kv:,.rts 

1 i:_,,vsl2,� av kv,Lrts; möjli,'3<.m mea retusch - skrap.3 

et: ,10-tc::l ,ivsl "!f o..v kvarts och kvartsi t sn1nt n'\:;r2. 
mind�� c�;cke� ohc�rbetaQ 3kiffer 

,, 

Stockholm april 1946 

Sverker Janson 
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Folke Hallberg 
Fornminne sin ven te ringen 

· Riksantikvarieämbetet

Box 5405
114 84 STOCKHOLM

Dnr 198/75 

Ang. fornlämning nr 74 ( T 300) i Norsjö socken, Västerbotten. 

Ett hjärtligt tack för uppgifterna om fornlämningarna nr 73, 74 
och 75 i Norsjö socken. Sedan jag en tid funderat på varför nr 74 
( T 300) ej gått att entydigt lokalisera med utgångspunkt från läges
beskrivning och kartmarkering ( se bilaga 3) rekvirerade jag original
material från ATA.·Nu synes problemet vara löst. 

I bilaga 1 finner Du Knut Tinnbergs originalbeskrivning avseende bo-· 
platsens läge. Full samstämmighet råder med Tinnbergs markering 
på kartan. 

I bilaga 2 finner Du Sverker Janssons version av Tinnbergs lägesbe
skrivning. Inte blir det lätt att hitta boplatsen om man utgår från den 
be skrivningen. 

Om uppgifterna i bilaga 3 är baserade på Tinnbergs karta och Janssons 
beskrivning synes allt få sin naturliga förklaring, Tinnbergs arbete 
till heder. 

Umeå den 27 februari 1975 

· Vänligen

A-� \.-t--\�q;-
Anders Huggert 

Bil: 1. Tinnbergs rapportering 
2. Janssons version av Tinnbergs rapportering
3. Uppgifter från fornlämningsregistret
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Geografiska längden är räknad A CD,o Triangelpunkt (trigonometriskt höjdbestämd) 




