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2. 

fil. kAnd. rcr-Iienri k :.o se.notrtim. I sa mb.=rnd med resa 

hösten 1952 och 1955 genomgick juf arbetet med Hvarf-

rier. 

re undersc5kningiJ.r, som ha utfl;rts genom Folkmö.ls

ach folkminnesunderv�knineen i lvre rorrlnnd hn letts 

av förestfinduren för lJnderaökninven lnndsantikvtiricn 

e u.nnor ·\, estin. t.1e spri'dtlir,u undersiik:ningi,rno ha stfi tt 

under inseende ov och delvin utfi5rto nv docenten "arl-

::�mpua :Dnhlc; ted t. Huvud 1_;urten n.v de etnolO[�iska un,1 cr

sökninp;,i rna h(--i utftirta 11v intem1enten J�rn:�t '.'!esterlund. 

r,-,nj�nde J)ersoncr ha. dessutom deltagit 1 arbetet: fil. 

dr lnca �erning, nmRnucneerna Axel lv�reson och rer

Ur:m : rren. �.lpj, tcctningar ov ortnarrmsmnterialet har ut

n:irts nv :-,rkivnrien r;nnnar J·'eJ.lijeff. 

Underoi:5kn1rw,_!rnn komma att :f'ortsfittn under l'-15u. 

Ue 1':n hittills dr�s;,:i t en kou t.nod av sm:rnu:mlagt kronor 

,;c:.:. S)L�;;: 'tj. r,v denna :;umma komr'lt?r kronor ll�jj:').:ipli li: a 

r;lrb!�ten octi l: ronor 21. 711: 75 pil Und C? ru ökningens orbe ten. 

Und crsl>knine.1a,nn ha kostnadobernknnte till v.ronor 

9G. oon !o·or,or, vnrav 50. 000 kommu pl', de ger1on tl utförda 

arkoolop:it3kn och etnologiukn unnersökninp;arna samt 

40.000 pft (Je genom Polkm�ls- ocl1 f'olkminnesundernök

rdnren utfUrdu folklori stinKA och orri\kliga underaiSk

ninri:1rr1a. ;.ltocid1olm r'ler, 21 t,tpril 1956. 

:,verker J,inaon 





med svenska ortnamnaarkivat 1 Uppaala, aom p4bHrjat ar

betet. 

Undera�kningarna har lett• av föreatlndaren ft5r 

FPOI, landaant1kvarien Gunnar weatin. Den aprAkliga under

at5kn1ngen har etlt.t under ineeende av och delvie utftsrta 

av docenten vid Oppaala Un1Yers1tet Karl-Hampue Dahletedt, 

aom även är knuten till PPÖR aom deae eprlklige eakkunni

ge. PHr de aprdkliga arbetena har hoa ppr,1 tr.o.m. den 

l juli 1955 tilla vidare anatttllte fil.mag.Axel lYarseon,

vara arbetstid till tsverv'16ande del tagite 1 anapr4k av 

genom dtimningerna pAkallade arbeten. 

I Hn-igt har arbetet utttirte ov teet anetU.lld eller 

tillfällig personal vid muaeerna 1 Väaterbottena län. 

Intend·enten Ernst Weaterlund har aålwida avarat ftsr hu.

vudparten av den etnologiska underatskningen. Amanuensen 

Por-Uno Ågren har deltagit 1 bAde de aprAkliga ooh etno

logiska undersökningarna och !11.lio. Inga Serning har 

pAbörjat den lapska undera�kningen. Ang�ende undera�k

ningarna hltnviaaa i �vr1gt till bifogade P.M. 

Vidare bitogaa en uppatnllning av utgifterna för 

under11tHmingarna. I poeten "Lllnamueeeta bil AC 10801" 

ingår öYen en del aT kostnaderna f�r resor 1 samband med 

Syenaka ortnamnaar�1veta undera6kri1ng. Ftlr denna under

a�kning kommer eärak1ld redog�relse ltven upptagande Ort

namnearkiveta kostnader att lämnas. 

Medlem har fHrakotterata av Vnaterbottens ltlns Hem

bygdefHren1ng. FolkmAle- och FolkminneaunderaHkningen fAr 

anhdlla att Rikaantikvarieltmbetet mitt• hos Umeölvene 

R••lering■förening u.p.a. av det beviljade anslaget be-



gära utbetalning till hembygdaterenineen av de för

akotterade medlen. Umeå den 28 jånuari 1956. 

Vördsamt 

Elon Dufven berg 
(Elon Dutvenberg) 

Ounnar i\'e■tin 
( Gunnar Weatin) 

Bifogaaz P.M. ang. utförda arbeten 

Utg1ftaredov1an1ng 



A.!ekritt. 6. 

�� 1s- och Polkminneaundersökningen

1 

Cvre Norrland 

inom G rdikens och Jukt n. 

18/4-24/4. Pöreioga en rekognosoeringareaa 1 de b�

da områdena av fil.lio. Inga Seming, intendent Ernst 

't,eaterlund och landaantinarie Gunnar �•atin. 

24/5-,1/5. Diakuterac!ea planläggningen aY un"erst5k

n1ngaarbetet med Rike�ntikvarie�mbetet ooh LandemAla- och 

Polkminneearkivet 1 Uppsala av r:rnat Weaterlund och Gunnar 

tteatin. Samtidigt underaök1ea 1 Lantmäteri■tyreleena ar

kiv t1,llg�ngen på tildre kartmaterial fBr områdena. Kopior 

av deeae beatälldea ooh har inarbetats 1 de preliminttra 

rapporterna. 

1/7-21/7. Utft,rdea av amanuens Axel Ivareeon ooh 

Ernst lieaterlund gemeneamt en underst5kn1ng i Juktåne Mtm

ningeomrAde. Ernst �aeterlund gjorde dHrvid en etnologisk 

djupundera�kning redovisad 1 en preliminär rapport dfir 

fältmaterialet 1 vise utetrlicknine kompletterats genom 

arkivtorskning vid kyrkoarkivet i �oraele, lantmäter1-

ark1�et 1 Umed, domaagana arkiv 1 Lycksele eamt i mikro

filmade fildre kyrkböcker m.m. i Vetenskapliga Biblioteket 

1 Ume&. I denna rapport redovieaa dessutom det fotogra

fiska materialet, 288 bilder samt 15 uppmHtn1ngsritn1ngar. 

Axel lvoraeon svarade f�r den språkliga undersökningen 

av omrAdet med band1nepeln1ngar ooh manuell up�teckning 

vilket allt redoviaaa särskilt. 



10/7-20/7. Utfördes en prel1m1nllr aprAklig under

•�kn1ng med huvudvikten lagd pA bandinepelning 1 Gerdi-

7. 

kena dämningsomrAde av docent Karl-Ilompus Dahlatedt och 

amanuena Fer-Uno Ågren. �ater1alet däritrAn samt trän 

JuktOn har sedermera undergdtt en företa J:tnnu ej avslutad 

bearbetning av Axel lvaraaon (ae nedM). 

12/B-,o/B. UtttSrdee av Ernet _ weaterlund och Per-Uno 

Ågren en etnolor,isk djupunderaökning 1 Gardikena dltmninr,s

område. Det dänid eamlade materialet redovisas 1 en pre- 1 I 

l1m1nilr redogörelse t�rfatto.d av Emot weeterlund. Denna 

rapr,ort innehAller dessutom en del av· det arkivaliska 

material för området som hopbraeta 1 kyrkoarkivet, TGrna, 

lantmHter1ark1Yet, Umeå, domaagana erkiY 1 Lyckaele samt 

1 mikrofilmade arkivalier 1 Vetenskapliga P.iblioteket, 

Umeä. Vidare det fotografiska materialet från unders�k

nineen, ,oo bilder och 1, uppmtltningeritningar. 

7/9-15/9. Utförde arkivarien vid svenska ortnamno

ark1Yet 1 tJppaala, Cunnar ?ell1jeft en 11ppteokning av 

ortnamnamater1alet 1 Cerdikons dfimningaområde samt pd

b�rjade motavarande arbete för Juktt-omrAdet. Detta kom

mer att redovisea anrek1lt. Samtidigt forteattea de sprök

liga undersökningarna 1 Gardiken-omradet av Axel Ivarseon. 

kningen. 

Fältarbetet. 

Fältarbetet hur bedrivits dela 1 form av bandinspel

ningar, dela 1 form aY manuell uppteckning •. 

Inspelningarna omfatta omkring 11 tim 1nara effektiv

apeltid. Avaaknandet av elektrisk ström 1 stora delRr av 

underaöknin�aområdena gtir, att inspelningar saknas tran



e. 

flera platser. HärifrAn finna■ dock manuella uppteckningar, 

eoro i viss ml.n kompenaera denna briat. 

Naterialeta bearbetning. 

Band1nepeln1ngar •v varje aageaman utskrives med 

ett 10-tol aidor 4:o 1 aammanhltngande text med lendemftls

altabet. Arbetet dHrmed är i huvudauk avslutat ooh om

fattar 71 sidor. Detta b�r Yar� tillr»ckligt för att fA 

en ttlmliflien god inblick 1 dialektena fonetiska status, 

Att utakriva hela band med fonetisk skrift Hr rör tids-

6dande f�r ott vid en preliminär bearbetning av eprOkligt 

material btsra 1frAgakomrnu. För att f,", en överblick tiver 

dialektens syntax och ordt�rräd (och 1 viss m�n över ljud

beat!ndet) torde e.k. grov beteckning vara tillfyllest. 

Denna utskrives på skrivmaskin och blir dt.irtör mera c:Sver

aiktlig tln text i handskrivet landemtlaalfabet. 

Utskriften med grov beteckning sker i enlir,het med. 

de riktlinjer som engea i "l:vre 1'orrlunc1e bygdemål" {Karl

Hampua Dahletedt och I"er-Uno /..gren, Ume�. 1954 ). 

De utskrivna bandinepelningarna utp:tlre också ett 

gott underlag för etnologiek forskning. Det otUller si� 

mindre t1datidande Rtt läsa en utskriven text ijn att av

lyssna ett inspelat band. 

Pl. grwi.d av bundinepelninp:nrnae hi tt1lle old=lnda lae

ringadurlighet kommer gravering till grommofonakivor att 

senare företegaa. 

r,e manuella upptecknin�Arna. exocrpcroe ur prim�r

enteckni11g11btiokerna. Det ordrer:ister (="ordbok'') som h�.rav 

upplagta, omfattar hittills omkrinR ,coo 16:o-blanketter. 

1I�r1 medrti.knae ej de sttrakildA regi�ter cver synonymer 

:1 



ooh efterleder, ■om upprltta1■• 

Ordret,iatret, ■om utekriYee med lan�■mAlealfabet, 

är 1 4enna form ett bekvttmt hjälpmedel f�� den slutliga 

bearbetningen av det ■prlkl1ga materialet. 

Ullel den 28 januari 1956. 

Gunnar 'te■tin 

(Gunnar Weetin) 



Fornlämalngar vi§ Storjuktan ooh Cardiken1 

Nr 7'34 

Kartblad 5. 

Storjuktan 

12. 

Lokalen är belägen 1 S delen av Storjuktan pA ytter -

ta V atranden av en mot ri utakjutande apetaig udde 1 

JuktA by tillh�rig juktl 27 • Utefter en ca 60 m lftng

atrtloka f6rekommer pA etrandplanen akörYaten 1 obetydli�a 

mängder blan� rulletenagrua. Exponering mot VNV. 

Pynd: 

l ekrapa av avart kvarta1t, 41 x 39 z 29 ma

prov på ak6rbrönd eten 

Nr 7'.55 

Kartb�ad 5 

:3torjuktan 

lokalen är belägen 1 S delen av Gtorjuktun pd 

C· atranden vid basen av elen lAngemala udden pA Juktd 2 7

och exponerad mot sv. Fyndpluteen ligger 70 m ?IV om man

glrdabyggnaden pd Juktl 27 ooh NV om en liten sumpig

bukt. I·! det mycket lAga och lAngaluttande etrand:planet 

förekomma spridda reater ev ekHrvatenaaamlinger. 

F�nd z 

1 bearbetat stycke av avart kvarteit med ena bred

sidan helt tillalagen, atyoket avslaget tvnrs 

�Yer, 88 x 61 x 44 mm 

5 avalag av aYart ooh mHrk kvartait, 2 - 7 om 

1 a•alae a• viiaktig kvarta, 3 cm 

Nr 7:,6 

lartblad 5 

Storjuktan 

Lokalen är belägen 1 s delen av dtorju.kten unge

ttir mitt 1 Jukt� by p,.-\ sj tsne ri atrar.d p& Jukt'1 14, oo

B5 m V om landsväg och 40 m Som båthua, dtir en bred 



1,. 

eandetrand utbreder eig. PA stranden finna■ bdtlänning 

och notgiater. 11'yncJen pAtrtiffade pd atrandplanen utefter 

en oa 90 m 11.ng atrtloka utan direkt a1111band med aammen

hänga�d• ekHrvetenelager. Exponerad mot V. 

Fynda 

Ca 10 avelar, av avart ooh mörk kvartait, 2 -5 om 

2 av■lag av vitaktig kvarts,, - 4 om 

prov pA skörbrilnd eten 

Nr 7'37 

Kartblad 4 
Storjuktan 

Lokalen är belägen 1 S delen ev Storjuktan pA ö 

stranden utefter hela det samfällda omrAdet med alg, 

aom ligger som enklav 1 Jwctd 28 • Utefter en ca 120 m

ldng atrHokA t�rekomms i det lhge strandhaket oo� pd 

den llngsluttande etrandplRnen ganska stora mäni�er 

akHrvaten, som tramopolae fr�n atrandhaket. Iiokalen 

Hr exponerad mot ssv.

Fynd: 

7 avslag av avart kvartsit, 3 - 12 om 

prov p& ekörbrMnd sten 

Nr 738 

Kartblad 4 

Storjuktan 

Lokalen lir belägen 1 S delen av StorJuktan pd t:' 

atranden ca 200 m SSÖ om lokal 737 och ca 40 m 3� om 

rågången mellan JuktA 18 och 28 och Ar exponerad mot v.

I1A en knappt 50 m lAng mycket plan strand ganeks lA.ngt 

från atrandhaket förekomma a$å mHngder ekärvaten. StrAnd

haket ovant�r lir ganaka h6gt och omrAdet innanför beat�r 

av en tuktig myrodlin« med täckdiken. 

Fynd: 

15 avalag av aTart ooh grå kvarteit, 2 - 15 om 

prov p� sk�rbrtlnd sten 



t:r 1,9

Kartblad l 

Storjuktan 

14. 

Lokalen är belägen i Juktäns utflöde 1 Sikselet pä 

äne {; atrand nedatröm■ forsen oa 200 m NV. om vtlstligaste 

gård.en i Sikaelet mitt t�r udden 25 m stegats om lands

vtlgen. I ett ganska brant aluttande atrandhak fHrekomma 

små mängder aktlrvaten. 

Prov på ak�rbrtind sten 

Nr 740 

Kartblad 1 
stor juletan 

Lokalen är belägen 1 Sik■elet på den ö av de tv� 

uddarna 1 N delen av aelet. Utefter V ■tranden av udden 

frdn aydapetaen och oa 80 - 90 min under ett upplag 

av timmerlllna f6rekomma ganska atore mängder skärvstcn 

ovanför och 1 ejHlva etrandhaket. Stranden sluttar 

mycket brant. 

Fynd: 

3 skrapor av vit ooh gråaktig kvarta, 44 x 34 x 21, 

38 x '' x 9, 27 x 20 x 12 mm 

2 avslag av grå och vit kvarts med ena lindan litet 

utformad, 38 x lA x 11, 37 x 26 x 20 mm

l bearbetat atyake av gro kvartsit, med ena sidan

eggl1kt utfomad 28 x 21 x 12 mm 

3 RVslag av grl och vit kvurts, 3 - 7 om 

proY pA akörbränd eten 

Nr 741 

Kartblad 6 

stor juletan 

Lokalen är beläp,en 1 S delen av Storjuktan pA SV 

stranden av holmen tillhörig Juktdn 211 , 50 m Som en

leda och exponerad mot sv. Sklirveten och framför allt 

avalsg finnas från 6vre delen av den åarygg, som bildar 



holmen, och ned pl ajllYa atranden, aom framfHr allt 

utgHree aY klappersten. Vynden lAgo utepr14da 6Yer en 

50 • llng eträota. 

Yynd1 

Ca 60 avalag av •••r1 oarte1t, 2 - 11 o■ 
, at1oken av avart kvartait, med tillalagna ytor, 

10 - 25 OII

5 aYalag a� avart kvarta1t, 3 - 7 oa 

fir 742 
Kartblad 6 

Storjuktan 

Lokalen är bellgen 1 S delen av Storjuktan pA N 

ud4en av holmen t1llhHr1g Juktln 16 • Lokalen� aom är

•x�onerad mot RV ligger 1 h6jd mea lokal 741. Lokalen

är eannolikt helt tHretörd genom gruetKkt. 

·Pynd l

l aYelq av avart kVarteit, 5 cm 

lr 74, 
Kartblad 6

storjuktan 

Lokalen ör belägen 1 S delen av Storjuktan pd den 

NÖ aY de tre ea■t1114a aml holmarna Y om Lomtjärnblckens 

utlopp. P4 eydepeteen med SSV-l ig exponerin� pltrtlftadee 

amd möngder akärYatena 

Pyndi 

l tnutliknand� avslag av avart kvarteit, 9 om
4 avelag av evort kvartett, 3 - 6 om
proY pA skörbränd aten

Nr 744 
Y.artblad 5 

Storjuktan 

Lokalen, eom lir den atöreta 1 Storjuktan, är be

lägen 1 s delen •• ejHn 1nY1d de•• 0 strand ooh expo

nerad mot V. Den ligg�r pd holmen Juktln 212 ome�elbart 



16. 

N om den lfmgatnala udden på Juktån 27 • rä holmen, som

genom en vUgbank atör 1 landförbindelse med vägen garr

brHnna-JuktA, hur tlottningeföreningen sitt upplag med 

båthus. Utefter hela V stranden av denna holme förekommer 

akärvaten. Lagerbildande är skttnatenen 1 nv delen av 

holmen från flottn1nga1'ören1ne;ene byggnad runt t�V delen. 

av holmen. Fynden tillvaratogoe framfHr allt dHr. Dt 

lokalen upptäcktes rådde mycket lågt vattenetlind. Dt�rvid 

kunde konstateras, att skltrvsten ooh fynd icke ttro ero

derade lhngt ut på strandplanen, utan ntt de eroderade 

lagren liBg& i anslutning till de orörda pRrtierna ovar1-

!ör atrandhaket.

Fynd: 

l fra�mentariek bladformig pilapete av gr� kvarts1t,

med insvängd bas, spetsen avslagen, 40 x 23 

x 7 mm 

3 skrapor av m�rk och gråaktie kvarteit, ,8 x 33 x 

11, 37 x 27 x 13, 32 x 28 x 12 mm 

2 skrapor av vitnktig kvarts, 51 x 42 x 14, 38 x 27 

x 7 mm 

l förarbete till ekrupa av vit kvarts, 27 x 24 x e mm

ca 60 nvslag av avart och mörk kvartsit, 2·- 12 crn

ca 15 avslag av vit kvarta, 2 - 4 om

prov pa skörbrHnd eten

Nr 745 

;{artblod 6 

�torjuktan 

Lokulen tir beltlp;en 1 S delen av ajtln pf.t t stranden 

oa 150 m ss{.' om rnnnbyggnaden p� Juktdn 17 pr� mork till

hörig Juktån 1
6

• Strendplanen ttr myoket llngeluttanrte

och gränsar 1 3 delen ev ornrli.det till ett etort vasa

omrtde. Iu den långgrunde strandplanen pätrtiffadee m�cket 

spridda emd koncentrationer av ok�rveten. F.xp�nering �ot 

sv. 



Rr 746 
Kartblal1 6 

Storjuktan 

17. 

Lokalen är bellgen 1 S delen av storjuktan pA r, 

etranden etrax nedanf�r-glrden Juktln 17 • PA. 6mee e14or 

o■ deaa bAtl�gning förekomma aaA mängder akäneten.

Exponering mot v.

1yn4, 

5 aYelag av svart k•artait. 5 - 7 cm 
prov pA ekHrbrilnd eten 

lir 747 
Kartblad 6 

s,orj\lktan 

Lokalen är belägen 1 S delen av storjuktan pA holmen 

tillhörig Juktln 17 ooh kallad Likholmen etter et, ake-

lettfynd, aom enligt uppgift pAtrtttfeta di holmen upp

odlades ungettir vid platean tör den Nav de båda lador, 

aom nu tinnaa pA holmen. 

Nr 74A 
Kartblad 7 

Storjuktan 

Lokalen lr belägen 1 S delen av Storjuktan pA syd

apetaen av Juktnlte (Juktntta 12 ) och exponerad mot r.

Lokalon �r obetydlig. 

Fynd: 

l avalfl8 av avart kvartait, 5 om

Nr 749

Kartblad 8 
Storju.ktan 

Lokalen Ur belägen 1 s delen av $torjuktan pi V 

■tran4en pl C delen av udden ca ,oo m V om rAgången

mellan Juktnäa 1' och lUaiken 21 • Högt upp ovant�r den

branta stranden pAtrtiffadee en kAtatomt, ca o.e x 0,6 m

ator aY 0,1 - 0,2 m stora kantstenar.



Jlr 750 

Kar,blad 22 

18. 

Storjuktan 

Lokalen, aom utgöres aY en lappvall, är belägen 

1 K Undan av Storjuktan ooh pi V ■trenden. Den ligger 

exponerad ■ot SO 1 aluttningen nedan!'Br manbyggnaden 

p4 lbaoka 1 2• Enligt traditionen akall där ha legat

en lappvall. UtfHrligare uppgifter om denna ha anteck

nat• av intendent Emot Weaterlund. Deaaa redovisa• i 

en eenare rapport. 

Nr 751 

Karlblad 25 

Pjoaokken 

Lokalen är belägen i 3 delen av ajUn på V stranden 

ca 800 m N om bryggan vid Robmon pl N aidan av liten 

udde. 

Nr 752 

Kartblad 25 

Pjoeokken 

Lokalen Hr belilgen 1 S delen av aj6n pl V etran�en 

oa 1200 m N om bryggan vid Robmon längst ut pA. sr delen 

av en liten udde. Den tlr mycket obetydlig. 

Fynd: 

2 avslag av vit kvarta,, - 4 om 

llr 75:, 

Kartblad 25 

Lokalen 

ovanför en 1 

NNV om lokal 

Fynd: 

:, avslag 

är belägen 1 S delen av 

SÖ utskjutande 80-100 m

752. 

av vit kvarta, 2 - :, cm 

l'joaokken 

sjtsn p� V stranden 

lAng udde ca 600 m 



Nr 754 

Kartblad ,2 Pjo■okken 

19. 

Lokalen, •om utg�r•• av ett lappviate, är belägen 

1 N delen av Pjoaokken pd udden oa 400 m Som den från 

Rödjn1ngaber1•1 (648 m 6.h.) kommande bäcken. Pl den 

innereta delen av udden innerst 1 en lit•n vik och med 

6etl1g exponering plträftadea, - 4 hlrdar upplagda av 

akivformiga stenar, o,, - 0,4 m etora, 0,05 - 0,1 m 

tjocka. Hlrdarna äro omrörda ooh använda 1 een tid. 

Enligt V.Linder, FjUllbonäa, ekall pA denna plats även 

ha funnit■ en mj�lkningahake. 



1. to ju n. • :'etc .·, .. '·i 
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2. !'tcrjuktnn. Lokol TI� nc<l<l oot r-[. !:""oto
n. : :vr l·fncr• j· li 19'.JS.

Jultt!\n ? t:C<l cl'�ucnr
··oto :�. I:vr.r�ncr, j: li



4. ��tor�ul;tnn. J;ckclr_737 r-odcl t.ot L.
, ,vrrfncr, juli 19:;5.-

?oto II. 

S. '"'torjultton •. .i uclon ev lokc,l 737 inviu :-C..ccn
i Jul�t:n. 



?. 



10. r-torjt kton. I�rti ov uen rtoro myron ,.
cm Jutrta by. :--oto n. �!vorfncr, ouc. 19�5.

11. r.torjuktan. Lrtir pu oyrcn '. oc Juktd by1
nmc.lticticr oct.1 r: nlmutor I veutck. 'F'oto
rt. nvrrfnor, o.uc. l9S5.



.. 

' ... 

OC . l,!:t2� 

'otc 



l/, Jukt&i 1 nilrheten ev nlotcen fUr um 
plancrouo roa].erincrnd�ncen, r.o�a mot 
nv. roto n. Hvrrfnor,, au.3. 1955. 



• te C." t• 'rn' i u'1't1.T •.• -. "'·t.. r·,., -'·, _,, • ._.-. , • u� , l 

: , cl<.. r inc:· , ... ct1i..:. en. 'cto 

•



lG. JuLtlL, p[mccn ur c r till JtJ�(t.'.i 1 ·· i 
Jolon c�v byn. cto ··• :�vr·:<�n(r, etc. l" :; • 

• r t·::. r.1ct • 
. , 

f'llC. .i. 
' 

' . .



lC. Juktl\n. :'crti c.v :·trcn�on noc.lanf0r Dlrilt-
btickcn::: mynninc 1 i..<..1lcn rv byn. Ft�ilrl t --t·,, � t ·1 '" fn 1nr.--li.o .. �; v. o o i • .  !Vrir or, auc. � -1'"J. 

l �:. Juktlm. Jroucrut �,art i r.iou frm:::-nolou
sl�w-v:: ten ( l:oli:ctcn) �-:iw lclnl T:Yi. "'cto 
�:. rrvcrf'ncr t juli 10'-:-;'j. 



' ' . ; :�: .. olct, 

c.'-'� rct 

b::-in�l'n. 



'), i 

..... , . .

')� 
• 

r
i

;o-r.;ut:ton 'v--•lr-n C·C:l ·, r,,i�Jro.-.- ,-, -'"'r'"'•·"""•1 rnt
- I,) 

•H .. • - • ( �
.} 

' ,. \.. \,,,lo I .. �- .... --�. �t JL .. \.; 

ev ni._: ten . vr.irt �-:vcrtri t •1Cl ld:nl 741. 
'oto E. nv-..1rfn0r, c.ue. l'}Si':3. 



24. "'torjukton. UtGikt :.run loknl 735 {r.o foto
nr 2�) mot lokol 7,i4, z:;om rtruckcr r i,., ut- '1 

efter hol.O. V :--:trnn.Jen nv holmen Jukt� �, .. ,
pa vill�cn flottnincrfDr0ninc;en�· onlilGIJ[linc
ar finnar. :.coto rr. Evrrfncr, auc. 195�.

Ptorjukton. ·)en fyndr1krctc uclcn ov lokal 
744 liccc·r invi<l och H om flcttninccföre
ninconr: b�1t1Unninc• Foto n. r.:vrrfric:r, cuc. 
J.95S. 



-,r
(_ .) .

!')r-, 

, __ i. 

'torjuktc.n. l."tcU::t Lvor lotol 74'::• Bot '. 
:�oto :1. r:vcrfnor, nuc. 10r-:.5. 

f"torju!:ton. 1 -t;-11�t r:-,ct • .:...:vc:r ucl r:.v J.oLrl,_,.,,.. r•c · r ' ·-· - -- -·t '"'oI--·t •, i � .. � ·en i·.�) , ..•• � :·:'·"'d'!- c-n , L.. �' (;,!!� 
J_cr,;.runu • 

'o -'·o ' ·�'Jr l"' ''l("",,.. r•t1 "" l"···,[1 tJ �! . ..  � � ··-6 " .. t "--� (J• :J.,;� . 



• 

1�(;:_---jl :�·"t;�:r! • 
. o ner: ( ,' 1.!' :t
; : v · :r· =�·: , .. ::..- , :

1••-�- �ri'-,-, ' l-r,7 '7' ('
� I.,} .- ...... ,. ·- �..t.,-- ) '--·· 

.r� : ' 
t .. �L 1( .. _,.,, '7L. 7 • 

. ... 
. . 



• 

;j • 



3J. l"'"'co�-;J·: �:· 1 �-�n. 
-�:ct · t•i1 1 1 �tr1� ::·l-:ol�

1' :·cc:d ·" .�
n 

:· r, 1: r 1 '7 /: - • · o
Jn. ,.,r::·u:

• ·�•.r :::<ner,



'34. Niorju rta.n. Port! av '"'trondon v!u Juttö.no 
uti'oll i ttorjulttrn. 1:'oto n. liv rfncr, 
GUG• 195�. 

Gaocial v· a till de vtlctro c:U-oorno. 
r· � j 1.; lOfi" .1vc .1.:.ncr, u _ .,:.,:.,. 



37. 

"b,..·-o••,- , ...... b:·.-:-., .• ,. ... ,·; v:·n f·· -", ... n,JA 1· I'"'•-<�---'• \..• !-41 • L-·L l,.t, 1,1 U,l. L..ai.U, """""u L .__._... .,- • ,,w. ... 
• ,-:·.�c-•1 _,.,._

J.
.,....L' t1•,1 11(1 V:·r•trc. ,.," .. ,i,,_,,,-, 1° "hrs, .... ,,r. V'-''1.,..J'-'6 _,. ....._ J .a. � , t-.... _ L,<o. .. \i,1,4,,i.•_.U .• t. ,.vL...-...,u.w• 

roto n. :rvrrfncr, c.uc, l9�S. 

?.brckn. Evby .. ,,.Je lonur-vi.ir,cn f;rt\n Jul�ttbron 
i ,�,b.::clm t.1ot "';-" tri,;□.-'t rn.l i ·tcm c-lc n. ·:·•oto 
Ir :i..-.-•r�,nr:.r rt•r-. 10:-,r, • • , ; V._. -'· � � f . •L, • - ., .. f 



;:,�..J. �/jo�ot:l�on . ... ·crti ev :· JLJ11: .. tr·'t)lc-p:: cr::cUcJ.
hu1�t ne:(lr:tri.ir.:c- ·tbl)LOn. 'cto :: • ;�vrri'r.cr, 

1 c,,··r. 
- ... , , .. ,. 

·•jo ... c::tcn . .. t;:�i:t _,, nn brJt;t:;nn
l�:.iv_:� ,'jo:--o!d:cnr- tr'.;lo:-:,. -�o-'.;o
C',t\�:. l J�)!_� .•

i ,.,:1bbr:;on 



4-C • '➔o roo:r1·c·n '!'•t r---f k•:: U",n "tl'\.· ;rn.-. br� ,,..r?,,.,n ·i. t-:1 \,....' -"� • \..J •-·- V . .;..· I , ·  .._h,,J .; �'-' ·-
'·,; '• 1,r· o-n "oto .. ··v"" ... '?nc·· ...... 7n:·.·

�.Ut,.. ... 4 •• , • •• �- --· -'-I I \.. ..... ,. --'·•' • 

41. ::'jor.oW.�cn. �-olml 7S1. ;:t�il:t r::ot
: t • :�vrrfncr, Cli, �. l ni_--:r· • 

• Foto 



t,·-.·-1• -�J•o,..,0··1·cn -•.a., .. ;1-t .-.o+ "-· ··v�r ··--;o.--.c·"cn 
C _: I - ; ) \. . • \ V I. - i.. •• ; V :... i _. u ,.: - ;: u ' . : ' .:.... • 

LLn ·_:;'t bort .;l:ynt2.::r ::Jcrclt:l�<.. c1.. ,·cto :: • 
"vnr-"

ncr "'Un 1,-i-· . i � '--�- .!. ; t � l.> • ..,# • 
1 • 










