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• till Kammarkoll.
Norrbyc;dens 
Vattendomstol 

1958, den,,/,,?-

Till Kunc;l. Vattenfallsstyrelsen, 

St o ckholm. 

Lst VUsterbottena 
lUn 
Sv. lloturskydds
fUronlnGen 
La Weatln 

anG ■ kulturhistoriska undersökninc;ar inom 
dämningsomril.det vid Tuggans kraftstation, 
Lycksele an, La. 

Ra1i f/lr härmed meddela, att il under tiden 

25 juli - 8 augusti 1957 har pil.börjat kultur

historiska undersclkninr;ar inom dlimninc;sområ

det för det planerade kraftverket vid Tuggen

forsen, Lycksele socken, VUsterbottens lUn, 

enligt överenskommelse den 22 maj 1957. 

Sommarens arbeten omfattade en arkeoloc;isk 

rekognoscerinG av omrl'tdet, varvid 15 förhis

toriska boplatslämninc;ar antecknades, de fles• 

ta frun stenåldern. Flera av lokalerna Uro 

så belägna, att de m/lste undersökas, innan 

en d!imning sker. De komma att utgrlivas med 

början under 1958. 

Längs strUnderna påträffades ocksi1 61 

fånr;stgropar ftlrdelade på flera större och 
•• �.--�- '"'"•~· ••••• --�-·-··---· 

_mindre system. 

I skrivelse den 9 november 1957 berälmade 

ä, att kostnadP.rna fUr de kul turhistoriaka 

undersi:ikninr;arna i omrftdet icke skulle komma 

att <iverstiga 8.000:- kronor, Inventeringen 

1957 har dragit en kostnad av 7.734:22 kronor, 

Ä har erhållit dellikvid med kronor 1,673,80, 

Enlir;t uveronskommelse med överinconjör 

Jonas v. ilorrby den 19 juni 1958 skall ä nu 



beräkna kostnaderna för utgrUvning och bort

tagning av de fornlllinninr;ar, som beröras av 

den planerade utbyggnaden, 

Samtidigt som ä llverH!mnar en rapport llver 

hittills utförda arbeten, fftr ä övorsltnda en 

riUming uppgående till 6. 0601 lr2 kronor, 

Stockholm den etc, 

Erik n. Lundberg 

Pil. raä:s vägnar 

Sverker Jenson 



Till Riksantikvarieämbetet, 

}färmed får j ac överlämna följ ande PB.pport över den arke

olo0iska inventering, som undeP tiden 25 juli - 8 augusti 1957 

har utförts av Umeälvens stränder mellan Hellforsen och Junker

.. �:"-�., Lycksele socken, Lappland. Jfr dnr 1633/58.

Undersökningen föPanleddes av Ji:ungl. Vattenfallsstyrelsens 

planepade kraftverk vid 'l'uggenfopsen, benämnt 'I'uc;gens kraftsta

tion med damm över älven, Vattenfallsstyrelsen har i sin till 

llorrllyrr,rlonn Vnttondomntol inf(lvnn on11ölu:in biirom bor;iirt t:Lll

stånd att få hålla vattnet vid danunen uppdämt till höjden 

+2olr,o m över havet, dock med rätt till höc;st 30 cm vatton

ståndsvarlation under dämningsgränsen, 

Vid 1957 års rekognoscerlne; anteckrn'1des 15 förhistoris

ka boplatslämningar och 61 fångste;Popar. 

Ä:s ar beten ha planlag�och letts av fil.lie, Ilarald 

Hvarfner. Som medhjälpaPe i fält har denne haft fil. stud. 

lfonry Blid och fil. stud, Bengt Nissar. Vid katalogiserine;en 

av fynden och samrnanställsndet av rapporten har fil.stud, 

Elisabeth Ekelöf biträtt. 

I skrivelse den 9 november 1957 till Vattenfallsstyrelsen 

beräknade ä, att kostnadePna för en kulturhistorisk undersök

ninc; icke skulle komma att överstie;a 8.000:- kronor, 

arbeten har dragit en kostnad av 7,73Lf:22 kronor. Därov har 

ä den 21 februari 1958 erhållit dellikvid med kronor 1.673:80. 

Stockholm den 19 juni 1958. 

Vördsamt 
1,r..,.....,,...,7 A T-T,r�Y'fnP"f"l 



7. 

ca 650 m S om K i _!Saronsbo på Generalstabens karta bl 1r9 

Lycksele (1:100 000). Lokalen sträcker sig över en ca 100 m 

li\.ne; strandsträcka med sin Ö begränsning ca 100 m från vikens 

botten. Lokalen exponeras mot SSV. 

Stranden är ca 10-13 m bred (26 juli 1957) och har lut

nin[;en ca 1/2: 10 m. Den övergår i en brink bevuxen med 1mg

tall. 

Fynden insamlades på ett område ca 1/2 - 4 m ovanför 

vattenlinjen den 26 juli 1957. 

Fynd: 
5 avslag av vit och rosafärgad kvarts och kvartsit, 

3,5- l cm 

·/· 
0 ,1'' f-·/ \

1 Nr 1002.
\Kartblad 13.

La 
Lycksele sn 
Umeälven 

Lokalen är belägen på Umeälvens Ö sida på fastigheten 

Tuggensele 29 ca 1000 m S om u i T�ge;enforsen på Generalsta

bens karta bl 55 Fredrika (1:100 000). Den upptar en ca 90 m 

lång strandsträcka vars S begränsning ligger 4o m uppströms 

den punkt där kraftledningen går över älven. Lokalen expone

ras mot VNV. 

Stranden är ca 15 m bred (7 augusti 1957) och har lut

ningen 1:12 m. Den är delvis bevuxen med e;räs. Över området 

li[;e;er en stor mängd större och mindre stenblock. Strandha

ket är endast delvis urskiljbart och är ca 0,25 m tjockt, 

Ovanför lokalen är marken bevuxen med barrskog. 

På stranden påträffades skörbränd sten. Fynden insrunla

des på ett område ca 1/2 m ut i vattnet och ca 1 m upp på 

land (7 augusti 1957), 

�: 
1 skrapa av vit kvartsit, 30 x 22 x 13 mm 

./



8. '.

l avslag med retuscher av vit kvartsit, 20 x 20 x 9 rnm

12 avslag av vit och gråvit kvarts och kvartsit, 
4,5 - 1,5 cm 

Nr 1003. a "·;.· 'LI�---P1 J r 
··� {/ K.artblad llr./ . . . 

La 
Lycksele sn 
Umeälven 

. Lokalen är belägen på Umeälvens N sida ovanför Snara

forsen på fastigheten Tuggensele 116 • Den ligger 180-200 m Ö 

om Åkerholmens ö ände vid en långsmal åkerodling. Lokalen upp-, 
' 

tar ett ca 30 m långt strandparti med början 60 m från odling

ens V ände, Lokalen exponeras mot 3, 

Terrängen består av åkermark ovanför en brant, 4 m hög 

ljungkHidd strandbrink, 

Fynden insamlades på stigen vid brinkens kant, 

3 avslag av vit kvartsit, 3 - 1 cm 

Nr 1oolr. 
Kartblad 

La 
Lycksele sn 
Umeälven 

Lokalen är belägen på älvens SV sida på fastigheten 

Lund 11 Junkaravan 11 vid Flottarforsens övre del, Den ligger 

i kanten av älvbrinken nedanför gården Lund vid en nedfart 

till älven, 

På lokalen påträffades en härd med skörbränd sten, 

Nr 1005, 
Kartblad 15) 

La 
Lycksele sn 
Umeälven 

Lokalen är belägen på Umeälvens NÖ sida på fastigheten 

kronoparken Bocken 11 • Den ligger vid Flottarforsens nedre 

del och sträcker sig från en punkt 250 m uppströms pegel 98

•



18. 

Fångstgropssystem Q 
(Nr 57 - 58 = 2 gropar) 

Fångstgrop 57 

Fångstgrop 58 

Fångstgropssystem R 
(Nr 59 = en grop) 

Fångstgrop 59 

Fångstgropssystem S 

Groparna äro belägna vid� i Ytt�rbo på 

Generalstabskartan bl 55 Fredrika, De lig-, 

ga på var sin sida om en myr vid den på 

kartbladet utsatta stigen från landsvägen 

(vid telefonstolpe nr 265) mot Öv Ekorrsjö, 

Cirka 500 m från landsvägen, 

Bottenmått: ca 2,0 x 0,9 m, 

Yttermått: 3,4 x 2,5 m, 

i 

Djup: 0,9 m, 

På an dra siden myren, ytterligare 100 m 

längs stigen som är spångad över myren, 

Djup: 0, 75 m, 

Bottenmått: 1,6 x 0,4 m, 

Yttermått: 2,7 x 1,6 m. 

Hr Algot Broman i Ytterbo visade gropar

na och berättade att hans fars morfar för

modligen var med om att gräva dem på 1840-

talet, 

Gropen är belägen på älvens NÖ sida NNV 

om gården Lillld på andra sidan.älven och 8 m' 

från älvbrinken, Den ligger på tallbevu.xen 

hedmark med stenblock, Djup: o,6 m, 

Yttermått: 2,5 x 2,0 m, 

Bottenmått: 1,8 x o,6 m, 

(Nr 60 - 61 = 2 gropar) 

Fångstgroparna äro belägna ca 71@ NNV 
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