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VÄSTERBOTTENS 
MUSEUM • UMEA 

LANDSANTIKV ARIEN I VÄSTERBOTTENS LÄN • 905 90 UMEÅ 1 • TEL 090/11 86 35 VX 

Till Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
114 84 STOCKHOLM 

Ang. registrering och inventering av föremål tillvaratagna på tidigare 
okänd lappvall vid Älgbäcksheden, Långsele, Lycksel~ appland. 
Gen.stabskarta 55 Fredrika 

Efter anmälan till landsantikvarien besiktigades platsen av undertecknad, 
Stig Anesäter, Lennart Jareman och anmälaren, herr Tage Urestig, Domän
verket, den 22 augusti 1969. 

Området avbrändes vid en svår skogsbrand i juni 1968 och var då helt fritt 
från vegetation. Vid tallplantering i juni 1969 hittade Orestig av en 
tillfällighet en järnpilspets. Han iakttog också eldhärdar. Genom området 
löper Älgbäcken i en mjuk ravin ned till Oreälven. På platåerna registre
rades 13 eldhärdar, varav några har stora trädstubbar inom kåtans plats. 
Lappvallen är sannolikt använd under lång tid. 

Marken tillhör Domänverket respektive biografägaren Arne Moren, Stor
gatan 36, Lycksele, tel. 0950/10442. Jägmästare J. Ek, Orå revir, 
Jägmästargatan 1, Lycksele, hade anmodat Orestig att anmäla fyndet. 

Karteringen av området kompletterades sommaren 1971 av Tomas Johansson, 
varvid ytterligare fynd tillvaratogs. Arra nr 4 kunde då ej återfinnas. 

Jag anhåller att fynden från den nu gjorda inventeringen tillföres 

Västerbottens museum. 

Um~en 22 oktober 1971 a.--~:f,r--Sune Zachrisson 
landsantikvar·e 

Bifogas: rapport 
Negativen förvaras i Västerbottens museum, nr A 35235 - 35246 

A 35690 - 35705 
Diap os i t.iv nr q3-4 It .... q36Q 



Rapport över kartering och understikning av 1appva11, Älgbäcksheden, 

Lycksele sn, Lappland, 1971, av Tomas Johansson. 

Lappvallen är belägen vid Ureälven - 17 km NNV om dess utlopp i sjtin 

tlrträsk. Lappva11en korsas av den så ka 11 ade tlretorpsvägen, vilken är 

avtagsväg c:a l km norr om Långsele, från vägen Långsele - Lycksele. 

Samtliga lämningar påträffades väster om Älgbäcken, som rinner genom om

rådet i en mjuk ravin och mynnar 1 tlreälven. 

Lappvallen frilades när humuslagret till stor del avbrändes vid en skogs

brand som härjade området år 1968. I samband med skogsplantering påträffade 

Tage tlrestig en pilspets av järn, som stod snett ner i heden - benämnd 

fi'lgbäcksheden. Vid rapportering till länsmuseet i Umeä angav tlrestig att 

det även fanns boplatser inom området. Landsantikvarien besiktigade lapp

vallen den 22 augusti 1969, och påträffade 13 eldhärdar samt tillvaratog 

21 fynd. 

Området uppvisar små relativa höjdvariationer; dock med undantag ftir 

bäckravinen som när ett djup av ungefär 4 - 6 meter jämfört med omkring-

11 ggande f1 a ta heden • 

Den enda vegetation som förekommer på Älgbäcksheden efter skogsbranden 

är mjölkört och mycket !;pridda förekomster av gräs. Området avverkades 

och planterades uppskattningsvis 15 år före branden, och kvar på heden 

finns nu förkolnade trädrester, stubbar och förtorkade mindre träd. På 

markytan, som till övervägande del är bränd sandjord i dagen, ligg:ir 

ta 1 rikt med starkt förmultnade träd. Dessa rotvältor fri lades när humus

lagret avbrändes, och härrör uppenbarligen från tiden filr det att skogen 

regelrätt avverkades. tlver härdarna nr 12 och 13 ligger sådana starkt 

förmultnade träd; i omedelbar närhet (mindre än 1 m) av härdarna 

1, 3, 5, och 7 finns lika'ledes förmultnade rotvältor. 

Ben, horn och tänder från mn förekommer rikligt över hela området. Inga 

påtagliga koncentrationer ftireligger dock i anslutning till härdarna i 

jämförelse med området i stort. 

De 13 påträffade härdarna begränsas samtliga av stenläggningar vanligen i 

en eliptisk eller "utdragen hästsko" form. Flertalet av härdarna är ej 

stenfyllda. 



Radiellt utifrån härdarna 1, 3, 9 och 10 putsades markens ytlager bort 

i 30 - 40 cm breda schakt. Inga spår av eventuella. kåtatomter kunde dock 
påträffas. Ej hell er fanns synliga indikationer pil tomter kring de !:Ivriga 

härdarna. 

En viss uppfattning om när nllgra härdar inte lilngre kunnat vara i bruk 

ger stubbar och de redan nämnda speciella rotvältorna som finns pä eller 

i omedelbar närhet, av eldplatserna. Stenläggningen kring arra 8 är i den 

västra de 1 en något förskjuten av ett träd. llrsrf ngarna räknades kvarvarande 

stubben, och detta v-lsade pil att trädet wr c :a 180 år gamma 1 t när det av·· 

verkades. Rotvältorna över härdarna 12 och 13 tyder pil att dessa inte varit 

i bruk pi! kanske 150 - 200 /lr. Stubbar i närheten av en rad härdar uppvisar 

att trädens ålder har varit 50 ·· 100 är. 

Ben tillvaratogs intill en radie av c:a 2 meter frän härdarna. Undantag 

utgör dock härdarna 7 och 8 där inga ben påträffades. Dessa båda härdar 

bär spår av utgrävning. 

Vid besiktningen år 1969 av lappva11en inprickades på en skissplan över 

området en arra, som numrerades med siffran 4. Denna arra kunde dock ej 

påträffas vid undersökningen 1971. Uvriga härdar har numrerats i enlighet 
med p 1 anen från 1969. 



Beskrivning av härdarna 

Arra 1. Längd x bredd: 127 x 95 cm. Läge: Längdaxe 1 1 NO - SV. Arran 

når en hlijd av 10 - 15 cm relativt markytan. Ben och tänder 

tillvaratogs in till 2 meters radie från arran. Starkt för

multnade trädrester finns omedelbart intill arrans norra be

gränsning. Arran välbevarad. 

Arra 2. Längd x bredd: 158 x 100 cm. Läge: 1 ängdaxe 1 i NO - S V. 

Höjd: 5 - 10 cm. Stubbe av ett c:a 20 år gammalt träd i arrans SO 

del. Ett c:a 50 år gammalt träd har stlltt 20 cm NV arran. Från 

mitten av arran tillvaratogs glasbitar (Fynd nr 1). Vid besikt

ningen år 1969 påträffades ett piphuvud av krita (Fynd nr 2). 

Arran .välbevarad. 

Arra 3. Välbevarad, 105 x 64 cm. Höjd: c :a 10 cm, Läge: längdaxel i 

NO - SIi riktning. Starkt förmultnade triidrester omedelbart in

till arrans N del. \lid besiktning år 1969 påträffades pipskaft 

av krita. (Fynd nr· 3), 

Arra 4. ?? Vid besiktningen 1969 inprickades en arra med nr 4. Denna 

kunde dock varken identifieras eller påträffas. 1969 påträffades 

avbruten järnkn 1 v med tånge. ( Fynd rlr 4) • 

Arra 5. \/!.il bevarad. Längd x bredd: 127 x 86 cm. Höjd 15 - 20 cm. Läge: 

längdaxe 1 NNV - SSO. Starkt filrmul tnade trädrester 1 arrans närhet. 

Arran delvis fylld med sten. 

Arra 6, 145 x 84 cm. Höjd c:a 10 cm. Arrans längdaxel orienterad i 

N - S riktning, Tre träd, uppskattningsvis c:a 50 år gamla har 

stått på ett avstånd mellan 20 - 60 cm från arran. Ar 1969 på

träffades en järnkniv med benskaft (Fynd nr 51 samt en järnkniv 

med tånge (Fynd nr 6). 



Arra 7. Längd x bredd: 136 x 101 cm. Höjd: 10 - 15 cm. Läge: 1 ängdaxel n 

i N - S. Förmultnade trädrester 1 igger utanför arrans norrn del. 

Denna härd bär spår av utgrävning. Anmärkningsvärt är att inga 

ben påträffades 1 arrans närhet. 1969 påträffades en sågtandad 

järnkniv med tånge (Fynd nr 7). 

Arra 8, Längd x bredd: 150 x 99 cm. Höjd 15 - 20 cm, Läge: NV - SO. 

Arsringarna räknade på den stubbe som står i arrans NV del. 

Tl'!!idets ålder var c:a 180 är - innan det avverkad.es för c:a 

15 år sedan. Kantstenarna närmast stubben har sekundärt läge. 

Samtliga kantstenar av 'ljus granH. Arran delvis u·tgrävd, 

Arra 9. 139 x 119 cm. Höjd: 10 - 15 cm. Arrans längdaxel orienterad i 

0 - V riktning. En rot från ett c :a 75 är gammalt träd har vuxit 

in under arran. Ar 1969 tillvaratogs en järnkniv med del av ben

skaft (Fynd nr 8), samt bit av skaft till kritpipa (Fynd nr 9). 

C:a ·1 m v!ister om arran påträffades 1971 bit av skaft till krit

pipa (Fynd nr 9). Fynd nr 11 är dekorerad järnpilspets, som på

träffades 6 m vister om arran. Fyndet gjordes 1969. 

Arra 10. 100 x 74 cm. Hi:ljd: 5 - 10 cm. Läge: längdaxel 1 N - S. Arran del

vis stenfylld; i dess östra del finns ingen utpräglad kantmarkering. 

Arran förefaller ligga djupare ner i marken i jämförelse med 

i:lvriga härdar. Ar 1969 påträffades en järnspik (Fynd nr 12). Vid 

undersökningen 1971 tillvaratogs en järnkniv med ·tånge (Fynd nr 13), 

en mässingring (Fynd nr 14), två bitar bl5ssfl inta representerande 

fynden 15 och 16, dessutom fragment av pipskaft av krita (Fynd 

nr 17). 

Arra 11. Längd x bredd: 120 x 94 cm. flöjd: 10 - 15 cm. Läge: NO - SV. 

C:a 1 m norr om arran har ett c:a 100 år gammalt träd vuxit. 

Samtliga kantstenar av tlrn granit. Fynd: bclssf11nta, nr 18; 

mässingring, nr 19; del av skaft till kritpipa, nr 20; bryne, nr 21; 

järnkniv med tånge, nr 22; F11nd nr 23 - hålplatta av ben för tenn

trådsdragning påträffades 6 m nordost om arran. Samtliga f!:lreml:I 1s

fonner anträffades 1969. 



Arra 12. 151 x 109 cm. Ett omkullfallet, multnande, träd täcker arrans 

södra del. fföjden uppgår här till c:a 30 cm; i i.ivrigt till 

c:a 10 cm. l m norr om arran finns en stubbe av ett 150 - 200 

lir gammalt träd, Arran avsevärt skadad av rotvältor. Ett fler

tal stenar befinner sig 1 sekundärt läge, Vid bes1ktning är 1969 

påträffades ett flintstycke (Fynd nr 24). 

Arra 13. Liingd x bredd: 123 x 82. Höjd: 1 0 - 15 cm. Arrans 1 ängdaxe l 

orienterad i N - s. 60 cm söder 0111 arran finns en stubbe av 

ett c:a 75 - 100 år ga1ilma1t träd. Mitt över arran 1 N - S 

riktning ligger ett nästan helt förmultnat träd. På arran låg 

en bit av ett kritpipshuvud (F,\111d nr 29). 1 m norr om>arran på

·träffades ett fragmentariskt pipskaft av krita (Fynd nr 30). 

20 cm SV arran påträffades ett stycke eldslagnin!JSflinta (Fynd 

nr 31). 

Arra 14. Arran mäter c:a l x 1 m,., Arran skadad av ett c:a 75 - 100 llr 

gammalt träd som vui.tit i härdens västra del. En tall planta har 

planterats mitt i arran. 1 m från arran, i nordlig riktning, 

ligger ett nästan helt förmultnat träd. 

Se även detaljplaner över härdarna. 



Fyndfi.lrteckning 

Fynd nr 1. 
Fynd nr 2. 
Fynd nr 3. 
Fynd nr 4. 
Fynd nr 5. 
Fynd nr 6, 

Fynd nr 7. 
Fynd nr 8. 
Fynd nr 9, 

Fynd nr 10. 

Fynd nr 11. 

Glasbitar frän arra 2. 

Piphuvud av krita. arra 2. 5,8 x 4 cm. 
Pipskaft av krita, arra 3, 4,4 x 0,6 cm. 

Avbruten jlirnkniv med tånge, arra4. 10,7 x 2,0 cm. 

Järnkniv med benskaft, arra 6, 12,8 x 1,8 cm. 

Järnkniv med tånge, arra 6. 14,0 x 1,5 cm. 
Sllgtandad järnkniv med tånge; arra 7. 20,3 x 1,8 cm. 

Järnkniv med del av benskaft, arra 9. 15,5 x 2 cm. 

Bit av skaft t·lll kritpipa, arra 9, 3,4 x 0,8 cm. 

Bit av skaft till kritpipa, arra 9. 5,4 x 0,8 cm. 

Järnpilspets. dekorerad. Påträffad 6 m väster om arra 

9. 12,8 x 2,3 cm. 

Fynd nr 12. Järnspik, lösfynd, arra 10, 5,9 x 1,4 cm. 

Fynd nr 13, Järnkniv med tänge, arra 10. 11, 1 x 1,3 cm. 

Fynd nr 14. Mässingring, arra 10. Ytter diam. 3,1 cm. 

Fynd nr 15. 81:lssflinta, arra 10. 2,0 x 1,7 cm. 

Fynd nr 16. Bi:lssf11nta, arra 10. 1,4 x 1,2 cm, 

Fynd nr 17. Bit av skaft till kritpipa, arra 10. 2,5 x 0,7 cm. 

Fynd nr 18, B!lssflinta, arra 11. 2,0 x 1,3 cm, 

Fynd nr 19. Mässingrfng, arra 11. Diam 2,6 cm. 

Fynd nr 20. Bit. av pipskaft av krita, arra 11. 5,5 x 0,9 cm. 

Fynd nr 21. Bryne, arra 11. 10,2 .x 1,6 cm. 

Fynd nr 22. Järnkniv med tånge, arra 11. 13,1 x 1,7 cm. 

Fynd nr 23. 6 m N0 arra 11 påtr!iffades hålplatta av ben för tenn

trådsdrl!gn ing. 12 ,4 x 1 ,8 cm. 

Fynd nr 24. F1 intstycke, arra 12. 3,0 x 3,0 cm. 

Fynd nr 25. Fragment av knivblad, järn, arra 13. 3,3 x 1,6 cm. 

Fynd nr 26. Kritpipshuvud utan stämpel, arra 13. 5,0 x 2,0.,cm. 

Fynd nr 27. F11ntbit. Lösfynd. 2,7 x 1,5on. 
Fynd nr 28, Flintbit, Lösfynd. 2,2 x 1,7 cm. 

Fynd nr 29. Fragment av kritpipshuvud, arra 13. 4,1 x 1,7 cm. 

Fynd nr 30. Bit av skaft till kritpipa, arra 13. 8,0 x 0,9 cm. 

Fynd nr 31. f'.ldslagn,1ngsflinta, arra 13. 3,5 x 2,4 cm. 

-t beV\., 
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LA~'DSAXTIKVAHIE 
rnr och i;pjutspets. 

Sune Zaluisson och 'l'age örestig vid boplafa.j('·r från medeltiden med kni-

Fornfyr1d funna • 
l 

•• /( 1:-· :?fjg 

Orträsl{ 
J?ilspets · fx·ån vil{inga tiden 
öRTHÄSK: Gamln,- boplatser 
o<:h fina forntida fynd har. hit
tats i en tallhE>d norr Om Lång
-"l'k by i Örtriisk soC'ken. Det 
var den 11 juni j sommn.r som 
i<l-tog-sn.rbetaren Tage örestlg hit-

tade platserna när han med ett 
anta] k,amrater var i färd att 
plrintera skog ·på fjolårets stora 
brandpla.ts vid Långsele. 
En konstig järn bit stack upp ur 
marken och vid närmare under-

sökning sä befnnns det vara en 
pilspets av gammalt ursprung. 

· Tomter efter boplatser hade ock
så kommit fram genom den väl
diga brand som härjade I trak
ten för ca 1 år sedan, Ingen i 
Långsele by eller örträsk socken 
har nå.goni,in hört lp.las om att 
det funnits lappläger){_nttll byn, 
I fredags var landsantikvarle 
Sune Zakrlsson, med två. komM 
panjoner &amt Tage örestig pli. 
platsen för fyndet för att unM 
dersöka vidare fyndigheter. Det. 
visades finnas ett 15-tal tomter",; 
efter lappläger, eldtJladen ha.de· 
kommit fram tydligt. Vid underM 
sökningar fann man en kritpipa. 
som härstammar från 1'700-talet 
och knivar fanns det också i san-

''d~~-:-1flti"il ;i"dpl;{serri~. 'F;y~:~ k~f~: 
var hlttn.des. Det vnr avlånga 

hfi.rda.r och placerade med jiim

nn melln.nnun lntllt en hikk Aorn 

gltt· ner 1 örciilven. Pll.1.bwn har 

använts av lappnr till för om

kring 300 l\.r sedan. Platsen kan 
i sig sJiilvt vara iinda från me

deltiden, då lnpp□.rna bi:irja.de 
finnn.s 1 dessa tralclf'r och vand-

idag i.ir det en stråk förbi den
na plats för Vapstens la.ppby. 
Här kommer man årligen med 
sina renar och troligen gjorde i 
man det också. I forna tider. 

Hur gamma.I pilen kan vara är 
för dagen svårt at.t säga men 
den hör inte utan vidare satt.as 
i samband med lapplägret1 för 
pilen härstammar troligen ända 
från medeltiden eventuellt från 
vikingatiden. Någon jägare som 
vandrade förbi sköt troligen bort 
den på någon björn eller älg, 
Härstammar pllen från lappliig~ 
rets dagar så är lägret a.v myc
ket gammalt ursprung, vidare efM 
terforskningar fär väl ge svar 
på detta. 

Zakrlsson är glad att örestig och 
bomfinverkets tjänf;lemän rap
porhirade fyndet, för det rör sig 
om ett intressant objekt som 
skall kartläggas och undersöM 
kas. an vill fön1t/l.s Inte ha 
8.11t för mångn soi:n apringe!' där 
och rör stenarna tnnan under
sökningen ägt rum. Det är lag

brott att förstöra sådn.na här 

fy_ndplat.scr. Fi'tngstg-ropar finns 

od(.så 1 om/Iivnlngen och des!ID. 

skall också und~rsökas. ZnkrisM 

son är också tacksam om beM 

folkningen vill anmäla nya. fynd 

av gropar, eller andra föremål 

(mm kan hiirrörrt frJ\n lapp!ägM 
1 !.'.,.~ t i:'. 




























































