Kulturhistorisk inventering av byarna Kåtaselets
och Hembergs omgivningar, Jörns sn, Västerbotten,

Lennart Sundquist
Bjurselet.

Innehållsförteckning

Förord

Historik om byarna Kå taselet och IJ:emberg av
FD Ernst Westerlund

Inventeringsrapport
Arkeologiska lokaler
sammanfattning med fotoförtecknj_ng
Etnologiska lokaler
sammanfattning med fotoförtecknj_ng
Fotobilaga
Karta 1
Karta 2

Förord
I samband med de arkeologiska und.ersökningarna av en för
historisk boplats vid Garaselet i Byskeälven, Jörns sn,

Västerbotten, vilka sedan år 1969 bedrives av Nordarkeologi

(docent Hans Chr:lstiansson) i samarbete med. Skellefteå Museum

och Västerbottens Museum i Umeå, påbörjades år 1970 en inven
tering av övriga förhistoriska boplatslämningar i områdena

närmast utgrävningsplatsen. Inventeringen kom snart nog att om
fatta ett vid.a större område och det bedömdes som väsentligt

att också vidga intressesf'ären till att utöver "arkeologiska."
lämningar omfatta. också sådana "etnologiska" lämningar som är
att betrakta som fasta fornlämningar.

Inventeringen, som täcker en yta av ungefär 53 km
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innefattar

hela det hörn som västerbottensgränsen bildar mot Norrbotten

i detta område (Se kartorna. 1 och 2). Området består dels av
mark tillhörig Kåtaselets och Hembergs byar och dels kronomark
och det sammanfaller helt med nämnda byars nyttjande - och

verksamhetsområde med avseende på den traditionella närings
basen myr- och ängsslåtter, odling,skogsbruk, tjärubränning,
kolning, flottning, jakt och fiske,

Arbetena med inventeringen har pågått sommartid under åren

1970, 1972 och 1973 och hela tiden drivits parallellt med under
sökningen av den inledningsvis omtalade boplatsen vid Garaselet.

År 1970 sysselsatte inventeringen 1 person under 1½ månad och
1972 resp 1973 2 personer under 2 månader. Förutom ledaren för
inventerings- och utgrävningsprojekten, Lennart Sundquist,

Bjurselet, har Sigfrid Johansson, Kåtaselet, Ylva Roslund,
Uppsala och Eva Persson, Jörn, deltagit i inventeringsarbetena.
Sammanlagt har 108 lokaler registrerats - 53 av "arkeologisk"

och 55 av "etnologisk" art. De förra har erhållit arbetsnumren

NA 101-153 och de senare NA 301-355 (NA=Nordarkeologi) och de
fördelar sig sålunda:

NA 101 - 153

Stenåldersboplatser

7
2

Kokgropar
Härdar, lapsk typ

110

Lappvallar

2

2

Lappgravar

Fångstgropar

18

Husruiner

NA 301 - 355

1

Kvarnvallar, dammanläggningar och jordvallar
Flottningsanl.äggningar

Rännor för omdragning av flottningsbåtar
Gångbroar

Ängslador
Dalgropar
Kolplatser

Husgrunder

9
15
1

1
17

31
16
2

Föreliggande presentation av inventeringsresultaten, som är samman

ställd av Lennart Sundquist i samarbete med Skellefteå JVluseum och

Kulturnämnden i Skellefteå kommun, inleds med en historik om byarna

Kåtaselet och Hemberg av FD Ernst Westerlund. Därefter följer så
de arkeologiska och etnologiska inventeringsrapporterna med res

pektive sammanfattningar med fotoförteckningar. Lägesangivelserna
i dessa grundar sig på beteckningar å ekon. kartan och de gradan

givelser som förekommer är nygrader. Av utrymmesskäl har den där
efter föl,jande fotobilagan skurits ned till ca 80 bilder, främst
avsedda att ge ett smakprov på de olika kategorier av lämningar

som inventeringen omfattar. E'otomaterialet, som i sin helhet om

fattar ca 475 negativnummer kommer att tillföras Skellefteå JVluseum.
Presentationen slutar med en översiktskarta (karta 1) och ett ut

drag ur Ekonomiska kartan över det inventerade området; på den
sistnämnd.a kartan har samtliga lokaler markerats.
Skellefteå 13 december 1973.
Lennart Sundqui.st

Nordarkeologi/Kulturnämnden i
Skellefteå kommun

Peter Gustafsson

Skellefteå Museum

Den första fasta bosättningen i Kåtaselet och Hemberg.
Att Byskeälvens dalgång sedan urminnes ti.d varit renbetesland
och att lapparna vid sina flyttningar till vinterbeteslanden
vid älvens nedre lopp dragit fram i dessa trakter, har ju alltid
varit känt. Detta förhållande råder ju än i dag. Att vissa platser
i större utsträckning än andra favoriserats som uppehållsplatser
är, av naturliga skäl, uppenbart, Några dylika platser av mer fram
trädande slag har genom utgrävningar lokaliserats. Åtskilliga åter
står det säkert att upptäcka. Flera av dessa platser skulle, vad
tiden led, bli svenska nybyggen, exempelvis Kåtaselet och Åselet
m. fl.
Enligt flera källor, citerade av bl.a. professor Erik Bylund
(Koloniseringen av Pite lappmark t.o.m. 1867, Uppsala 1956) var
samebröd.erna Per och Lars Larsson skattelappar i området där Kåta
selet ligger. Området omfattade även Lappträsklandet och kallades
som lappskattel.and Kåtaselslandet. Omkring 1695 delades området
mellan bröderna till två lappskatteland., Kåtaselslandet och Lapp
träsklandet,
Det är självfallet inte alltid så lätt att utpeka en viss plats där
en nomadlapp haft s.in uppehållsplats. Detta är också fallet i Kåta
selet där det i markerna vimlar av större och mindre samlingar aY
härdar-kåtaplatser. Men det ligger snubblande nära att våga en
gissning att Larssönernas boplats legat nära älvsstranden på Kåta
selet 2 6 III ägare 1973 Manfred Lindgren, Det är en mycket naturlig
plats för en lapsk uppehållsplats och där finns den enda. större
samlingen härdar ungefär mitt nedan.för den nuYarande byn.
Kåtaselet övertogs av Lars Larssons son som också hette Lars, .född
1701. Makarna synes ha haft åtminstone tYå söner, Mats och Lars.
Den sistnämnde gifte sig med Kerstin Månsdotter, f.1765 och de
hade en dotter, Gunnil, f. 1796.
Redan innan den .första nybyggesutsyningen ägde rum, had.e tvekan
uppstått huruvida Kåtaselet låg inom lappmarken eller öster om
lappmarksgränsen. Dessa tvivelsmål trodde man bero på att gränsen
var dåligt markerad - vilket inte alls var fallet som det senare
skulle visa sig.
I mitten ay 1780-talet ansökte Anders Johansson f. 1749 (enl. Hj.
Edström, Glommersträsk .från Norrlångträsk om rätt till nybygges-

anläggning i Kåtaselet. År 1786 beviljades hans ansökan. Johanssons
hustru var från Glommersträsk.
Nu följer en period där besittarna växlar och en mängd mer el.ler

mindre dunkla transaktioner sker som gör det rätt svårt att Hl.
en klar bild av utvecklingen, En ny insyning skedde 1802 av ett
område omedelbart norr om Kåtaselets marker (uppe på backen norr
om nuvarande landsvägen mitt för gårdarna i Kåtaselet) under namn

av Hemberg, Troligen var insynaren en Anders Andersson, möjligen
tillsammans med en bror, Lars. Ett par decennier in på 1800-talet
flyttar Anders bort medan brodern stannar kvar.
År 1816 hade K.B. förordnat om skattläg gning av Kåtaselet och Hem
berg. Inte förrän i slutet av år 1819 inställde sig kommissions
lantmätaren Håkansson från Kåddis i Umeå för att verkställa skatt
läggningen. Drcijsmålet torde bl,a, ha berott på den osäkerhet som
rådde huruvida nybyggena låg "på nedre landet" d.v.s. öster om
lappmarksgränsen.

Vid detta tillfälle klarlägges ägareförhållandena. Nu har också
den kände länsmannen Anders JVfyrenius kommit in i bilden, Största
anledningen härtill torde vara att söka i det förhållandet att han
var gift med en sondotter till förste nybyggaren i Kåtaselet,
Anders Johansson,

Av skattläggningsprotokollet framgår bl.a. följande:
Förrättningen började med att man skulle lösa frågan om huruvida
området låg väster eller öster om lappmarksgränsen. Man lyckades
därvid hitta övervuxna gränsmärken på flera ställen och utan tvekan
fastslå att området låg i "nedre landet" alltså öster om lappmarks
gränsen. Nybyggesinnehavarna befanns vara kronolänsmannen Anders

Myren.ius i Kåtaselet no 2 samt Anders och Lars Andersson å no 1
vilka senare var till hälften vardera ägare till Hembergets nybygge,
Länsman Myrenius företedde, för att styrka sin rätt, immissionsut
slag av den 11 mars 1807 omfattande hälften av Kåtaselet no 2.

Anders och Lars Andersson företedde immissionsbrev till andra
hälften av Kåtaselet eller no 1, daterat i mars 1813, Samma dag
hade Anderssönerna erhållit immissionsbrev å krononybygget Hemberg.
Det framgick vidare av företedda handlingar att Kåtaselets immissions
brev var daterat 10 aug, 1786 och man fick 30 frihetsår varför
skattläggning borde ha skett 1816. Efter en ägosyn 1815 hade K.B.

år 1816 frikallat nybygget från "någon räntas utgörande" till dess
man kunde klarlägga om nybygget låg ovanför eller nedanför lappmarks
gränsen. Vidare skulle undersökas om för Kåtaselets räkning kunde

uppspåras någon ytterligare odlingsmark för ett nytt åkerställe.

Dessutom konstaterades att Hemberg anlagts 14 juli 1802 och fått
20 frihetsår.

Det framgår också av handlingarna att tvist ·uppstått mellan Anders
Johansson då han sökt nybyggesanläggningen och en Sven Svensson,

båda åbor å Kåta,selets nybygge. Denne Svensson redovisas inte i
skattläggningsinstrumentet som äga,re till någon ma,rk. Hans besittning
övertogs emellertid så småningom av sonen som också hette Sven Sven

sson. Han torde ha sålt till Gustaf 0lofsson-Bodin ett dryg·� de
cennium in på 1800-talet och familjen Svensson flyttar till Långsele.
För att få en lösning på tvisten mellan Johansson och Svensson

träffades en överenskommelse. S-vensson hade "bestritt" Anders Jo
hansson åkermarken vid Hemberget, ävensom röjningsland vid Knipstom
vikbäcken och Drölänget. Svensson skulle nu under sin del av Kåta

selet no 2 få en tredjedel eller var tredje teg av den utsynta åker

marken samt av de ovan nämnda bäckarna "till hälften" vid vilken

rätt länsmannen ville bli tryggad. Länsmannen hade tydligen vid Hem
bergets "bohlstad" uppodlat 16 kappland åker geometrisk vidd ur

mycket stenbunden mark: och som med grövre tallskog varit beväxt,
helst som för Kåtaselet icke gives sådan odlingsmark till åker som
kan ersätta odlarens möda.

Bröderna Andersson hade ingen invändning mot detta arrangemang.

Slutet blev alltså att Hembergets ägare skulle bibehållas vid åker

och odJ.ingsJ.andet väster om Länsmanstegen. De fick
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tunnland, 5

kappland för den mark länsman Myrenius skulle ha disponerat.

Härefter fortsätter man den vanliga uppräkningen av vissa ängar och
områden som de två nybyggena tilldelas. Det detaljerade protokollet

slutar med att lantmätaren föreslår en förlängning av frihetsåren

för Kåtaselet med 25 år och Hemberget bör få högsta antalet frihets
år som författningarna medger. Förrättning'smannen kommer fram till
att åkerjorden är ovanligt stenig, frostländig och "fordrar mycken
spillning då i goda år är att förvänta någon säd". Ängarna ligger

långt borta och myrarna måste trädas, d.v.s. endast bärgas vartannat
år. Humlegård har man ännu inte. Fiske bedrives om sommaren i Antak-

träsket och i en del småsjöar, Hemberg kan föda en häst, tre kor

och några småkreatur.

Efter denna första generation av nybyggare och sedan de båda ny
byggena blivit skattlagda i vanlig ordning, erbjuder det inte några
större svårigheter att följa utvecklingen fram till dags dato. Det

är en bild som i alla avseenden är typisk för hundratals nybygges

anläggningar i länets inland. Bortsett från några inflyttningar under

en period av något över 150 år torde alltjämt den större delen av

dagens innebyggare kunna leda sin härstamning tillbaka till de första

nybyggarna.

I de båda byarna med bebyggelse på båda sidor om Siksjövägen - anlagd

på 1890-talet - bor nu (1973) omkring 85 personer. Två jordbruk
drivs alltjämt med kreatur, I övrigt har bröderna Öströms sågverks

rörelse stor betydelse genom de arbetsmöjligheter denna industri. er

bjuder. Å.tskillig sysselsättning i form av olika skogsarbeten erbjuds
också i de kronoparker som ligger i dessa trakter.
Byarna företer just nu inte någon bild av avfolkning och utdöende
i motsats till de flesta andra i Byske älvdal. Man har daglig buss
förbindelse och har haft en diverseaffär tills för något år sedan,
Ernst Westerlund.

NA 101
Karta: 24 J Arvidsjaur 1h Gesikberget, Skala: 1:10 000
Skifte: Hemberg

lrv.

Lokalens belägenhet
i Storviken.

Ägare: Kåtaselets Såg och Hyvleri AB.
enl, Ekonomiska kartan: 7 mm norr från n

Lokal Storviken nr NA 101

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.

Härden är belägen :på en tallbevuxen moränsluttning ett 40-tal

meter norr om Byskeälven och i jämnhöjd. med Storviksud.dens östra
spets. Strax söder om härd.en går skifteslinjen i S0-NV riktrdng
mellan Kåtaselets och Hembergs marker.

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,2 x 0,93 m med längdaxeln orienterad i SV-N0 riktning. Den är lagd av 10
15 cm stora runda
stenar och stenfyllningen i härdens mitt och ytterkanten är av

samma stenstorlek, Härdens högsta nivå finns i dess mitt; den
innehåller ett tunt brand.lager, Härd.en påträffades för ett 10-tal
år sedan av ortsbor, Vid detta tillfälle var den täckt av ett

vegetationsl.ager, som senare har avlägsnats, Från härdens N0 halva,
har under senare år tillvaratagits ett 10-ta,,l små avslag av grå
flinta.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

Svart-vita foton 2 st neg.nr: 72/2,23 och 72/2,24 redovisas på
separat förteckning,

NA 102 A
Karta:

24 3 Arvidsjaur 1h Gesikberget. Skala: 1:10 000
2

..

Skifte: Hemberg 1 IV. Agare: Kåtaselets Sag och Hyvleri AB.
0

°

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 13 mm öster (304 )
från ni Storvike�.
Lokal Storviken nr NA 102

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Lokalen är belägen norr om Byskeälven på samma moränsluttning
som beskrivits i lokal NA 101.

Strax söder om lokalen går rågången i NV-S0 riktning mellan

Kåtaselet och Hemberg,

Härd, lapsk typ, oval, 1,28 x 0,94 m. Den är oregelbundet lagd med
några större, ca 15 om stora stenar vid härdens kanter medan fyll
ningen i dess mitt till största delen utgöres av grus. Några kant
stenar saknas, eller har aldrig lagts dit, I härden finns ett
brandlager med bl a brända benfragment.

Svart-vita foten 2 st neg.nr: 72/5.25 och 72/5,26 redovisas
på separat förteckning,

NA 102 B
Skifte och ägare som A
°

Platsen belägen 16 m i riktning NNV (25 ) från A.
Härd, lapsk typ, oval, 1,03 x 1,00 m med längdaxeln i NO-SV

riktning. Härden är väl.lagd och har avlånga eller runda kantstenar
av 10 - 30cm:s storlek. Härdfyllningen ligger i samma nivå som

kantstenarna, men stenarna är av betydligt mindre storlek, Härden
innehåller ett tunt, nästan helt förintat brandlager.

Svart-vita foton 2 st neg. nr: 72/2.27 och 72/2.28 redovisas
på separat förteckning.

NA 102 C
Skifte och ägare som A
°

Platsen belägen 60 m öster (290 ) från B,
Härd, lapsk typ; formen närmast rektangulär, Storlek 1,2 x 0,78 m,
Stenfylld med runda stenar av samma storlek som kantstenarna,
ca 5 - 10 cm. Härden är vällagd, I närheten av härden finns ett

par förmultnade stubbar samt en ca 200-årig fura, I här,den finns
ett tydligt brandlager,

Härden påträffades vid den förberedande inventeringen i augush
1970 av Sigf'rid Johansson, Kåtaselet,

Svart-vita foton 2 st neg.nr: 72/ 2,29 och 72/ 2.30 redovisas

på separat förteckning.

NA 102 D
Skifte och ägare som A
Platsen belägen 9,5 m i riktning 398

°

från C.

Härd, lapsk typ,oval, 1,28 x 0,9, Den innehäller stenfyllning av

samma stenstorlek som kantstenarna (5 - 12 cm), Härdens högsta

nivå finns i dess mitt och den innehåller ett fåtal kolfragment.
Svart-vita foton 2 st neg.nr: 72/ 2.31 och 72/ 2.32 redovisas

på separat förteckning,

NA 102 �1

Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 9,8 m i riktning 265 ° från D,
Härd, lapsk�, rund, 1,10 m i diameter, Härden innehåll.er
runda, något eldsprängda stenar. Fyllningens stenar har samma

storlek som den väl.lagda härdens kantstenar, alltså 5 - 12 cm.

Härdens högsta nivå är i dess mitt och den innehåller ett nästan
förintat brandlager,
Svart-vita foton

3 st neg.nr: 72/ 2,33, 72/2,34 och 72/ 2,35

redovisas på separat förteckning,

NA 103
Karta:

24 J Arvidsjaur 1h Gesikberget. Skala: 1:10 000

Skifte: Lokalen är belägen på en skifteslinje i NV-SO riktning

mellan skiftena Kåtaselet 2
2

.,

2

rx.

Ägare: Signar Lundqvist, och

Hemberg 1 IV. Agare: Kataselets Såg och Hyvleri AB.
0

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 22 mm nord-ost
(336 ° ) från� i Storudde�.

Lokal Storviken nr NA 103

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, rund, diam, 1,20 m. Härdens ytterkant är lagd
kring, och delvis på en 0,5 m stor jordfast sten, som därigenom

fått utgöra härdens stenfyllning, Ytterkantens stenar har en stor
lek varierande mellan 10 och 40 cm och är till formatet avlånga

och kantiga, Härdens högsta punkt utgörs av den jordfasta stenen

som har en ca 5 cm högre nivå än den omkringliggande stenkransen.
Härden innehåller fragment av ett brandlager,
Svart-vita foton 2 st neg, nr: 72/ 2 .36 och 72/2.37 redovisas
på separat förteckning,

NA 104 A
Karta:

24 J Arvidsjaur 1h Gesikberget, Skala: 1:10 000

Skifte: Hemberg 2 2 rx. Ägare: Signar Lundqvist, Kåtaselet,
Lokalens belägenhet enl. rnkonomiska kartan: 13 mm från K i

Kvarnviken.

Lokal Kvarnviken nr NA 104
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå Kommun. Lokalen är beläg·en på den
moränudde mot söder, som blldats väster om Knipstombäckens

utlopp i Byskeälven. Udden är bevuxen av ett äldre tallskogs
bestånd,
Härd, lapsk typ, oval, 1,27 x 1,02 m, med längdaxeln i 0-V
riktning, Härden är stenfy·lld och har kantstenar av större

format, 10 - 30 cm, vilka ligger något högre än stenfyllningen.

Härden är täckt av ett tjockt vegetationslager och endast några

kantstenar är synliga. I härdens södra del finns rester av ett
par gamla förmultnade stubbar, vilket torde innebära att härden
ej använts under de senaste 250 åren, Härden upptäckt vid in

venteringar 1970 av Sigfrid Johansson, Kåtasel.et,

Svart-vita foton 2 st neg.nr: 72/ 3,4 och 72/ 3,5 redovisas
på separat förteckning,

NA 104 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 12 m i riktning 20 ° från A.
Härd, lapsk typ, svårt raserad när en större tall som växte
vid härden, fälldes av stormen i juli månad 1970. Dess orörda
delar vittnar emellertid om att den varit stenfylld, haft
kantstenar av större format och innehållit ett ca 5 cm tjockt
brandlager.
Svart-vitt foto neg.nr: 72/ 3,6 redovisas pil, separat förteckning.

NA 104 C
Skifte och ägare som A.
Platsen ligger 9,5 m i riktning 45 ° från B,
Härd, lapsk ·typ, oval, 1,2 x 0,95 m med längd.axeln i N0-SV
riktning, Sten.fylld och med kantstenar av större .format än
fyllningens stenar, Den vällagda härden innehäller ett ca 5 cm
tjockt brandlager,
Svart-vita foton 2 st neg.nr: 72/
pil, separat förteckning,

3,7 och 72/ 3,8 redovisas

NA 104 D
Skifte och ägare som A.
°

Platsen belägen 10 m i nordlig riktning (40 ) frän C.
Härd, lapsk typ, oval, 1,32 x 0,96 m. Längdaxeln i 0 - V
riktning. Härdens kant är lagd av kantiga, 20 till 35 cm stora
stenar. Stenfyllningen i härdens mitt utgörs mestadels av dm

stora stenar men nägra har samma storlek som kantstenarna.

Härden innehåller ett kraftigt brunfärgat brandlager som helt
täcker dess mitt. I brandlagret finns brända benfragment.
Härden påträffades vid inventering 1970 av Sigfrid Johansson,
Kåtaselet.

Svart-vita foton 2 st neg, nr: 72/ 3,9 och 72/ 3,10 redovisas
på separat förteckning,

NA 105
Karta:

24 J Arvidsjaur 1h Gesikberg. Skala: 1:10 000

Skifte: Hemberg 1 5 rr. Ägare: Gunnar Anderssons stärbhus,
2
Hemberg, samt för B, c, D, och E Hemberg 1 IV. Ägare:
Kåtaselets Såg och Hyvleri AB.

°

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 40 mm norr (396 )
från ni Kvarnviken och 60 mm 176 ° från K i [nipstombäcken.
Lokal Knipstombäcken nr NA 105_
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen omfattar ett fångst
gropsystem med 5 fångstgropar, som strategiskt lagts i N-S
riktning strax väster om Knipstombäcken, och delvis parallellt
följer denna. I området där fångstgroparna ligger, utbreder
sig stora hedlandskap med bra renbete på båda sidor av Knip

stombäcken. Detta område används än i dag som vinterbetesland.,
Det smalaste vadstället över Knipstombäcken ligger i höjd med
de nedan
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först beskrivna fångstgroparna.

NA 10 5 A
Fångstgrop, 30 m väster om Knipstombäcken och ca 350 m uppströms

densamma. Fångstgropen, 3,7 x 3,2 m, har ett nuvarande djup
av 0,8 m och rester efter de uppskottade jordmassorna kan iakt
tagas runt gropens kanter, Gropens längdaxel. är orienterad

NV - SO riktning. Vid gropen finns flera gamla stubbar.

Svart-vita foton 2 st neg.nr: 72/ 2.12 och 72/ 2,13 redovisas
på separat förteckning.

NA 105 B
2

Skifte: Hemberg 1 IV, Ägare: Kåtaselets Såg och Hyvleri AB,
°
Platsen belägen 27 m i riktning nord-ost (355 ) från A,

Fångstgrop, oval öppning, storlek 4,0 x 3,4 x 0,55 m, längd
axeln i NV - SO riktning. Fångstgropen något dem9lerad sedan
jord tagits från gropens ena kant, Detta kan ha skett i samband
med att en närbelägen dalgrop anlagts i Knipstombäckens västra

sluttning.

Svart-vitt foto, neg, nr: 72/3,14 redovisas på separat förteckning,

NA 105 C
Skifte och ägare som B.
Platsen belägen 31 m i riktning 386 ° från B,
Fångstgrop, med oval öppning, storlek 3,6 x 4,1 m, längdaxeln
orienterad i NV - SO riktning. Gropen har ett djup av

o,6

m

och har en V-formad botten. Runt gropens öppning finns en tydlig,
något utplanad vall efter de uppskottade jordmassorna.
Svart-vitt foto, neg.nr: 72/3.17 redovisas på separat förteckning.

NA 105 D
Skifte och ägare som B,
Platsen belägen 66 m i nordlig riktning (306 ° ) från C.
Fångstgrop, med oval öppning, storlek 3,8 x 3,0 x o,6 m, längd
axeln i O - V riktning. Avstånd från Knipstombäcken ca 40 m.
Gropen har en något planare botten än de ovan beskrivna. Tvärs

över gropen ligger en förmultnad trädstam. Små vall.ar efter
den uppskottade massan kan iakttas runt gropens öppning.

Svart-vitt foto, neg, nr: 72/ 3,18 redovisas på separat för

teckning,

NA 105 E
Skifte och ägare som B.
Platsen belägen 125 m

j_

6

nordlig riktning (393 ) från D.

Fångstgro..r:, belägen norr om Siksjövägen vid en plats som under
1900-taJ.et använts som rengärda, sågplats och kolningsplats.

För närvarande är den virkesupplag, Gropen har oval öppning,
storlek 3,6 x 2,5 m och den har ett djup av 0,3 m. Dess botten

är täckt av ett tjockt barklager, Det stora avståndet mellan

fångstgroparna D och Ekan möjligen förklaras så att en fångst
grop i systemet kan ha legat där Siksjövägen nu har sin sträckning.
Vid Siksjövägen fj_nns också ett mindre sandtag.

Svart-vitt foto, neg. nr: 72/ 3,29 redovisas på separat för
teckning,

NA 106
Karta:

24 J Arvidsjaur 1h Gesikberget. Skala: 1:10 000

Skifte: Hemberg 2

2

rx.

Ägare: Signar Lundg_vist, Kåtaselet.

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 6 mm nord-nordost
(350 ° ) från g i Kvarnviken,
Lokal Kvarnvi.ken nr NA 1 06
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Strax öster om Knipstombäckens utlopp i Byskeälven finns en
mindre, ej namngiven tjärn, som under 1800-talet använts som
damm för en där anlagd skvaltkvarn. (NA 301). I slutet av 1800talet revs kvarnen, men dammanläggningen fungerar ännu.
I anslutning till tjärnen finns de platser som beskrivs under
lokalnumret,

NA 106 A
Härd, belägen 30 m sydost om en liten raststuga, Härden, rund.
till formen och med en diameter av 1,10 m, är lagd av små runda
stenar av 4 - 10 cm:s storlek, Härden saknar markerad ytterkant
och dess högsta nivå finns i dess mitt. Den är något övervuxen
och uppvisar ett tydligt brand.lager.
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 3,30 och 72/ 3,31 redovisas
på separat förteckning,

NA 106 B
Skifte och ägare som A.
Platsen är belägen 65 m nord-nordost (360 ° ) från A.
Mellan ovan beskrivna tjärn och Knipstombäcken löper en 15 m
bred grusås. Längs denna finns de närmast föl.,jande beskrivna
platserna.
Härd, oval, 1,22 x 1,0 m, stenfylld med ca dm-stora runda
stenar. Längs härdens norra halva ligger kantstenarna i samma
plan som stenfyllningen, men de är av större storlek. Härden
är något övervuxen. Den ligger på grusåsens högsta punkt.
Svart-vita foton neg, nr: 72/ 3,32 och 3,33 finns redovisade
på separat förteckning.

NA 106 C
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen

4 m i riktning 300° från B.

Härd, till största delen de.formerad, nuvarande mått ca 1 x 0,5 m.
Kvarvarande del lagd av flata stenar, genomsnittsmått 20 x 20 cm.
Härden ligger mitt i en gångst1g.
Svart-vitt foto neg. nr: 72/ 3.34 redovisas på separat .förteckning,

NA 106 D
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 8,2 m i västlig riktning (290 ° ) från C.
Härd, oval och stenfylld, 1,2 x 1,0 m med längdaxeln i NV - SO
riktning, Den täcks av ett 20 cm tjockt torvlager och dess

södra långsida tangeras av en gångstig. Kantstenar och stenfyll
ning av samma stenstorlek, 8 - 15 cm.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 3,35 och 72/ 3,36 redovisas
på separat förteckning.

NA 106 E
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 15,4 m i riktning 280° från D.
Härd, rund och stenfylld. Diameter 1,0 m. Uppvisar en ovanligt
skiftande stenstorlek, då en av kantstenarna har ett mått av

0,7 x 0,35 m medan övriga stenar är ca 10 - 30 cm. Härdens ytter
kant täcker endast halva dess omkrets. Övriga kantstenar är av
samma storlek som stenfyllningen; något överväxt.

Svart-vita foton, 3 st neg, nr: 72/ 3.36, 72/ 4,4 och 72/ 4.5
rEldovisas på separat förteckning,

NA 106 F
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 12 m i riktning 80 ° från E.
Fångstgrop, belägen i närheten av den uppdämda tjärnen, 40 m
rakt norr om tidigare nämnda raststuga. Gropen, 4,0 x 2,7 x 0,52 m,
har en oval öppning, medan dess botten är svagt V-formad, I gro
pens östra kant finns en jordfast sten,

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 4.6 och 72/ 4,7 redovisas
på separat förteckning.

NA 106 G
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 190 m i nord-ostlig riktning (233� från F,
Fångstgrop, belägen ca 40 m sydost om -tidigare nämnda tjärn och
3 m norr om brukningsväg i 0 - V riktning mellan Kåtaselet och
den gamla Kvarnplatsen, Fångstgropen har en något oval öppning

av

4 x 3,9 m storlek och ett djup av 1, 2 m. Vid gropen finns

ett flertal gamla stubbar.

Svart-vita foton neg. nr: 72/ 4,8 och 72/ 4.9 redovisas på
separat förteckning.

NA 107
Karta:

24 J Arvidsjaur 1h Gesikberget. Skala: 1:10 000

Skifte: Hemberg 1 5 rr. Ägare: (}unnar Anderssons stärbhus, Hemberg,
°

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 36 mm nordost (354 )
från ni Kvarnvike�.

Lokal Knipstombäcken nr NA 107

Kå taselet, J"örn, Skellefteå kommun.
Stensatt grop, belägen på en hed beväxt med tallskog, ca 70 m

Som den punkt där en brukningsväg från en grusgrop ansluter till

Siksjövägen. Gropen, med en öppni.ng av 2 x 1, 5 m, är till största

delen fylld med 30 - 40 cm stora skarpkantade, eldsprängda stenar.
Längs gropens södra kant finns en i
l ten vall med likartad sten,
Gropens djup har ej kunnat fastställas, men överstiger i alla
händelser 1 m.

I gropen och vid stenvallen finns en hel del kol. Gropens funk
tion är svår att fastställa, men utseendemässigt påminner den

närmast om en kokgrop. Gropens läge är sådant att den inte kan

ha använts för senare tidens lednihgsstolpar etc.

Svart-vita foton 4 st neg, nr: från 72/ 4,10 - 72/ 4,13 redo

visas på separat förteckning,

NA 108 A
Karta:

24 J Arvidsjaur ih Gesikberget. Skala: 1:10 000

Skifte: Hemberget 1 5 rr. Ägare: Gunnar Anderssons stärbhus, Hemberg,
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 26 mm NNO från ni
Kvarnviken.
Lokal Kvarnviken nr NA 108

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun,
Härd, lapsk typ, belägen ca 50 m söder om rågången mellan skif

tena Hemberg 1 5 rr och Kåtaselets allmänning samt 2 m väster om
brukningsväg mellan Kvarnviken och Siksjövägen.

Härden, oval, storlek 1,4 x 1,0 m med längdaxeln i NNO-SSV rikt
ning, har en kant lagd av 20 - 40 cm stora stenar. Härden inne

håller en stenfyllning av eldsprängda, 10 - 15 cm stora stenar
samt ett brandlager med bl a brända ben. Härden täcks av e·Gt
tunt vegetationslager,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 4,14 och 72/ 4,15 redovi.gas
:på separat förteckning,

NA 108 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 16,40 m i riktning 40° från A.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,25 x 1,0 m med längdaxeln i
NNO-SSV riktning. Härden innehåller en stenfyllning bestående

av ca 10 cm stora eldsprängda stenar, Ytterkanten har lagts av
ca 15 - 20 cm stora kantiga stenar, Härden täcks av ett 3 cm
tjockt vegetationslager.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 4,16 och 72/ 4,17 redo
-visas :på separat förteckning,

NA 108 C
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 17,30 m i riktning 10 ° från B,
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,40 x 1,0 m, med längdaxeln i
0 - V riktning. Ytterkanten bestående av stenar av 15 - 25 cm:s

storlek. Stenfyllningen består av något mindre, eldsprängda stenar.
I härden finns ett ca 4 cm tjockt brandlager.
Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 4,18 och 72/ 4.19 redovisas

på separat .förteckning,

NA 108 D
Skifte: Hemberget 1 4rr. Ägare: Kåtaselets Såg och Hyvleri AB.
Platsen belägen 80 m i riktning 15

°

från C.

llärd, laps�'---ty_p, rektangulär, storlek 1,30 x 0,90 m, med längd

axeln i N0-SV riktning. Ytterkanten är väl lagd av ca 20 - 40

cm stora stenar, de flesta avlånga till formen.
Sten.fyllningen beståend(l av ca 10 cm stora eldsprängda stenar.

Härden täcks av ett tunt vegetationslager.

Svart-vita .foton, 2 st neg.nr: 72/ 4,20 och 72/ 4,21 redovisas

på separat förteckning,

NA 109
Karta:

24 J Arvid.sjaur 1h Gesikberget. Skala: 1 :10 000

..
Skifte: Hemberg 12 IV, Agare: Kåtaselets Sag och Hyvleri AB.
0

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: Mellan K och ni

�ipstombäcken.

Lokal Kni.pstombäcken nr NA 109

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, belägen på en moränudde strax öster om Knipstom
bäcken, en km uppströms denna. Väster om lokalen ligger slåtter
änget "Stället" och i östlig riktning finns Hemberget,

Härden är rund med en diameter av 1,15 m och lagd av 5 - 25 cm

stora kantiga stenar, Stenfyllning och kantstenar är av samma
storlek och ligger i samma nivå.

Svart-vita foton, 3 st neg, nr: 72/ 4,24, 72/ 4,25 och 72/ 4.26

redovisas på separat förteckning.

NA 110 A
Karta:

24 J Arvidsjaur 1h Gesikb0rget, Skala: 1:10 000

Skifte: Hemb0rg

lrv.

Ägare: Kåtas0l0ts Såg och Hyvleri AB.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 18 mm öster (300 ° )

från o i Knipst2mbäcken,

Lokal Knipstombäcken nr NA 110

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, belägen på liten moränplatå i östligaste delen
av slåtteränget "Stället" öster om Knipstombäcken. Ett 70-tal

meter norr om lokalen finns en korsning mellan två gångstigar.
Härden är oval och stenfylld; storlek 1,25 x 0,9 m, med längd

axeln i S0-NV riktning. Kantstenarna har större dimensioner än

s·�enfyllningen, 15 - 30 cm, medan stenfyllningens storlek är oa

10 om.
Härden innehåller ett brandlager med kol och sot. I närheten av

denna härd fanns i början av 1900-talet en trädstam med inhuggna

bläckor, där initialer, bomärken samt årtal anbragts.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 4,27 och 72/ 4,28 redovisas

på separat förteckning,

NA 110 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 180 m i nordlig riktning (5 ° ) från A.
Härd, lapsk typ, belägen på en mindre platå mellan "Stället" och

Hembergets N - V del. ]färden är oval, stenfylld och har en stor
lek av 1,48 x 1 1 0 m. Härdens kantstenar är av ca 20 - 40 cm:s

storlek och är därmed något större än stenfyllningen i härdens
mitt, Härden täcks av ett tjockt vegetationslager. Påträffades
vid inventering år 1970 av Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 4,29 och 72/ 4.30 redovisas
på separat förteckning.

NA 110 C
Skifte och ägare som A,
Platsen är belägen

55

m i riktning 50 ° från B.

Härd, lapsk typ, rund och stenfylld, diameter 1,10 m.

Härden är vällagd med kantstenar av större format, 15 - 20 cm,

än den eldsprängda stenfyllningen i härdens mitt. Härden ligger
endast 5 m öster om myrkanten av slåtteränget "Stället".
Innehåller brandlager,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 4.31 oeh 72/ 4,32 redovisas
på separat förteckning.

NA 111
Karta:

24 J Arvidsjaur H Hemberg, Skala: 1:10 000

Skifte: Hejkläppen 2 1 II. Ägare: Domänverket, J'örns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 68 mm nordväst
(50 ° ) från Q i Qalheden,
Lokal Ledvassbäoken nr NA 111
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Härd, belägen på en mindre udde som bildats vid en tvär krök av

Ledvassbäoken (An tak bäckens övre lopp). Strax säd.er om lokalen
finns en brukningsväg markerad på kartan. Brukningsvägen övergår

på östra sidan av bäcken till gångstig, Härden är i det närmaste

kvadratisk med varje sida 0,68 m. Kantstenarna har en storlek

av ca 15 - 30 cm. Den är något stenfylld. Härden har använts vid

ett senare tillfälle, men skillnaden syns tydligt mellan ett

äldre och yngre brandlager. Härdens läge är sådant att det är mind

re troligt att en bostad varit uppförd på platsen.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 5,20 och 72/ 5.21 redovisas
på separat förteckning.

NA 112
Karta:

24 J Arvidsjaur Oh Brattberget. Skala: 1:10 000,
1

Skifte: Småträskheden 2 III. Ägare: Domänverket, Järns revir,
Myrhedens bevakn.ingsområde,
°

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 10 mm öster (294 )

från g i Stormyrag.

Lokal Stormyran nr NA 112

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun, Lokalen ligger på en mindre

udde norr om Stormyran. Ca 80 m väster om lokalen löper en gång
stig i N - S riktning.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,20 x 0,98 m, med längdaxeln
i NNO - SSV riktning, !färden är lagd av 10 - 20 cm stora runda

stenar, stenfyllning och ytterkant har lagts av samma stenstor

lek, och är därmed belägna i samma nivå, Härden .innehåller brand

lager, Den påträffades av Sigfrid Johansson, Kåtaselet, vid
inventeringen 1970,

NA 113 A
Karta:

24 J Arvidsjaur 1i Hemberg. Skala: 1: 10 000.

..
6
Skifte: Kataselet 2 III. Agare: Manfred Lindgren, Kåtaselet.
0

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 5 mm norr från n
i Byskeälve!':•

Lokal Byskeälven nr NA 113
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen ligger vid en liten
skogsdunge ett 40-tal meter norr om Byskeälven, och å. rå.ktning

mellan Manfred Lindgrens ekonomå.byggnad och Storholmen.

Härd, lapsk typ, oval och stenfylld. Storlek 1,45 x 1,05 m med

längdaxeln å. NN0 - SSV riktning. Den yttre stenkransen är något
oregelbundet lagd av ca 10 - 20 cm stora stenar. Stenfyllningen
är delvå.s övertäckt aY ett brunfärgat brandlager sammansatt av

sot, kol och brända benfragment,

SYart-:vi·ta foton, 2 st neg. nr: 72/ 6.18 och 72/ 6,19 redoYisas

på separat förteckning,

NA 113 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 10 m 50 ° från A.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,3 x 1,2 m, med längdaxeln i

0 - V riktning. Härdens ytterkant är lagd av 20 - 40 cm stora

stenar medan stenfyllningen i härdens mitt utgöres av dm-stora
eldsprängda stenar. Härden är delvis raserad sedan ett närbe
läget träd fällts av stormen i juli månad 1970. Innehåller

brandlager.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 6,20 och 72/ 6.21 redovisas

på separat förteckning.

NA 113 C
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 7 m 50 ° från B.
Härd, lapsk typ, oval, 1,3 x 1,0 m, med längdaxeln i NN0 - SSV
riktning. Härden är stenfylld med 10 - 15 cm stora, kantiga
stenar medan den yttre stenkransen har en något högre nivå och

större stenstorlek än stenfyllningen. I härden växer en ca
100-årig fura.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 6,22 och 72/ 6,23 redovisas

på separat förteckning.

NA 114
Karta:

24 J Arvidsjaur

Oi Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 2 9 • Ägare: Gideon och Gustav Larsson, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 43 mm ost-sydost
°

(270 ) från .!l i Storholme_!l och 50 mm väst-nord.väst L i Lillforsen,

Lokal Byskeälven nr NA 114

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun, Lokalen är belägen på södra
sluttningen av en större kulle, i dagligt tal benämnd "Eriks
backen", ett 40-tal meter norr om Byskeälven.

Härd, lagd med höga kantstenar,

J; yllning
7

i härdens mitt saknas,

Härd.ens form är i det närmaste rund, storlek 1, 1 x 1,0 m, Den
är täckt av vegetationslager,

Svart-vita foton 2 st neg, nr: 72/ 6-35 och 72/ 6,36 redovisas
på separat förteckning.

Enligt en gammal tradit1on i Kåtaselet har området vid Er1ks

backen vid något tillfälle använts som lapsk begravningsplats.

Bästa läget :för såd.ant ändamål bör vara Eriksbackens sydsluttning
mot älven. De flesta jordhögarna är emellertid sådana som bildats

av rotvältar och vid stubbrytning etc, Sluttningen kan emellertid

innehålla lapska gravar men vid tidpunkten för inventeringen kunde
inga sådana säkert fastställas.
Med tanke på den ovan nä.mnd.a sägnen om lapska gravar bör i samman
hanget nämnas, att på den högsta delen av Eriksbacken, (60 m 390°

från härd. A), finns 4 smärre jordhögar av ca 2, 0 x 1 , 0 m: s stor
lek som ligger bredvid varandra och är orienterade 1 N-S riktning.
Dessa jordhögars ålder är ca 40 år och har tillkommit på initiativ

av barn som på platsen försökt anlägga ett grönsaksland. Platsen
är nu helt övervuxen med renlav.
Svart-vita foton, 3 st neg, nr: 72/ 6.32, 72/ 6,33 och 72/ 6,34

redovisas på separat förteckning,

NA 115
Karta:

24 J Arvidsjaur

Oi Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 1 4vrI. Äg are: Domänverket, Jörns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 40 mm nord-väst från
Li l!illforsen.

Lokal Byskeälven nr NA 115

Kåtaselet, Järn, Skellefteå Kommun.
Stenåldersboplat s, belägen vid norra stranden av en liten vik
strax öster om rågången mellan skiftena Kåtaselet 2 9 och 1 4vrr.

På den 4 m bred a strandbrädden, på en sträcka av ca 150 m, finns

en del skörbränd sten som på vissa platser bil.dar smärre konoent
ra tioner. J,tt 10-tal avslag av kvarts och kvarts it har iakttagits.
Svart-vitt foto neg. nr: 72/ 7.6 redovisas på separat förteckning·,

NA 115 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 42 mm nord-väst från Li Lillforsen (10 m norr
från stenåldersboplatsens mitt).
Härd, lapsk typ, oval, 1,65 x 1,3 m med längdaxeln i NNO - SSV
riktning. Härden är stenf:ylld och har kantstenar av större dimen

sion (ca 30 x 30 cm) än stenfyllningen. Kantstenarna har en högre

nivå än stenfyllningen. I härden finns två förmultnade stubbar,
den största med en diameter av 25 om.

Svart-vitt foto, neg. nr: 72/ 6.37 redovisas på separat förteckning,

NA 115 C
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 50 m i riktning 366

°

från B,

Härd, lapsk typ, oval, 1,20 x 1,0 m, med längdaxeln i N-S riktning.
Vällagd med stenfyllning av dm-stora kantiga, eldsprängda stenar.
Ytterkransen är lagd av runda ca 20 - 25 cm stora stenar, Inne
håller ett ca 4 cm tjockt brunfärgat brandlager,

Svart-vita foton, 3 st neg. nr: 72/ 7,3, 72/ 7,4 och 72/ 7,5
redovisas på separat förteckning.

NA 115 D
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 14 m i riktning 371 ° från C,
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,10 x 1,0 m, med längdaxeln i
N - S riktning. Härden har varit stenfylld och haft kantstenar

av samma storlek som fyllningen. Härd.en är svårt demolerad sedan
en brukningsväg dragits över densamma.

Svart-vitt foto, neg, nr: 72/ 7.7 redovisas på separat förteckning.

NA 115 E
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 25 m i riktning öster (300 ° ) .från D.
Härd, lapsk typ, oval, 1,2 x 1,0 m. Härden är sten.fylld och
synliga stenar av .fyllningen är av 20 cm:s storlek och kantiga,

Den är övervuxen av ett 30 cm tjockt torvlager över vilket två

murkna trästammar ligger.

Svart-vita .foton, 2 st neg. nr: 72/ 7.8 och 72/ 7.9 redovisas

på separat .förteckning,

NA 115 F
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 25 m i östlig riktning (292 ° ) .från E.
Härd, lapsk typ, oval, 1,3 x 1,0 m, med längdaxeln i NN0 - SSV

riktning. Härden är sten.fylld med relativt små eldsprängda stenar,

ca 4 - 10 cm, Den yttre stenrin gen, härdens kantstenar, är lagd
a,v runda eller avlånga stenar av 15 - 30 cm:s storlek, Härden

innehåller ett brunfärgat brandlager. Den täcks av ett tunt vege

tationslager. Härden påträffades av Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
vid inventeringen 1970.

Svart-vita .foton, 2 st neg, nr: 72/ 7,10 och 72/ 7,11 redovisas

på separat förteckning,

NA 116 A
Karta:

24 J Arvidsjaur

0i

Garaselet. Skala: 1:10 000.

Skifte: Kåtaselet 1 4v1r. Ägare: Domänverket, Järns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 24 mm nordost (334 ° )
från ni Lillforsen.

Lokal Lillforsaggan nr NA 116

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, belägen i körbanan av en brukningsväg mellan
Lillforsaggan och Kåtaselets by, ett 50-tal me·�er från älvs

stranden. Härden har tryckts ned i den lösa vägbanan och endast
några kantstenar är nu synliga. Härdens storlek ca 1,3 x 1,3 m.
Innehåller brand.lager,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 7,12 och 72/ 7,13 redovisas
på separat förteckning,

NA 116 B
Skifte och ägare som A
Platsen belägen 21 m i riktning 29 ° från A.
Härd, troligen lapsk typ, starkt deformerad genom sitt läge i

samma brukningsväg som A. Av härdens nuvarande form framgår tydligt
att den varit stenfylld och haft brandlager. Mått i nuvarande

skick, 1,3 x 1,0 m.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 7,14 och 72/ 7.15 redovisas

på separat förteckning.

NA 117
Karta:

24 J Arvidsjaur 0i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 1 4 vrr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,

Myrhedens bevakningsområde,

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 35 mm NN0 (382

:från

11

i Lill:forsen,

°)

Lokal Kåtaselet nr NA 117
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun, Platsen är belägen ett par

m öster om brukningsvägen mellan Lill:forsaggan och Kåtaselets by,

ca 300 m :från Byskeälven, vid en plats där en gångstig ansluter
till brukningsvägen,
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,25 x 0,9 m, med längdaxeln i

N - S riktning, Härden är något stenfylld, och har kantstenar
av större :format (20 - 30 om) än sten.fyllningen. I elen norra

delen av härden ingår en jord:fast s-cen av 50 x 20 om storlek,
Härden innehåller ett brun.färgat brandlager.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 7,16 och 72/ 7,17 redovisas
på separat :förteckning,

NA 118
Karta:

24 J Arvidsjaur

1i

Hemberg, Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 1 3 vr. Ägare: Hans And.ersson, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 20 mm syd-väst

B i ]!,ergtjärn och 2 mm norr SE i KÅ'rASI�LE'r,
Lokal Bergt.järn nr NA 118

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Lokalen är beläg en på en sandig platå SV Bergtjärn, och ett 40-

tal meter SSV en hölada ägd av Hans Andersson, Kåtaselet. Omedel

bart norr om lokalen löper två brukningsvägar, av vilka en går

mellan Jiemberg och Kåtaselet. Lokalen omfattar 5 lapphärdar och

markerar attpl.atsen har använts som s.k. lappvall.

Den ovan beskrivna Bergt,järn, som ligger ca 100 m norr om lokalen,

utdikades och sänktes i början av 1900-talet, för utvinning av

odlingsbar mark, Vid nyodl.ingsarbetet iakttogs ett flertal före

mål. som tydligen härstammat från l.appvallen,

En "lapsk" skida samt en kastsöm, "svoppen", snodd av grantågor
har angetts som exempel. Inga av föremålen finns bevarade.
Sagesman: John Andersson, Kåtasel.et,

NA 118 A
Härd, lapsk typ,oval, storlek 1,15 x 0,9 m, med längdaxeln i

N - S riktning, Härden är stenfylld och med kantstenar av större

format än stenfyllningen, Härd.en täcks av ett dm-tjockt torvlager,
Härden påträffades vid inventeringen 1970 av Sigfrj_d Johansson,

Kåtasel.et.

NA 118 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 9 m i riktning 380

°

frän A.

Härd, lapsk t:yp, belägen i körbanan av den brukningsväg som
löper mellan Hemberg och Siksjövägen. Härden är nägot raserad,
Den innehåller en väl sammanpackaa. stenfyllning samt brand
lager, Härden är endast försedd med några kantstenar.

NA 118 C
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 35 m i riktning 13 ° från B.
Härd, lapsk typ, belägen pil, en mindre sandås. Härden var vid

inventeringen 1970 intakt, men vid uppteckningsarbetet 1972 har
den raserats något då en mindre grop grävts i härdens mitt och

stenfyllningen borttagits. !färdens form är rund, diametern 0,8 m;
den yttre stenkransen är intakt och lagd. av runda stenar av
15 - 20 cm:s storlek, I härden syns rester efter brandlager,

NA 118 D
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 12 m i riktning 113 ° från C.
Härd, lapsk typ, rund, 0,7 m i diameter. Härden är stenfylld
med dm-stora stenar medan kantstenarna har dimensioner mellan
10 - 40 cm:s storlek. Innehåller ett tunt brandlager,

Svart-vitt foto neg. nr: 72/ 8,4 redovisas på separat förteckning,

NA 118 E
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen

6,5 m nord-nordväst (20 ° ) från D.

Härd, lapsk typ, Då den påträffades, vid inventeringen 1970,
var den helt intakt, oval och stenfylld samt med en ordent
ligt lagd ytterkrans kring stenfyllningen.
Vid tidpunkten för uppteckningsarbetet år 1972 hade härden
nästan helt raserats och de flesta stenarna bortförts.
Svart-vitt foto neg. nr: 72/

teckning,

s.5

redovisas på separat för

NA 119
Karta:

24 J Arvidsjaur 1 i Hemberg, Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 1 3 vr. Ägare: Hans Andersson, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 20 mm söd.er från

B i �ergtjärn och vid 'r i KÅ'l'ASELE'.]'..
Lokal Bergt,järn nr NA 119

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun,
Härd, lapsk typ, belägen strax norr om brukningsväg som går
i östlig riktning från Hemberg. Härd.en är oval, storlek 1,15 x

0,85 m med längdaxeln i N - S riktning. Härdens kantstenar

är lagda av 20 - 30 cm kantiga och avlånga stenar och härden
innehåller .fyllning av dm-stora eldsprängda stenar. I härden
finns ett tunt brandlager.

Svart-vita foton 2 st neg, nr: 72/ 8,8 och 72/ 8,9 redovisas
på separat .förteckning,

NA 120
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Kätaselet 1 3 v1. Ägare: Hans Andersson, Kätaselet,
Lokalens belägenhet enl. Ickonomiska kartan: 43 mm i NNV
°
riktning (13 ) frän![ i ![andskholmen och 34 mm i riktning
252 ° frän i i Sikträskei,
Lokal Sikträskstänget nr NA 120

Kätaselet, Järn, Skellefteä kommun, Lokalen ligger i NV slutt
ningen av en 4 m hög och 30 m läng och bred kulle ett 30-tal

meter söder om Sikträsket, Pä kullens sluttning mot Sikträsket

finns en mindre oval uppskyfflad hög, sannolikt en lappgrav,
2,1 x 1,5 x 0,5 m med längdaxeln i NN0-SSV riktning.

Högen är bevuxen med ett tunt mosslager i vilket stenar är syn

liga, Runt högen syns en mindre urgröpning som troligen bildats
då fyllnadsmassorna tagits till högen.
Svar·t-vi ta 2 st neg. nr: '72/ 12, 23 redovisas pil separat för
teckning,

NA 121
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet. Skala: 1:10 000

..
1
•
3 VI. Agare: Hans Andersson, KåtaseJ.e t •
Skifte: Kataselet
Lokalens belägenhet enJ.. Ekonomiska kartan: 3 mm öster från
1:, i Sikträststänget,
Lokal Sikträskstänget nr NA 121

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, belägen 10 m från Sikträskets södra strand på

en svag sluttning mot sjön. Härden har oval form, storlek 1,2 x
1,0 m, och med längdaxeln i nord-sydlig riktning, Den ha.r en

inre stenfyllning la.gd. av runda 4 - 6 cm-stora stenar, varav

några eldsprängts. Större delen av härden saknar kantstenar,

med undantag. av den västra. sidan, som har några få kantstenar
av större format än stenfyllningens. Härden innehåller ett ca
3 cm tjockt bra.ndla.ger.

Svart-vita foton 2 st neg, nr: 72/ 12,24 och 72/ 12,25 redo

visas på separat förteckning,

NA 122
Karta:

24 J. Arvidsjaur o i Garaselet. Skala: 1: 10 000

Skifte: K/Haselet 1 3 vr. Ägare: Hans Andersson, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan:
(325 ° ) från h i Granholmen.

4,5 mm nord-ost

Lokal Byskeälven nr NA 122
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, belägen på en platå 10 m från Byskeälvens
norra strand, Härden är oval, storlek 1,25 x 0,9 m med längd

axeln orienterad i O - V riktning. Härdens inre stenfyllning
utgöres till största delen av en flat hälla av

45 x 30 cm

storlek, medan den övr,iga stenfyllningen består av dm-stora
stenar. Ytterkanten är lagd av 10 - 20 cm stora kantiga stenar.
Härdens 5 cm tjocka brandlager består bl a av brända benfrag
ment och kolbitar. Vid härdens norra långsida tillvaratogs
ett bränt fli.ntstycke av 3 x 2 cm storlek, Vid samma långsida
finns en förmultnad stubbe med en diameter av 30 cm. Härden

påträffades år 1970 av Roger Lundqvist, Västerbo, Kåtaselet.
Svart-vita. foton, 2 st neg, nr: 72/ 12,27 och 72/ 12,28 redo

visas på separat förteckning,

NA 123
Karta:

24 J Arvidsjaur O i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 1 3 vr. Ägare: Hans Andersson, Kåtaselet, och

skifte Kåtaselet

lv.

Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 20 mm väster från L
i !!appviken,

Lokal Byskeälven nr NA 123
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Stenåldersboplats, belägen i inre delen av en mindre vik, vilken
bildats· på norra sidan av Byskeälven, ca 500 m V om Lappviks

udden. Omedelbart NV om lokalen finns en sommarstuga, ägd av Rune
Karlsson, Jörn. På strandbrä,lden, längs en ca 30 lång sträcka
kan iakttas skörbränd. sten, samt avslag av ett flertal berg
arter.

På en plats ett 20-tal meter NV sommarstugan anlades i början

av 1960-talet en mindre jordkällare om ca 1,5 m:s djup. Under
arbetet med denna, uppger sommarstugeägaren Rune Karlsson att

en väl anlagd. härd av skörbränd sten påträffats på ca 0,4 m

djup, Det mest sannolika är att stenåldersboplatsen sträcker
sig minst ett 30-tal meter in på fast och orörd mark.
Svart-vi t·t foto neg, nr: 72/ 12, 29 och 72/ 12. 30 redovisas på
separat förteckning.

NA 124
Karta:

24 J Arvid.sjaur O i Ga.raselet, Skala: 1 :10 000

Skifte: Kåtaselet

lv.

Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå,

Lokalens belägenhet enl. Ekonomi.ska kartan: 9 mm norr från ;e

i Lap.J2.viken.

Lokal Lappviken nr NA 124

Kåtaselet, Jörn, Skellefte& kommun. Lokalen är belägen i inre

delen av en större grund vik, Lappviken, på norra sidan av Byske
älven i höjd med Garaselets övre lopp. Lokalen omfattar en sten
åldersboplats, en kokgrop(?), en äldre husruin samt 2 härdar

av lapsk typ. De sist nämnda fornlämningarna ligger på fast mark

strax SO om Lappvikens inlopp,

NA 124 A
Stenåldersboplats, med utsträckning ca 300 m längs Lappvikens

norra, nord-östra och östra strand, På den eroderade strandbrädden

kan iakttas mängder av skörbränd sten, bränd.a benrester samt av

slag och redskap av ett flertal bergar·Ger. Två större koncentra

tioner av skörbränd sten och avslag finns vid nord-östra och östra
delen av strand.en, Förutom stenåldersmaterial har ett litet brons

bleck tillvaratagits på d.en östra stranden.

Stenåldersboplatsen upptäcldes år 1962 av Ivan Ekensted.t, Blank

selet, Myrheden, och platsen har sedan dess stått under kontinu
erlig bevakning av honom, Tillvaratagna föremål .förvaltas för
närvarande av Ekenstedt,

I inre delen av Lappviken finns en kåta av bräder uppförd av
Villiam Lundqvist, Västerbo. Kåtan finns utmärkt på den Ekonomiska
kartan.
Svart-vi ta foton 2 st, neg, nr: 72/ 12,30 och 72/ 12,31 redovisas

på separat förteckning.

NA 124 B
Skifte och ägare som A.
Platsen är belägen 75 m i riktning öster (307 ° ) från Villiam

Lundg_vists rastkåta, Denna finns utsatt på Ekonomiska kartan
vid norra delen av Lappviken,

Kokgrop(?), belägen 30 m från stranden. Gropens öppning är rund

med en diameter av 1,5 m, Gropen är överväxt av samma vegetations
lager som omgivningen i övrigt, Under vegetationslagret finns i
gropen knytnävsstora skörbrända stenar som vanligen brukar be

nämnas kokstenar. Gropens djup i nuvarande skick 40 cm. I och
invid gropen kan iakttas kolfragment. Den påträffades år 1970 av

Roger Lundg_vist, Västerbo, Kåta.selet.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 12,32 och 72/ 12,33 redo

visas på separat förteckning.

NA 124 C
Skifte och ägare som A.
Platsens belägenhet:

65

m i riktning 293 ° från B. Läget enl.

Ekonomiska kartan: 10 mm NN0 363 ° från g i Lappvikeg.
Gammal husruin, belägen

35

m från nord-östra stranden av Lappviken.

Husruinen utgöres av ett stenlagt golv, ca

3,5

x

5

m, lagt av

flata häll.ar. Vid södra långsidan, mot vi_ken, finns omedelbart
utanför grunden en större flat hälla som troligen utgjort brosten,

I östra delen av rummet finns resterna av en härd. av 1,5 x 1,3 m:s

storlek och höjd 0,3 m, I anslutning till härden finns mängder av
brända ben samt kol,

Vid västra kortsidan av husgrunden finns en ugnsliknande kallmurad
konstruktion, rektangulär till formen med storleken 0,8 x 0,5 m,
Större delen av husgrunden ä täckt av ett 30 cm tjockt torvlager
varför en mera detal,jerad beskrivning är omöjlig,
Tre meter öster om husgrunden finns en 0,5 m hög och

5,5

x

5

m

stor rösli.knande stensamling i vilken ingår både brända och obrända
stenar, Även denna hög är till stor del övervuxen av ett torv
lager.

Om husruinen finns inga traditioner bevarade. Sannolikt är att den

.funnits redan .före nybyggarepoken, som började i slutet av 1700talet. Av husgrundens konstruktion framgår att den avsevärt skil

jer sig från den gängse nybyggartraditionens, Läget skulle ur

säd.an synpunkt varit illa valt då ingen odlingsbar mark funnits i
närheten, Husgrunden skiljer sig också avsevärt från de lapska
former av bosättning som finns inom Kåtaseletområd.et.
Svart-vita foton, 6 st neg. nr: 72/ 12.34 - 12.37 s�mt 72/ 14.3
och 14,4 redovisas på separat förteckning,

NA 124 D
Skifte och ägare som A.
°

Platsen belägen 25 m i riktning 165

från C.

Härd, lapsk typ, oval, storlek ca 1 x 1,3 m. Endast syd-östra

delen av härden är synlig då resterna av ett omkullfallet träd
täcker övriga delar av denna, Den synliga delen av härden inne

håller stenfyllning samt ett 4 cm tjockt brandlager, Härden är
belägen 15 m från Lappvikens nord-östra strand,

Svart-vitt foto, neg, nr, 72/ 14,5, redovisas på separat för

teckning,

NA 124 E
Skifte och ägare som A.
Härd, lapsk typ, oval till formen, med längdaxeln i N - S riktning.
Storlek 1,2 x 0,85 m, Härden innehåller stenfyllning samt ett

4

tjockt brandlager. Den yttre stenkransen utgöres av 15 - 30 cm
stora stenar som har en något högre nivå än stenfyllningen. Här

dens södra kant utgöres av en enda, ca 0,5 m avlång sten,

Ca en halv meter från härdens västra långsida finns en större

skarpkantig sten (o,6 x 0,2 x 0,16 m); denna kan ha ditlagts vid
senare tillfälle,
Svart-vita foton, 2 st neg.nr: 72/ 14,6 och 14,7 redovisas på
separat förteckning,

cm

NA 125 A
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 1

2

v.

Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 10 mm ost-sydost
(280° ) :från g .i Lappvikeg.
Lokal Lappviken nr NA 125

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, lap�]<: typ, belägen 65 min på en udde som löper ut i Lapp
vikens östra strand. Ett ti.otal meter nordväst om lokalen finns

en 3 rn hög berghäll.
Härden är oval med en storlek av 1, 1 x 1,0 m, Härdens .i.nnerparti
är stenfyllt med 5 - 20 cm stora eldsprängda stenar, medan den

yttre stenringen som begränsar härdens storlek delvis saknas.
Norra delen av härden utgöres av en 0,5 x 0,2 m avlång sten.
Härden innehåller ett tunt brandlager,

Svart-vita foton, 2 st neg. nr:

separat förteckning,

72/ 14,8 och 14.9 redovisas på

NA 125 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 76 m i riktning 255 ° från A.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,4 x 1, 15 m med. längdaxeln orien

terad i N0 - SV riktning, Den diffust lagda härd.en innehåller

delvis stenfyllning samt har några kantstenar av större stenstor
lek än stenfyllningen. Innehåller ett tjockt brandlager. Härdarna
A och B påträffades av Sigfr id Johansson, Kåtaselet, vid inven
teringen 1970.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 14,10 och 72/ 14,11 redovisas

på separat förteckning,

NA 125 C
Skifte ooh ägare som A.
Platsen belägen 25 m i riktning 282

°

från B,

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,45 x 1,10 m med längdaxeln

orienterad i N0 - SV riktning, Den vällagda härden innehåller en

tät, sammanpackad sten.fyllning som täcks av ett 5 cm tjockt
brandlager i vilket ingår bl a brända benrester, Härdens ytter
delar begränsas av en tätt lagd stenring som genom sin större

stenstorlek fått en högre nivå än stenfyllningens.

I östra delen av härden tillvaratogs ett cm-stort stycke av bränd

flinta,

Svart-vita foton, 3 st neg, nr: 72/ 14.12, 14,13 och 14,14 redo

vi.sas på separat förteckning.

NA 125 D
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 20 m i riktning 263

°

från C,

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,35 x 1,0 m med längdaxeln orien
terad i N0 - SV riktning, Härden innehåller en tät, sammanpackad

sten.fyllning av decimeterstora eldsprängda stenar, medan härdens
ytterkant lagts av ca 20 cm stora kantiga stenar, Härdens sten.
fyllning är täckt av ett tjockt brandlager,
Härden påträffades av Sigfrid Johansson, Kåtaselet, vid inven
teringen 1970,

Nll 126
Karta:

24 J llrvids,jaur O i Garaselet. Skala: 1 :10 000

Skifte: Kataselet 2 10 • ll.. gare Karl Lindqvist, Myrheden,
0

°

Belägenhe·t enl. E:konomiska kartan: 27 mm nordväst (56 ) från
� i �torforsheden och 18 mm ost-nordost (267 ° ) från t i
Storkärrej;_,

Lokal Storkärret nr NA 126
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, belägen 50 m öster om Storkärret. Härden är deformerad

sedan den yttre kantens stenar, som begränsar härdens storlek,

har avlägsnats. Återstående del av härden är således stenfyll

ningen i härdens mitt" Härdens storlek i nuvarande skick 1,1 x
0 1 5 ro. Mellan de kvarvarande stenarna i stenfyllningen finns
resterna efter ett brand.lager.
Svart-vitt foto, neg. nr: 72/ 14,19 redovisas på separat för
teckning.

NA 127
Karta:

24 J Arvidsjaur O i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 1

2

v•

.Ägare Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet enl. :EUrnnomiska kartan: 16 mm :från o i
°

Fräkenhg_lmen, och 19 mm syd-väst (130 ) .från§. i Stor.forsen.
Lokal Stor.forsen nr NA 1 2 7

Kåtaseiet, Jörn, Skellefteå kommun.
Stenåldersboplats, belägen i en mot SSV svagt lutande morän

sluttning strax norr om Raningsgroven. Ca 1 2 0 m SV om lokalen,

vid Stor.forsen, :finns en timrad koja, den sk Stor:forskojan.
Strax norr om lokalen löper en gång·sstig parallellt med Raningsgroven.

Stenåldersboplatsen, som ligger på orörd mark upptäcktes år 1971

sedan ett mindre träd storm:fällts och dess rotsystem :fört med sig
skörbrända stenar i dagen, Vid tillfället .för inventeringen 1972

kunde iakttagas ett 10-tal knytnävstora skörbrända stenar, avslag
av skilda bergarter samt brifoda ben:fragment,
Denna stenåldersboplats är den enda hittills upptäckta inom Kåta
sel.etområdet som .framkommit på helt orörd mark och den kan där

för anses vara helt intakt, Den påträ:f.fades 1971 av Ivan l�ken
stedt, m.ankselet Myrheden.

Svart-vitt .foto, neg. nrL 72 14,23 redovisas på separat .förteckning.

NA 128
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet

lv .

.Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokal.ens belägenhet enl.. Ekonomiska kartan: 6 mm väster om
Si Storforsen.

Lokal Storforsen nr NA 128

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.

Stenåldersboplats, belägen på en nu delvis borteroderad morän.
udde vid norra stranden av Storforsen. Ca 25 m N - V om lokalen
finns en ti.mrad koja, den sk Storforskojan. Vid lokalen löper

en gångstig i Ö - V riktning parallellt med Byskeälven.

Den största delHn av stenåldersboplatsen har troligen förstörts

genom den starka erosionen. I den starkt sluttande strandbrinken
kan iakttagas mängder av skörbrända stenar, avslag av skilda
bergarter samt brända benfragment. Boplatsen påträffades år 1955
av Ivan Ekenstedt, Blankselet, Myrheden.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 14.24 och 72/ 14.25 redo

visas på separat .förteckning.

NA 129
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet. Skala: 1:10000

Skifte: Kåtaselet

lv.

Ägare: Max �';järnlund, Skellefteå.

°
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 20 mm söder (184 )
°

från K i Kvarnd.ammen och 40 mm norr (390 ) från � i Stor.forshede�,
Lokal Storforsheden nr NA 129

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen är belägen strax söder
om en mindre grusås och 130 m öster om en korsning mellan en

gångstig och kärrväg, vilken senare går i N - S riktning mellan
Siksjövägen och Storforsen.

Härd, lapsk typ, av nästan rektangulär .form, storlek 1,27 x 0,93 m.
Den vällagda härden innehåller en sammanpackad stenfyllning lagd
av 10 - 15 cm stora stenar och har kantstenar av samma stenstor
lek som stenfyllningens. Innehåller ett 3 cm tjockt brandlager
med bl a brända benfragment.

Ett 50-tal m söder om härden finns en nu uttorkad bäck.fåra vars

vattenflöde avstängts i samband med att en kvarnanläggning iord
ningställdes i övre Kvarntjärn i slutet av 1800-talet,
Svart-vi ta foton, 2 st neg. nr: 72/ 14,33 och 72/ 14, 34 redo
visas på separat förteckning,

NA 130
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet

lv.

Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.

°
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 7 mm N - V (30 )

från Si �torforsaggan.

Lokal Storforsaggan nr NA 130

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Stenåldersboplats, belägen i sluttningen av en mindre ud.de som

mot S - 0 bildats mellan Antakbäckens utlopp och Byskeälven.

På den relativt orörda boplatsen finns skörbrända stenar, avslag

och bearbetade stycken av porfyrliknande bergarter samt brända
benfragment. Boplatsen påträffades år 1968 av Ivan Ekenstedt,
Blankselet, Myrheden.

Svart-vita foton 3 st neg, nr: 72/ 14,37, 72/ 15.2 och 72/ 15,3

redovisas på separat för·teckning.

NA 131
Karta:

24 J Arvidsjaur O i Garaselet, Skala: 1:10000

Ski.fte: Kå taselei; 2 1 rr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,

Myrhed.ens bmrakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 8 mm norr från K i

:[rokforsen.

Lokal Antakbäcken nr NA 131

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun, Lokalen ligger på en mot

öster svagt sluttande platå ett 30-tal meter väster om Krokforsens

övre lopp.

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,3 x 0,9 m med längdaxeln

orienterad i NO - SV riktning. Härdens stenfyllning utgöres av

8 - 20 om stora eldsprängda stenar. Kantstenarna är av samma stor
lek som stenfyllningens. Innehåller ett 2 - 5 om tjockt brandlager,

Härden påträffades av Sigfrid Johansson, Kåtaselet, vid en inven
tering år 1970.
Svart-vi·ta foton, 2 st neg, nr: 72/ 15,5 och 72/ 15,6 redovisas
på separat förteckning.
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NA 132
Karta:

24 J Arvid.sjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet

lv.
1
2 rr.

Ägare :Max �•järnlund., Skellefteå och

Ägare: Domänverket, Järns revir,
skifte KåtaseleJt
Myrhed.ens bevakningsområd.e.

LokaleJns belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 15 mm nord.-väst
(49 ° ) från !f i !rokforsen,
Lokal Antakbäcken nr NA 132

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Lokalen är belägen på en skogsbevuxen platå tillhörand.e d.en s k

Storforshed.en, vilken ett 90-tal meter väster om lokalen gränsar
mot en smal, avlång myr som sträcker sig från Krokforsen i An
takb�\cken och i ri.ktning mot Storforsen i By·skeäl ven. Öster om

lokalen finns en smal, 5 m hög grusås orienterad. i N-S riktning
och V om lokalen gir en högspänningsled.ning som parallellt

följer grusåsen.
Lokalen omfattar 11 st rektangulära härd.ar som i nästan rak linje
och med. mestad.els lika inbörd.es avstind. Ull varand.ra ligger i
anslutning till råg&ngen mellan skiftena Kåtaselet 1

2

v

och 2

1

rr.

Härd.arna skiljer sig genom sin form och storlek från d.e härd.ar
av lapsk typ som i övrigt förekommer inom d.etta områd.e. Deras
placering efter en nästan rak linje är ocks& anmärkningsvärd.,

med. tanke på lapska härd.ar, som vanligtvis saknar regelbund.en

inbörd.es placering, Härd.ar av d.en typ som beskrives under d.etta

lokalnummer fir närmast sökas vid. Skellefteälvens och Piteälvens
källflöd.e11 inom Norrbotten

NA 132 A
Skifte: Kåtasele·t 2 1 rr. Ägare: Domänverket,
Härd, rektangt1lär, storlek 1, 15 x 0,9 m, med längdaxeln orien-

terad i N0-SV riktning, Härden är lagd med ett varv kantstenar,
sammanlagt 14 st, vilkas storlek varierar mellan 10 och 20 cm.

Härden saknar särskild stenfyllning, men i dess mitt finns en

mindre jordfast sten, !färdens brandlager är i det närmaste förin·tat,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 15,8 och 72/ 15,9 redovisas

på separat förteckning,

NA 132 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 6 m i riktning 51

°

från A.

Härd, rektangulär, storlek 1,65 x 1, 1 m, mea. läng·daxeln orienterad
i N0-SV riktning, Härden är lagd med ett varv kantstenar, samman
lagt 23 st, vilkas storlek varierar mellan 10 och 45 cm; saknar
stenfyllning, Härdens brandlager är i det närmaste förinta·t,

Härden är belägen 1 m öster om rågången.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 15,10 och 72/ 15,11 finns
redovisade på separat förteckning,

NA 132 C
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 6,5 m i riktning 53

°

från B,

Härd, rektangulär, storlek 1,35 x 1,0 m, med längdaxeln orien

terad i N0-SV riktning, Härden är lagd med ett varv kantstenar,

sammanlagt 20 st, vilkas storlek varierar mellan ·10 och 30 cm.
I härden, i anslutning till kantstenarna .nnns ytterligare 5 st

dm-stora stenar, Brandlagret är nästan helt förintat. Härden är

belägen vid östra kanten av rågången.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 15,12 och 72/ 15,13 redo

visas på separat förteckning.

NA 132 D
Skifte: Kåtaselet 1 2 v. Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå,
°
Platsen finns beläeen 12,5 m i riktning 75 från C.

Härd, rektangulär, storlek ca 1,3 x 1,2 m, med längdaxeln orien
terad i NN0-SSV riktning, Härdens ytterkant utgöres av 20 st
10 - 20 cm stora runda stenar. Härden täcks av ett tun·t vegeta

tionslager varför en exaktare beskrivning av härden är omöjlig,

Härden är belägen 3,5 m väster om rågången,

Svart-vita foton, 2 st neg.nr: 72/ 15,14 och 72/ 15,15 redo

visas på separat förteckning,

NA 132 E
Skifte och ägare som D.
Platsen belägen

9 m i riktning 54 ° från Il.

Härd., rektangulär, storlek 1,40 x 0,2 m med längdaxeln orien
terad i NN0-SSV riktning, Härden är lagd med ett varv kantstenar,
sammanlagt 20 st, vilkas storlek varierar mellan 10 och 25 cm.

Den saknar stenfyllning, Härden är täckt av ett tunt vegetations
lager,

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 15.16 och 72/ 15,17 finns

redovisade på separat förteckning.

NA 132 P
Skifte och ägare som D.
Platsen belägen 9,5 m i riktning 56

°

från E,

Härd, rektangulär, storlek 1,4 x 0,95 m, Längdaxeln orienterad

i NN0-SSV riktning, Härden har ca 20 st kantstenar, varierand.e

i storlek mellan 10 och 30 cm. Större delen av härden är täckt
av ett 10 cm tjockt vegetationslager.
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 15.18 och 72/ 15,19 redo
visas på separat förteckning,

NA 132 G
Skifte och ägare som D.
Platsen belägen 24 m i riktning 72

°

från F.

Härd, rektangulär, storlek 1,45 x 1,05 m, med längdaxeln orien

terad i NN0-SSV riktning, Härden är lagd med ett varv, till an

talet 20 st kantstenar varierande i storlek mellan 10 och 35 cm.
Den saknar stenfyllning och innehåller ett nästan för:i.ntat

brandlager�

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 15.20 och 72/ 15.21 redovisas
på separat förteckning,

NA 132 H
Skifte och ägare som D.
Platsen belägen 6 m i riktning 56 ° från G,
Härd, rektangulär, storlek ca 1,4 x 1 1 0 m, med längdaxeln orien
terad i NN0-SSV riktning, Större delen av härden döljes av 2 st

förmultnade stubbar, vilket omöjliggör en noggrannare beskriv
ning, Den synliga delen av härdens inre innehåller delvis sten
fyllning.
Svart-vitt foto, neg, nr: 72/ 15,22 redovisas på separat för
teckning.

NA 132 I
Skifte och ägare som D.
Platsen belägen 6 m i riktning 66

°

från H,

Härd, rektangulär, storlek 1,.35 x 1, 10 m, med längd.axeln orien
terad i NN0-SSV riktning, Härden består blott av ett varv kant
stenar, ca 20 st,till antalet, vilkas storlek varierar mellan
10 och 20 cm, Den saknar stenfyllning, Härden är täckt av ett

tunt vegetationslager,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 15,23 och 72/ 15,24 redovisas
på separat förteckning,

NA 132 J
Skifte och ägare som D.
Platsen belägen 5 m i riktning 66

°

från I.

Härd, rektangulär, storlek 1 1 2 x 0,9 m, med längdaxeln orien
terad i NN0-SSV riktning, !färden är lagd a.v 14 st, 10 - 15 cm

stora kantstenar. Den saknar stenfyllning, Överväxt av ett tunt

vegetationslager.

Svart-vita :foton, 2 st neg. nr: 72/ 15,25 och 72/ 15,26 redo

visas på separat förteckning.

NA 132 K
Skifte och ägare som D,
Platsen belägen

5,5

m i riktning 79 ° från J.

Härd, rektangulär, storlek 1,70 x 1,05 m, med längdaxeln orien
terad i NN0-SSV riktning. Härdens ytterkanter består av 28 st
15 - 40 cm stora stenar. Innehåller delvis stenfyllning samt

ett i d.et närmaste förintat brandlager,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 15,27 och 72/ 15,28
redovisas på separat förtecknine.

Samtliga härdar påträf.fades av Sigfrid Johansson, Kåtaselet

vid inventeringen 1970,

NA 133
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Kåtaselet 2

10

• Ägare: Karl Lindqvist, Myrheden.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 28 mm nord-nordväst
°

(20 ) från

Q

i .Q.vre Kvarntjärn,

Lokal Siks,jövägen nr NA 133

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun. Lokalen är belägen 50 m väster
om platsen för den gamla landsvägsbron över Antakbäcken.

Härd, lapsk ty·p, oval, storlek 1,4 x 1,0 m. Härden ligger orien

terad i NV-S0 riktning. Dess innehåll utgöres av en mindre tätt
lagd sten.fyllning samt ett 3 cm tjockt brandlager. Stenfyllningen
omslutes av en ytterkant, lagd av 15 - 40 cm stora stenar, I

Härdens mitt växer en mindre gran. Härden är täckt av
vegetationslager.

ett tunt

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 15,34 och 72/ 15,35 redo

visas på separat förteckning,

NA 134
Karta:

24 J Arvidsjaur O .i. Garaselet, Skala: 1 :10 000

Skifte: Kåtaselet 2

1

rr.

Ägare: Domänverket, Jörns rev.i.r,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan. Området mellan

Stordammet i Antakbäcken, Lokal NA 328 (se särskild :rapport)

och mindre sjö angiven med höjdsiffran 302,
Lokal Antakträsket nr NA 134

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun. Inom det angivna området
öster om Antakträsket fanns under slutet av 1700-talet och
början av 1800-talet en mindre lapsk bosättning ("sita"),
Flera muntliga traditioner finns bevarade om denna, vilket
bevisar dess existens,

Rörande bosättn ingens omfattning finns ingen exakt uppgift be
varad, men det torde vara klart att den fungerat båa.e som sommar

och vinterboplats, När bosättningen påbörjats är oklart, men man
kan anta att den fanns etablerad redan då den förste ny·byggaren
bosatte sig i Kåtaselet under 1780-talet. Enligt traditi.onen

existerade bosättningen fortfarande under 1800-talets förr!!, hälft.

Då laga skifte genom.fördes i Kåtaselet under 1860-talet hade bo
sä·ttningen upphört.
De slutsatser man kan dra med ledning av traditionen är att bo

sättningen omfattat ett mindre antal timrade kåtor, ett timrat
härbre, samt primitivare ställningar för redskap och dylikt, så

kallade lav-ar (Luovve, suonger). Väster om bosättningen fanns en

s k mjölkn.i.ngsvall.
Den exakta platsen för bosättningen kunde vid inventeringen inte

faststäilas. Det uppges emellertid att bröderna Ola och llalvar
Johansson från det närbelägna Kvarntorp i början av 1910-talet

iakttagit rester efter ·timrade kåtor längs en skifteslinje öster
om Antakträsket, Denna skifteslinje nyttjas j_ dagens läge av
Domiinverket, som s k bil basväg var.för eventuella kåtagrunder har
.förstörts.

forts av NA 134
Nämnda bröder har också sett rester efter lavarna. Den byggnation
som fanns bevarad senast från den lapska bosättningen, var ett

litet härbre som efter laga skiftet på 1860-tal.et kom att till

falla Anders Andersson, Hemberg. Denne kom senare att flytta

härbret till sin gård på Hemberg, I början av 1940-talet revs

härbret och kolades upp,

Sagesmän: Bröderna Helmer, Andro och Sigf'rid Johansson, bördiga
från Kvarntorp,

NA 135
Karta:

24 J Arvidsjaur O i Garaselet, Skala: 1:10 000
..

Skifte: Kåtaselet 2 1 II. Agare: Domänverket, Jörns revir,

Myrhedens bevakningsområde,

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: vid K i :[varntorp.
Lokal Kvarntorp nr NA 135
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen är belägen på en liten
grusås som sträcker sig i N-S riktning ett 40-tal meter söder om
Siksjöväg·en. På ömse sidor om grusåsen finns mindre myromr&den.

Härd, lapsk �tn, närmast rektangulär till formen, Storlek 1, 3 x
0,9 m. Härdens längdaxel är orienterad i N-S riktning. Härden
innehäller delvis stenfyllning samt ett 5 cm tjockt brandlager.

Kantstenarna är av större format än stenf;y·llningens, varför
härdens ytterkan·I; fått en högre nivå.

Svart-vita, 2 st neg. nr: 72/ 16,13 och 72/ 16.14

på separat förteckning,

red.ovisas

NA 135 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 14 m i riktning 50° från A,
Härd, lapsk_j;;yJJ., oval, storlek 1,35 x 0,93 m, med längdaxeln
orienterad i N0-SV riktning, Härden är stenfylld med 5 - 15 cm
stora, flata stenar medan kantstenarna är runda och med en

storlek av 10 - 30 cm. Härden .innehåller ett tunt brandlager,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 72/ 16,15 och 72/ 16,16 redo

visas på separat förteckning.

NA 136
Karta: 24 J Arvids,jaur 0 i Garasel.et. Skala: 1: 10 000
Skifte: Småträskheden 2 1 111, Ägare: Domänverket, Järns revir,

Myrhedens bevakningsområde,

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 5 mm sydväst från
Li l!ångholmen,

Lokal Byskeälven nr NA

136

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Stenåldersbopl_a_ts, belägen vid södra stranden av Byskeälven i

hö;jd med Långholmen. Längs den eroderade strandbrädden kan på en
100 m lång sträcka iakttagas skörbränd sten. Vid ett besök på

platsen år 1970 iakttogs avslag av flera bergarter samt en

sänksten, Den största delen av boplatsen bör ligga på den orörda
platån ovanför strandbrädden. Stenåldersboplatsen påträffades

av Sigfrid Johansson, Kåtaselet vid inventeringen år 1970,

NA

1

37

Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Småträskheden 2 1 111. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde.
Lokal.ens belägenhet enl. Ekonomiska kartan:

i Garaselviken,

1

8 mm söder fr/lcn n

Lokal Garaselviken nr NA_ 137

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Stenåldersboplats, belägen i inre delen av en större vik, Gara

selviken, som bildats söder om Byskeälven strax uppströms Stor

forsen.
Längs Garaselvikens sydvästra, södra och sydöstra stränder kan på
den eroderade strandbrädden längs en kilometerlång sträcka iakt

tagas mängder av skörbränd sten, avslag av skilda bergarter samt
brända benfragment.
Dessa rika fynd medförde att platsen efter upptäckten år 1962
blev flitigt uppmärksammad i arkeologiska kretsar. År 1969 på

börjad.es en ännu ej helt avslutad vetem,kaplig undersökning av
boplatsen. Utgrävningen genomföres av Nordarkeologi, Skellefteå
Museum samt Västerbottens museum

j_

Umeå. Resultatet från utgräv

ningarna finns redovisade i separata rapporter.
Längs Garaselvikens stränder har även ett 40-tal sänkstenar till

varatagits.

Vid utgrävningsplatsen uppförd.es år 1972 en rastkåta av lapsk

modell, (Arvidsjaurmodell).

Stenåldersboplatsen påträffades år 1962 av skogs- och flottnings

arbetaren Ivan Ekenstedt, Blankselet, Myrhed.en.

Svart-vitt foto, neg. nr: 72/ 18,34 redovisas på separat för

teckning.

NA 138
Karta:

24 J Arvidsjaur O i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Småträskheden 2 1 III. Ägare: Domänverket, Järns revir,
Myrhed.ens bevakningsområd.e,
Lokalens belägenhet enl. E:konomiska kartan: 22 mm söder från e
i Garaselvik�n,
Lokal Garaselviken nr NA 138

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun. Lokalen är belägen på den
moränplatå som bildats mellan Garaselviken och Garaselberget.

Härd. A är belägen ett 40-tal meter söder om stenåld.ersboplatsen
NA 137,

NA 138 A
Härd., lapsk typ, oval, storlek 1,2 x 0,9, med. längd.axeln orien
terad. i NV - SO riktning. Den innehåller en tätt sammanpackad

stenfyllning av dm-stora, :något eld.sprängda stenar, Den yttre
stenringen, härdens kantstenar, utgöres av 20 - 40 cm stora,
runda s-tenar vilket medför att ytterkanten fått en högre nivå

i förhållande till stenfyllningen.
Härden blev år 1970 föremål för en arkeologisk undersökning i
samband med utgrävningen av den närbelägna stenåldersboplatsen.

En yta så stor som den eventuella kåtatomtens undersöktes. Från

härd.ens brand.lager tillvaratogs brända benfragment, sannolikt
från ren jämte fragment av en kritpipa. Några rester från kåtans
konstruktion kunde inte konstateras. Efter utgrävningen åter
ställdes härden i dess ursprungliga skick.

Med ledning av framkomna fynd samt andra rön under utgrävningen,
kunde härden dateras till ca 1750-talet.
Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 18,35 och 72/
på separat förteckning.

1 8,36,

redovisas

NA 138 B
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 89 m i riktning 240 ° från A.
Härd, lapsk ·tu,_, oval, storlek 1,60 x 1,05 och med. längdaxeln

orienterad i N0 - SV riktning. Härden innehåll.er en tätt samman
packad stenfyllning av 10 - 15 cm stora flata stenar. Härdens

ytterkant utgöres av 15 - 30 cm stora kantiga stenar. Innehåller
ett 3 cm tjockt brandlager.

Svart-vi ta foton, 2 st neg, nr: 72/ 21,3 och 72/ 21.4, redovisas

på separat fc)rteckning.

NA 138 C
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 18 m i riktning 270 ° från B.
Härd, lapsk tYJ?., oval, storlek 1,35 x 1,0 m. Härdens längdaxel
är orienterad i N0 - SV riktning. Innehåller stenf'yl.lning lagd
av 15 - 30 cm stora flata stenar samt ett 2 cm tjockt brand

lager. Kantstenarna utgöres av oa 30 cm stora kantiga stenar.
Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 72/ 21,5 ooh 72/ 21,6 redovisas
på separat förteckning,

NA 138 D
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 15 m i riktning 270° från C.
Härd, lapsk·�, oval, storlek 1,55 x 1 1 05 m. Härd.ens längdaxel
är orienterad i N0 - SV riktning. Härdens ytterkant har lagts

av 20 - 50 cm stora, flata stenar medan stenfyllningen lagts
av mindre stenar. Härdens kantstenar har en obetyd.ligt högre

nivå än stenfyllningen. Innehåller ett 3 cm tjockt brandlager,

Härdarna B, C ooh D påträffades hösten 1970 av Sigfrid Johansson,

Kåtaselet, då sträckningen för en skogsbilväg inventerades, Här
darna kommer att hamna ett 20-tal meter söder om den planerade
skogs bilvägen.

Svart-vi ta foton, 2 st neg, nr: 72/ 21, 7 och 72/ 21,8 redovisas

på separat förteckning,

NA 139
Karta:

24 J Arvidsjaur 1 i Hemberg. Skala: 1: 10 000

Skifte: Hemberg 1 4 rr. Ägare: Allan Andersson, Hemberg.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 20 mm norr från L
i Lillträsk.

Lokal Lillträsket nr NA 139

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, belägen på en moränplatå ca 25 m från Lillträskets

norra strand. Norr om platån finns en mindre bergkul.Je,
Härden, oval, storlt➔ k 1,2 x 1 1 05 m, med längdaxeln orienterad i

N0 - SV riktning har en ytterkan-t lagd av 20 - 40 cm stora, av

långa och runda stenar. Härden innehll.ller en stenfyllning av
eldsprängda stenar samt ett 2 - 4 cm tjockt brand.lager av kol och

sot, Härden är täckt av ett tunt vegetationslager.
Svart-vita foton, 2 st neg. nr:
på separat förteckning,

73/ 1.26 och 73/ 1,27 redovisas

NA 139 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 18 m i riktning 250 ° :från A.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,40 x 1,10 m, med längdaxeln

orienterad i 0-V riktning. Härden är stenfylld med mindre eld
sprängda stenar och har en ytterkant av något högre nivå, lagd
mr runda 20 - 40 cm stora stenar. Härden täcks av,,et·t 10 cm

tjockt vegetationslager.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 73/ 1.28 och 73/ 1.29 redovisas
på separat :förteckning.

NA 139 C
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 41 m i riktning 250 ° :från B.
Härd., lapsk __t_�, rektangulär .form, storlek 1,15 x 0,9 m, med
längdaxeln orienterad i 0-V riktning. Hela härden är uppbyggd

av relativt stora runda stenar, medelstorlek 30 cm, varför kant
stenar och stenfyllning ligger i samma nivå, I härden finns ett
tunt brandlager.

Svart-vita .foton, 2 st neg. nr: 73/ 1.30 och 73/ 1.31 red.ovisas
på separat :förteckning.

NA 140
Karta:

24 J Arvidsjaur O i Garaselet. Skala: 1:10 000

1
Skifte: Småträskheden 2 III. Ägare: Domänverket, Järns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

°

Lokalens belägenhet enJ.. Ekonomiska kartan: 48 mm nordväst (54 )
°

från F' i Elarkmyran och 37 mm sydväst (148 ) från Si Snöd
brännet.

Lokal Garaselviken nr NA 140

Kå taselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen lj_gger på en morän
platå, 75 m från Garaselvikens östra strand, Platån är bevuxen

med ett äldre skogsbestånd. Ca 40 m sydväst om lokalen finns ett

skogsdike med början vid Lillbergsmyran och utlopp i GaraseJ.viken.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,20 x 0,95 m, med längdaxeln
orienterad i NV - SO riktning, Den vällagda härden har en yttre

stenring av 20 - 40 cm stora kantiga stenar, medan den väl samman

packade stenfyllningen utgöres av mindre, flata stenar.
Härden innehåller ett 10 cm tjockt brandlager, vilket kan anses

anmärkningsvärt tjockt. På brandlagret och mellan härdens kant

stenar växer några strån av mjöl.kört, vilket bör betyda ett brand

lagret in nehåller mycket kväve,
Enligt en muntlig tradition i Kåtaselet fanns i början av ·J800talet en "fiskarlapp" boende i närheten av Garaselviken. Denna

härd kan möjligen utg1lra lämningar efter clenna bosättning.

Svart-vita foton, 3 st neg. nr: 73/ 2,12, 73/ 2,13 och 73/ 2.14

redovisas på separat förteckning,
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NA 141
Karta:

24 J Arvidsjaur 0

j_

Garaselet, Skala:

1

:10 000

1
Skifte: Småträskheden 2 III. Ägare: Domänverket, Järns revir,
Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Rkonomiska kartan: 17 mm norr från r
i FlaE_kmyran,

Lokal Flarkmyran nr NA 141

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun. Lokalen, som omfattar 11 st
härdar av lapsk typ, är belägen på en mot S-V svagt sluttande

moränplatå, vilken är bevuxen med ett glest, äldre skogsbestånd.
Platån gränsar i S-V mot en 400 m lång myr, på kartan benämnd

Flarkmyran. Härd A är belägen ca 60 m norr om denna myr. Ett
20-tal meter N om Härd A finns en skogsbilväg, anlagd av Domän
verket. 65 meter 308 ° från härd A finns en fixpunkt utmärkt på

en jordfast sten.

NA 141 A
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,35 x ·1 ,o m, med längdaxeln
orienterad i 0 - V riktning. Härdens ytterkant är lagd kring en

0,5 m stor, jordfast sten som därigenom fått utgöra. härdens sten
fyllning, Ytterkantens stenstorlek varierar mellan 20 - 30 cm.
Härdens högsta punkt utgöres av den jordfasta stenen som har en
ca 10 cm högre n:i.vå än den övriga delen av härden. Innehåller
ett tunt brandlager,

Svart-vitt foto, neg. nr: 73/ 2,20 redovisas på separat förteckning

NA 141 B
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 17 m :l riktning 235 ° från A.
Härd, Japsk typ, oval, storlek 1,55 x 1,10 m, med längdaxeln

orienterad i N - S riktning. Även denna härd är ·sill större

delen uppbyggd kring en jordfast sten som i detta fall även utgör
delar av härdens ytterkant, Södra delen av härden utgöres av

flata, 10 - 30 cm stora stenar, Ytterkant och stenfyllning ligger
i samma nivå. I härden finns rester efter brandlager.
Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 73/ 2.21 och 73/ 2,22 redovisas
på separat förteckning.

NA 141 C
Skifte och ägare som A.
°
Platsen belägen 75 m i riktning 223 från B,

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,40 x 1,25 m, med. längdaxeln

orienterad i N-S riktning. Härden är väl.lagd och har runda kant

stenar av 20 - 40 cm storlek, Stenfyllningen i dess mitt består
av dm-stora, eldsprängda stenar, Härden innehåller ett tunt brand
lager, I härdens västra del växer en ca 200-årig fura.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: '73/ 2,23 och 73/ 2,24 redovisas
på separat förteckning,

NA 141 D
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 10 m i riktning söder (200° ) från C.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,30 x 1,05 m, med längdaxeln
orienterad i NV-S0 riktning, Härden torde vara stenfylld.

Ytterkanten är lagd av 15 - 30 cm stora kantiga stenar. I
härdens mitt växer en ca 200-årig fura,

Svart-vitt foto, neg, nr: 73/ 2,25 redovisas på separat för

teckning.

NA 141 E
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 7 m i riktning 248 ° från D.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,15 x 0,9 m, längdaxeln orien
terad i N-S riktning. Härdens ytterkant utgöres av 20 - 4-5 cm
stora, avlånga stenar. Stenfyllning av något mindre, kantiga

stenar. Innehåller ett 10 cm tjockt, brunfärgat brand.lager.
Strax utanför härdens norra kortsidor finns en färsk stubbe

med en diam, av 15 om.

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 73/ 2,26 och 73/ 2,27 redo

visas på separat förteckning.

NA 141 F
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 11 m i rHdning 2 51 ° från E.
Härd, lapsk tn, oval, storlek 1,3 x 1,0 m, med längdaxeln i
0-V riktning. Härden är stenfylld med 10 - 15 cm stora stenar.
Saknar markerad ytterkant, Innehåller ett tunt brandlager.
I härdens västra del växer en ca 100-årig fura,

Svart-vitt foto, neg, nr: 73/ 2,28 redovisas på separat .förteckning.

NA 141 G
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 35 m i riktnine· 275

°

från ]'.

Härd, lapsk t:)'.p, oval, storlek 1,25 .x 0,8 m. Sten.fylld med bl, a,
en mindre jordfast sten. Ytterkanten lagd av 11 st, 15 - 30 cm
stora stenar. Innehåller ett tjockt brandlager med bl.a. brända
benfragment,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 2,29 och 73/ 2,30 redovisas
på separat förteckning,

NA 141 H
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 113 m i riktning 220 ° frän G,
Härd, lapsk_Jin, oval, storlek 1,5 x 1,05 m, med längdaxeln i
N0 - SV riktning, Härden har en viillagd yttre stenkant av genom

snittligt 20 om stora stenar. I härdens SV del växer en ca ·150årig fura, Övriga delar av härd.en är täckt av ett dm-tjockt
vegetationslager.
Svart-vitt foto, neg, nr:

73/

2,31 redovisas på separat förteckning,

NA 141 I
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 162 m i riktning 224 ° frän H.
Härd, lapsk_!;yp_, oval, storlek 1,30 x 0,98 m, med längdaxeln
i N-S riktning, Den väll.agda härden har en yttre stenkant av

15 - 30 cm stora, nägot flata stenar, Innehiiller stenfyllning

samt ett 5 cm tjockt brand.lager,
Svart-vita foton, 2 st neg. nr:

pil separat förteckning.

73/

2,32 och

73/

2,33 redovisas

NA 141 J
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 13 m i riktning 264

°

från I,

Härd, lapsk ty;e, oval, storlek 1,30 x 0,95 m, med längdaxeln i

N-S riktning, Den vällagda härden innehåller stenfyllning och har
en ytterkant lagd. av 10 st 20 - 50 cm stora stenar. Pyra av stenar
na utgör härdens halva omkrets, Det 5 cm t,jocka brandlagret inne
håll.er bl.a. brända ben,

Svart-vita foton, 3 st neg. nr: 73/ 2,34, 73/ 2.35 och 73/ 2.36

redovisas på separat förteckning.

NA 141 K
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 20 m i riktning 260

°

från J.

!färd, lapsk tyl!, oval, storlek 1,35 x 0,90 m, med längdaxeln

orienterad i N-S riktning. Härden är stenfylld med dm-stora

runda stenar och har en markerad ytterkant av större stenstor

lek som endast täcker härdens halva omkrets. Innehåller brand.
lager,

Området kring Lillträsket tycks ha varit populärt för lapsk bo

sättning. Det är emellertid mindre troligt att all bosättning

skett samtid.igt, Med ledning av härdarnas utseende tycks de också
härstamma från olika tidsepoker,
Samtliga 11 härdar har påträffats av Sigfrid J"ohansson, Kå taselet,
i samband med inventeringarna åren 1970 och 1972,

Svart-vitt foto, nrg, nr: 73/ 2,37 redovisas på separat förteckning.

NA 142
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Små träskheden 2 1 III. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsomriide,
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 17 mm sydost (220 ° )
från t i KärreJ!..

Lokal Kärret nr NA 142

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun,

Lokalen omfattar ett fiingstgropsystem om 5 fångstgropar dllr fångst
grop A är belägen 50 m söd.er om ett mindre kärr (även på Ekonomiska

kartan benämnd "Kärret"). Kärret
om Byskeälven,

j_

sin tur ligger 500 m söder

De stora hedlandska,p som utbreder sig söder om Byskeälven har tra

ditionellt ansetts som ett gott område för renbete. I området väs
ter och sydväst om Stockberget bryts det jämna hedland.skapet av

otaliga långa smala myrar som bildar Stockbergsbäckens källflöden,

Mellan dessa my·rar har bildats, i många fall långa, smala och höga
moränåsar. På dessa åsar har fångstgroparna strategiskt placerats.

NA 142 A
F'ångstgrop, belägen .50 m söder från Kärret, Mellan fångstgropen

och Kärret (10 m från fångstgropen), finns en skogsbilväg, den sk

Näsbergsvägen, utstakad, (Brytning av denna väg kommer att ske inom

de närmas te två åren),

F'ångstgropen, 4 m :!. d5.ameter och 1 1 5 m djup, har en rund öppning

kring vars kanter en utplanad jordvall kan iakttagas, Gropens

botten är u-formad,
F'ångstgropen påträffades år 1970 av Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
då inventering företogs längs skogsbilvägen.s sträckning,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr:
separat förteckning,

73/ 3,3 och 73/ 3,4 redovisas på

NA 142 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 100 m i riktning 164 ° från A.
Fån5st!S'rop, belägen Yid norra kanten av en liten udde som i. Yäster
bildats mot en myr. Fångstgropen, 5m i diameter och 1,5 m djup,

har längs den runda öppningen tydliga uppskottade Yallar. Vid gro
pens kanter växer ett par äldre furor.
SYart-Yita :foton, 2 st neg, nr:

separat förteckning.

73/ 3,5 och 73/ 3,6 redovisas på

NA 142 C
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen

75 m i riktning 110° :från B.

Fångstgrop, belägen på en mindre höjd i västra delen av samma udde

som beskrivits för :fångstgrop B, Fångstgropen har en rund öppning,

4,5

m i diameter och ett djup av 0,5 m, Längs södra och östra
kanten av öppningen finns tydliga uppskottade jordval.lar, Fångst
gropen är något raserad sedan ett stormfällt träd. med sina rötter

stjälpt ned jordmassor på gropens botten,
SYart-Yitt foto, neg.nr:

73/ 3,7 redovisas på separat förteckning,

NA 142 D
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 80 m i. riktning 153° från C,
Fångstgrop, belägen på en smal moränås som bildats i NO-SV rikt
ning mellan två myrar. Fångstgropen 4 m i d.iame·cer och 1, 5 m

djup, är väl bibehållen och uppvisar tyd.liga jord.vallar längs

den runda öppningen. Fångstgropen ligger på moränåsens högsta del,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 3,8 och 73/ 3,9 redovisas

på separat förteckning.

NA 142 E
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 150 m i riktning 183° från D.
Fångstgr'2_P, belägen vid västra kanten av en moränås som begränsas
av en mindre myr, Myren tillhör Stockbergsbäckens källflöde.

Fångstgropen har en något ova.l öppning, 5 x 4 m och ett djup av
1,7 m, Runt den väl. bibehållna. fångstgropens öppning syns upp

skottade jord.vallar,

Svart-vita, 2 st neg, nr: 73/ 3,10 och 73/ 3,11 redovisas på
separat förteckning.

NA 143
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Småträskheden 2 1 rrr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 16 mm väster från S
i §_tockbergsbäcken,

Lokal Stockbergsbäcken nr NA 143
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun, Lokalen är belägen på en
liten moränudde vid södra kanten av en myr som tillhör Stock
bergsbäckens källflöde.

Härd., lapsk typ, oval, storlek 1,15 x 0,7 m, med längdaxeln orien

terad i NN0 - SSV riktning, Den vällagda härdens ytterkant utgöres
av 11 st, 20 - 30 cm stora, avlånga stenar, medan stenfyllningen
lagts av något mindre stenar, Innehåller ett 4 cm tjockt brand
lager med bl.a. brända ben,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 3,12 och 73/ 3,13 redovisas
på separat förteckning ,

NA 144
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte, Småträskheden 2 1 rrr. Ägare: Domänverket, Järns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 47 mm sydväst (124 ° )

från Si �tockbergsbäcken och 6 mm 360

rin:;en 301,

°

från

1

i höjdmarke

Lokal Stockbergsmyran nr NA 144

Kåtaselet, Jörn, Skel.Iefteå kommun. Lokalen ligger på en l.iten
udde 30 m i N0 riktning från en liten tjärn, på kartan försedd
med höjdmarkeringens. 301.

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,15 x 1,10 m, Härden innehåller
sten.fyllning lagd av ca 15 cm stora .flata stenar, medan ytter

kanten lagts av ca 25 cm stora runda stenar, Det 3 cm tjocka
brandlagret innehåller bl.a, brända ben. I härdens sydöstra del
växer en ca 200 årig fura.

Härden påträffades av Sigfrid Johansson, Kåtaselet, vid inven
teringen år 1970,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 3,14 och 73/ 3,15 redovisas

på separat förteckning,

NA 145
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet. Skala: 1:10 000

Skifte: Små träskheden 2 1 III. Ägare: Domänverket, Järns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 40 mm sydväst (128 ° )
°
.från Si 2tockbergsbäcken och 12 mm nord-nordost (320 ) 1 i

höjdmarkeringen 301•

Lokal Stockbergsmyran nr NA 145

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen är belägen på en 150 m
bred moränås, som i 0-V riktning bildats mellan två smala. myrar
vilka. tillhör Stockbergsbäckens käll.flöde, Lokalen omfattar tre

fångstgropar som strat egiskt lagts i linje tvärs över åsen så,

att de effektivt avspärrar densamma,

NA 145 A
Fångstgrop, belägen på moränåsens södra a.el ca 70 m från myren.
Fångstg·ropen har en rund öppning, 5 m i diameter och ett d;jup

av 0,5 m, Runt gropens öppning syns en svag, utplanaa. vall efter
de uppskottade jordmassorna,
Svart-vitt foto, neg, nr:

73/

3,16 redovisas på separat förteckning.

NA 145 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 50 m i riktning 343 ° från A.
Fångstgrop, belägen på moränåsens högsta del. Den har oval öppning,
storlek 4,5 x 3,5 m, och e·�t djup av 1 1 9 m. Runt gropens öppning
finns en tydlig vall efter de uppskottade jordmassorna. Bottnen
är V-formad.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: '73/ 3.17 och 73/ 3.18 redovisas

på separat förteckning.

NA 145 C
Skifte och ägare som A.
°

Platsen belägen 30 m norr (4 ) från B.
FångstgrqJ?., belägen i en svag sluttning på moränåsens norra sida.

JN\ngstgropen har rund öppning, 4,5 m i diam och ett djup av 1,8 m.

Har svagt V-formad botten. Runt gropens öppning finns en kraftig
jordvall.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 3,19 och 73/ 3,20 redovisas
på separat förteckning,

NA 146
Karta:

24 J. Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1: 10 000

Skifte: Små.träskheden 2 1 III. Ägare: Domänverket, Järns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 58 mm väst-sydväst
(120° ) från J! i J!ögheden och

7 mm 82 ° från .2. i höjdmarkeringen 2.10.

Lokal Höghed.en nr NA 146

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, lapsk typ, belägen 40 m öster om en lång, smal ej namn

given myr, Härden är oval, storlek 1,50 x 1,05 m, mea. längdaxeln

orienterad i 0-V riktning, Härdens väl sammanpackade stenfylln:lng

utgöres av 15 - 40 cm stora flata stenar, vilka a.elvis också
fått utgöra härdens ytterkant. Markerad ytterkant saknas i övrigt,

Härdens högsta nivå finns i dess mitt, Innehåller ett tunt brand.
lager.

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 3,29 och 73/ 3,30 redovisas
på separat förteckning,

NA 147
Karta:

24 J /\rvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Storberget 1 3 rr. Ägare:
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 10 mm nord-ost
från n j_ Selsbäcke!);,
Lokal Gräsandselen nr NA 147
Storberg, Jörn, Skellefteå kommun.
Härd, �sk typ, belägen på en 60 m bred moränås mellan Sels
bäcken och Kåta.tjärns övre lopp, Härden är oval, storlek 1,0 x

0,8 m och har längdaxeln i N-S riktning, Den är lagd av 10 - 20 cm

runda stenar, där stenfyllning och ytterkant lagts av samma sten
storlek; de ligger i samma nivå, Några stenar från härdens sten
fyllning har plockats bort och ligger nu slängda öster om härden.

Även brandlagret har avlägsnats. Vid härden finns en förmultnad
stubbe, 40 cm i dia.meter,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 3,35 och 73/ 3,36 redovisas
på separat förteckning,

NA 148
Karta:

24 J. Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1 :10 000

Skifte: Storberget 1 3 11. Ägare

. . .. . . . . .. . . � . .

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan:

i Gräsan.9cselen,

4

mm norr från d

Lokal Gräsandselen nr NA 148_

Storberg, Jörn, Skellefteå kommun, Lokal.en är belägen vid en

gångstig på en 4 m bred grusås som i NV - SO riktning bildats
mellan Gräsand.selen och Kåtatjärn,

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,15 x 0 1 90 m, med längdaxeln i
N-S riktning, Härden lagd av 15 - 30 cm stora runda stenar där

ytterkanten lagts av en något s·törre stenstorlek än den inre

fyllningen, Härdens högsta nivå är belägen i dess mitt. Innehåller
fragment av brand.lager,

Svart-vitt foto, neg, nr:
ning ()

73/ 3,37 redovisas på separat förteck

NA 148 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 70 m i riktning 252 ° från A.
Härd., lapsk typ, rund, diam, 1,15 m, Härd.en är lagd. av 10 - 15 cm
stora. runda stenar och härdens ytterkant är av något större sten
storlek än stenfyllningen. Brand.lagret är nästan helt förintat.

Denna härd. ligger på själva gångstigen,
Svart-vitt foto, neg, nr:

förteckning,

73/ 4,3 och 73/ 4,4 redovisas på separat

NA 149
Karta:

24 J Arvids,jaur O i Garaselet, Skala: 1: 10 000

Skifte: Storberget 1 3 rr. Ägare

. . . . .. . . . . ., . . . . . .

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan:

i Mittilada;!l,

Lokal Gräsandselen nr NA

8

mm norr från n

149

Storberg, Jörn, Skellefteå kommun, Lokalen är belägen 20 m från

norra strandkanten av Gräsandselen, Över lokalen går en högspän
ningsledning i nord-sydlig riktning,

Härd, lapsk typ, något raserad sedan delar av härdens norra parti

plockats bort, Härdens nuvarande form är rund, storlek 1 m i dia
meter. Den är lagd av 10 - 15 cm stora stenar·; stenfyllning och

ytterkant har samma stenstorlek. Härdens högsta nivå finns
mitt, Innehåller ett tunt, nästan förintat brandlager,

j_

dess

Svart-vitt foto, neg.nr: 73/ 4,5 redovisas på separat förteckning,

NA 149 B
Skifte och ägare som A,
Platsen belägen 8 m i riktning 270 ° från A.
Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,15 x 0,95 m, med längdaxeln i

nord-sydlig riktning, Härden är lagd av 10-15 cm stora runda
stenar; stenfyllning och ytterkant har lagts av samma stenstorlek,

Högsta nivån finns i härdens mitt, Brandlagret är nästan helt för
intat,

Svart-vita foton, 2 st neg.nr: 7 3 / 4,6 och 73/ 4,7 red.ovisas på

separat förteckning,

NA 150
Karta:

24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala: 1:10 000

Skifte: Storberget 1 3 rr. Ägare

.... ...
�

Lokalens belägenhet enl. Elrnnomiska kartan: 10 mm norr från e
i Gräsands!:_len.

Lokal Gräsandselen nr NA 150

Storberg, J"örn, Skellefteå kommun. Lokalen belägen jämte g·ång

stig på en smal grusås som bildats mellan Gräsandselen och

Kalletjärnen,

Härd, lapsk typ, rund, 0 1 85 m i diameter. Härden är lagd av

10 - 30 cm stora runda stenar; stenfyllningens och ytterkantens

stenar är av samma storlek, Högsta nivån finns i. härdens mitt.
Brandlagret är nästan helt förintat,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr:
på separat förteckning.

73/ 4,8 och 73/ 4,9 redovisas

NA 150 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen

93 m i riktning 260° från A.

Härd, lapsk typ, oval, storlek 1,35 x 0,9 m, med. längdaxeln
i N - S riktning. Härd.en lagd av 10 - 30 cm runda stenar;

fyllning och kantstenar har samma stenstorlek. Härdens högsta
nivå finns i dess mitt. Brand.lagret är nästan helt förintat,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr:
på separat förteckning,

73/ 4,10 och 73/ 4,11 redovisas

NA 150 C
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 70 m 264 ° från B.
!färd, lapsk typ, rund, diamete:t· 1, 15 m, Härden är lagd av 10 - 40
cm stora runda stenar, där de flesta av de större stenarna ing·år
i härdens ytterkant. Ett par större stenar ingår emellertid som
stenfyllning i härdens mitt,

Svart-vitt foto, neg,nr:

73/ 4,12 redovisas på separat förteckning,

NA 151
Karta:

24 J l\rvid.sjaur 1 h Gesikberget, Skala: 1:10 000

Skifte: Småträskhed.en 2 1 III. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhed.ens bevakningsområde,
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 70 mm sydväst
:från Li l!illberget.

(14s 0 )

Lokal Små trii,skheden nr NA 150

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen är belägen på syd

västra sluttningen av en mindre skogsholme som bildats på en myr

strax norr om en utdikad bäok, Drulbäcken, Strax söder om härd.en
går en brukningsväg i öst-västlig riktning parallellt med Drul
bäcken,

Härd, lapsk�, oval, storlek 1,20 x 0,95 m, med längdaxeln i

0 - V riktning, Härden är lagd av 10 - 30 cm stora runda stenar;

stenfyllningens och ytterkantens stenar har samma storlek. Högsta

nivån finns i härdens mitt. Brand.lagret är nästan helt :förintat,
Svart-vita foton, 2 st neg.nr:
på separat förteckning,

73/ 4,14

och

73/ 4,15

redovisas

NA 152
Karta:

24 ,J Arvidsjaur 0 j Näsberg, Skala: 1: 10 000

Skifte: Småträskheden 2 1 III, Ägare: Domänverket, Järns reYir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 12 mm väst-nordYäst
( 36 ° ) :från !:I i I:Ie tartjärnen.
Lokal Metart,järnen nr NA 152
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun, Lokalen är belägen på en
mindre moränås som bildats i öst-Yästlig riktning norr om

Metartjärnen.

Härd, lapsk typ, närmast rektangulär, storlek 1,5 x 0 1 8 m,
längdaxeln i N - S riktning, Stenfyllning och ytterkant är lagda
av ca 15 - 20 cm stora stenar, Härdens högsta punkt finns i dess

mitt. Innehåller brandlag·er,

SYart-vita foton, 2 st neg.nr:

på separat förteckning,

73/ 4,21 och 73/ 4,22 redoYisas

NA 152 :S
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 6 m i r.iktni.ng 250 ° från A.
Härd, lapsk typ, rektangulär form, storlek 1,30 x 0,78 m, med

längdaxeln orienterad i N - S riktning. Kantstenar och sten.fyll

ning är lagda av samma stenstorlek, 10 - 15 cm. Härden innehåller
ett tunt brandlager,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 4,23 och 73/ 4,24 redovisas

på separat .förteckning.

NA 152 C
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 75 m i riktning 253 ° från :S.
Härd, lapsk typ, belägen på liten moränkulle 50 m norr om Metar

tjärnens mellersta del. !färden har runt format, diam. 1,0 m och
har lagts av ca 20 cm stora, kantiga stenar. Ytte:rkant och sten
.fyllning har samma stenstorlek. Härdens högsta nivå finns i dess
oentrum. Innehåller ett tunt brandlager,

Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 4,25 och 73/ 4.26 redovisas
på separat förteckning,

NA 153
Karta:

24 J Arvidsjaur Oj Näsberget. Skala: 1:10 000

1
Skifte: Småträskheden 2 rrr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,

Myrhedens bevakningsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 21 mm norr från ni
Metartjärnen.
Lokal Snödbrännet nr NA 153

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun. Lokalen är belägen på en

moränudde i östra delen av en ej namngiven myr, 250 m norr om
Metartjärnen.
Härd, lapsk typ. rund, diameter 1,2 m. Härden är fylld med ca
30 cm stora, avlånga stenar. Ytterkanten har samma nivå som sten
fyllningen, men är lagd av något större stenar. Innehåller ett

tunt brandla,g'er. I härdens västra del växer en ca 200-årig fura,

Svart-vita foton, 2 st neg. nr: 73/ 4,28 ooh 73/ 4,29 redovisas
på separat förteckning,

NA 153 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 27 m i riktning 250 ° från A.
!färd, lapsk typ, oval, storlek 1, 10 x 0,90 m, med längdaxeln

orienterad i N - S riktning, Härden innehåller delvis stenfyllning,

Ytterkanten är lagd av 30 - 50 cm stora, avlånga stenar. }färden
innehåller ett 4 cm tjockt brand.lager,
Svart-vita foton, 2 st neg, nr: 73/ 4,30 och 73/ 4,31 redovisas

på separat förteckning,

Sammanfattning med fotoförteckning,
NA 101

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,w: 72/2.23 och 72/2,24

NA 102
A

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/5,25 och 72/5,26

B

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/2,27 och 72/2,28

C

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,nr: 72/2.29 och 72/2,30

D

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/2,31 och 72/2,32

E

Härd, lapsk typ
Foto 3 st, neg,nr: 72/2,33, 72/2,34 och
72/2,35

NA 103

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/2,36 och 72/2,37

NA 104
A

Härd, lapsk typ
Jcoto 2 st, neg.nr: 72/3,4 och 72/3,5

B

Härd, lapsk typ
Foto, neg,nr: 72/3,6

C

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/3. 7 och 72/3,8

D

lfä.rd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/3,9 och 72/3,rn

NA 105

Fångstgrops system

A

,,ängs tgrop
l'oto 2 st, neg,nr: 72 /2,12 och 72/2,13

B

Y.'ångstgrop
Foto, neg.nr: 72/3, 14

C

Fångstgrop
Foto, neg.nr: 72/3, 17

D

Icångstgrop
Foto, neg.nr: 72/3,18

E

Fångstgrop
J<'oto, neg.nr: 72/3,29

NA 106
A

Härd
Foto 2 st, neg .. nr: 72/3,30 och 72/3,31

B

Härd
I11 oto 2

C

st,

neg.nr: 72/3,32 och 72/3,33

Härd
Foto, neg,nr: 72/3. 34

D

Härd
Ji'oto 2 st, neg,.nr: 72/3,35 och 72/3,37

E

Härd

.F1 oto 3 st,
72/ 4, 5

neg.nr: 72/3,36, 72/4,4 och

NA 106
F

Fångstgrop
Foto 2 st, neg.nr: 72/4.6 och 72/4.7

G

Fångstgrop
Foto 2 st, neg,nr: 72/4,8 och 72/4.9

NA 107

Stensatt grop
Foto 4 st, neg.nr: 72/4,10, 72/4,11,
72/4,12 o ch 72/4,13

NA 108
A

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,nr: 72/4,14 och 72/4,15

B

Härd, lapsk typ
Foto 2 s·t, neg.nr: 72/4,16 och 72/4,17

C

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/4,18 och 72/4,19

JJ

Hä.rd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,nr: 72/4,20 och 72/4,21

NA 109

Hä.rd, 1apsk typ
Foto 3 st, neg.nr: 72/4,24, 72/4,25 och
72/4,26

NA 110
A

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/4,27 och 72/4,28

B

Hä.rd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/4,29 och 72/4,30

NA 110
C

Härd, lapsk typ

NA 111

Härd
Foto 2 st, neg.nr: 72/5,20 och 72/5,21

NA 112

Härd, lapsk typ

A

Härd, lapsk typ

B

Härd, lapsk typ

NA 113

Foto 2 st, neg,nr: 72/4,31 och 72/4,32

Foto 2 st, neg.nr: 72/6, 18 och 72/6, 19

Foto 2 st, neg.nr: 72/6,20 och 72/6,21

C

Härd, lapsk typ

NA 114

Hä.rd

NA 115

Stenåldersboplats

Il

Foto 2 st, neg.nr: 72/6,22 och 72/6,23

li'oto 5 st, neg.nr: 72/6,32, 72/6,35,
72/6,34, 72/6,35 och 72/6,36

Foto, neg.nr: 72/7,6
Härd, lapsk typ

Foto, neg.nr: 72/6,37
C

Härd, lapsk typ

D

Härd, lapsk typ

Foto 3 st, neg.nr: 72/7,3, 72/7,4 och
72/7. 5

Foto, neg.nr: 72/7,7

NA 115

E

Härd, lapsk typ

Foto 2 st, neg.nr: 72/7,8 och 72/7,9

o

F

Härd, lapsk typ

Foto 2 st, neg.nr: 72/7,10 och 72/7,11

NA 116
A

Härd, lapsk typ

B

Härd, troligen lapsk typ

Foto 2 st, neg.nr: 72/7,12 och 72/7,13

Foto 2 st, neg, nr: 72/7, 14 och 72/7, 15

NA 117

Härd, lapsk typ

NA 118
A

Härd, lapsk typ

Foto 2 st, neg.nr: 72/7, 16 och 72/7, 17

B

Härd, lapsk typ

C

Härd, lapsk typ

D

Härd, lapsk typ
Foto, neg.nr: 72/0. 4

E

Härd, lapsk typ

�'oto, neg.nr: 72/8,5

NA 119

Härd, lapsk typ

NA 120

Lappgrav
Foto 2 st, neg,nr: 72/12,22 och 72/12,23

TI'oto 2 st, neg.nr: 72/8,8 och 72/8,9

NA 121

Härd, lapsk typ

NA 122

Härd, lapsk typ

NA 123
NA 124

A

B

J<•oto 2 st, neg.nr: 72/12,24 och 72/12,25

li'oto 2 st,

neg.nr:

Stenåldersboplats
Foto 2 st,

neg.nr:

Stenåldersboplats

l•'oto 2 st,

neg.nr:

72/12,27 och 72/12,28

72/12,29 och 72/12,30

72/12,30 och 72/12.31

Kokgrop

F'oto 2 st, neg.nr: 72/12,32 och 72/12,33

C

Gammal husruin
Foto 6 st, neg.nr: 72/12,34, 72/12,35,
72/12,36, 72/12,37, 72/14,3 och 72/14,4

D

Härd, lapsk typ
Foto, neg.nr: 72/14,5

E

Härd, lapsk typ

NA 125
A

Foto 2 st, neg.nr: 72/14,6 cch 72/14,7

Härd, lapsk typ

Foto 2 st,

neg.nr:

72/14,8 cch 72/14,9

B

Härd, lapsk typ
·l"oto 2 st, neg,nr: 72/14, 10 och 72/14, 11

C

!färd., lapsk typ
Foto 3 st, neg.nr: 72/14.12, 72/14,1"3 och
72/14, 14

D

Härd, lapsk typ

NA 126

Härd
Foto, neg.nr: 72/14,19

N',A_ 127

S tenåldersbopla ts
Foto, neg.nr: 72/14,23

NA 128

Stenåldersboplats

F'oto 2 st, neg.nr: 72/14,24 och 72/14,25

NA 129

Härd, lapsk typ

NA 130

Stenåldersboplats

}'oto 2 st, neg.nr: 72/14,33 och 72/14,34

Foto 3 st, neg,nr: 72/14,37, 72/15,2 och
72/15,3

NA 131
NA 132

Härd, lapsk typ

Foto 2 st, neg.nr: 72/15,5 och 72/15,6

A

Härd

B

Härd

Foto 2 st, neg.nr: 72/15,8 och 72/15,9
Foto 2 st, neg,nr: 72/15,10 och 72/15,1'1

C

Härd

Foto 2 st, neg.nr: 72/15,12 och 72/15,13

D

Härd

Foto 2 st, neg,nr: 72/15,14 och 72/15,15

E

!färd
Foto 2 st, neg.nr: 72/15,16 och 72/15,17

NA 132
F

Härd
Foto 2 st, neg.nr: 72/15,18 ooh 72/·15,19

G

Härd
D'oto 2 st, neg.nr: 72/15,20 och 72/15,21

H

Härd
Foto, neg.nr: 72/15,22

I

Härd
Ji'oto 2 st, neg.nr: 72/15,23 och 72/15,24

J

Härd
Foto 2 st, neg.nr: 72/15,25 och 72/15,26

K

Härd
Foto 2 s·t, neg.nr: 72/15,27 och 72/15,28

NA 133

Härd, lapsk typ
Ji'oto 2 st, neg,nr: 72/15,34 och 72/15,35

NA 134

Lapsk bosättning

NA 135

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/16,13 och 72/16,14

B

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 72/16, 15 och 72/16, 16

NA 136

Stenålders boplats

NA 137

Stenåldersboplats
Foto, neg.nr: 72/18,34

NA 138
A

Härd, lapsk typ

B

Härd, lapsk typ

Foto 2 st, neg.nr: 72/18,35 och 72/18,36

Foto 2 st, neg.nr: 72/21,3 och 72/21,4

C

Härd, lapsk typ

Foto 2 st, neg,nr: 72/21,5 och 72/21,6

Il

NA 139
A

Härd, lapsk typ

l'oto 2 st, neg.nr: 72/21,7 och 72/21,8

Härd, lapsk typ

li'oto 2 st, neg.nr: 73/1,26 och 73/1,27

B

Härd, lapsk typ
Foto 2 s·�, neg.nr: 73/1.28 och 73/1,29

C

Hära, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 73/1,30 och 73/1,31

NA 140

Härd, lapsk typ
,·oto 3 st, neg,nr: 73/2.12, 73/2,13 och
73/2.14

NA 141

A

Härd, lapsk typ
}j'oto, neg ,, nr: 73/2, 20

B

Härd, lapsk typ

Foto 2 st, neg.nr: 73/2,21 och 73/2,22

NA 141
C

Härd, lapsk typ
l'oto 2 st, neg.nr: 73/2,23 och 73/2,24

])

Härd, lapsk typ
Foto, neg.nr: 73/2,25

E

Härd, lapsk typ
FO'to 2 st, neg,nr: 73/2,26 och 73/2. 27

F

Härd, lapsk typ

Foto, neg.nr: 73/2. 28
G

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg. nr: 73/2.29 och 73/2, 30

H

Härd, lapsk typ

Foto, neg.nr: 73/2,31
I

Härd, lapsk typ
J•'oto 2 st, neg.nr: 73/2. 32 och 73/2,33

J

Härd, lapsk typ
Foto 3 st, neg,nr: 73/2,34, 73/2,35 och
73/2,36

K

HRrd, lapsk typ
Foto, neg.nr: 73/2,37

NA 142
A

Fångstgrop
Foto 2 st, neg,nr: 73/3, 3 och 73/3,4

E

Fångstgrop
Foto 2 st, neg.nr:

73/3,5

och 73/3, 6

NA 142
C

Fångstgrop
Foto, neg.nr: 73/3, 7

D

FängstgTop
F'oto 2 st, neg.nr: 7B/3,8 och 73/3,9

Fängstgrop
Foto 2 st, neg.nr: 73/3,10 och 73/3,11

NA ·143

Hä.rd, lapsk typ
I•'oto 2 st, neg.nr: 73/3,12 och 73/3,13

NA 144

Härd, lapsk typ
11oto 2 st, neg.nr: 73/3,14 och 73/3,15

NA 145
A

Fångstgrop
Foto, neg.nr: 73/3, 16

B

Fångstgrop
Foto 2 st, neg.nr: 73/3, 17 och 73/3, 18

C

Fångstgrop
Foto 2 st, neg.nr: 7.3/3,19 och 73/3,20

NA 146

Hä.rd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,nr: 73/3,29 och 73/3,30

NA 147

Hä.rd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 73/3,35 och 73/3,36

NA 148

Härd, lapsk typ
l'oto, neg.nr: 73 /3,37

NA 148

B

NA 149
A

B

NA 150
A

B

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,nr: 73/4, 3 och 73/4,4
Härd, lapsk typ
Foto, neg.nr:

73/4,5

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,nr: 73/4,6 och 73/4,7
Härd, lapsk typ
I<'oto 2 st, neg.nr: 73/4,8 och 73/4,9
Härd, lapsk typ

Foto 2 st,

neg.nr:

73/4,10 och 73/4,11

C

Härd, lapsk typ
JP oto, neg.nr: 73/4.12

NA ·151

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 73/4,14 och 73/4,15

NA 152
A

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 73/4.21 och 73/ 4,22

B

Härd, lapsk typ
l'oto 2 st, neg.nr: 73/4,23 och 73/4,24

C

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg.nr: 73/4,25 och 73/4,26

NA. 153

A

Härd, lapsk typ
l'otc 2 st, neg.nr: 73/4,28 och 73/4,29

B

Härd, lapsk typ
Foto 2 st, neg,nr: 73/4,30 och 73/4,31

NA

3D1

Karta: 24 J Arv,idsj aur 1 h Ge sikberget.

Skala 1 : 10000,,

Skifte: Samfällt område inom skifte Kåtaselet 2 2 IX.
Ägare: Signar Lundquist, Kåtaselet,
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 13 mm norr om
Kvarnvike;u.

n

i

Lokal Kvarnviken nr NA 301.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Rester efter gammal kvarnvall vid Knipstombäckens utlopp i Kvarnviken,
Byskeälven. Över dammanläggningen löper en brukningsväg från Kåtaselet,
och västerut mot Storviken.
Dammanläggningen är de kvarvarande resterna efter en skvaltkvarn, som
av Kåtaselets byamän byggdes upp troligen under 1800-talets första
hälft och fungerade fram till slutet av 1800-talet, då en ny kvarn
uppfördes vid Kvarntjärn, (Antakbäcken), öster om Kåtaselet. Damm,
vallen 'har under senare år förstärkts och fungerar nu som utlopp
från en fiskodlingsdamm, ägd av Signar Lundquist och Lars-Erik Öström,
Kåtaselet. Av den gamla kvarnanläggningen syns nu endast något murket
virke, delvis gömt under den nya dammanläggningens schaktmassor,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
Svart-v;itt.: foto nr 72/3 .11 redovisas på separat förteckning.

NA

302 A.

Karta: 24 J Arvidsjaur 1 h Gesikberget. Skala 1:10000.
Skifte: Hemberg 1 2 IV. Ägare: Kåtaselets Såg och Hyvleri AB.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 38 mm väster (93 ° ) från
g i gemberget. Platsen finns utmärkt med "Koja" på Ekonomiska kartan,
Lokal Siksjövägen nr NA }02,
Kå·Gaselet, Järn, Skellefteå kommun,
Kolplats, belägen vid norra sidan av Siksjövägen, 50 m väster om
landsvägsbron över Knipstombäcken . Över kolplatsen löper en bruk
ningsväg från Siksjövägen och i nordlig riktning mot Koltjärn.

Kolplats.en, som haft sammanlagt 3 kolbottnar, användes från slutet
av 30-talet fram till början av 60-·Galet, då sista mil.an i trakten
kring Kåtaselet brändes här. Den ägdes av bröderna Öström och brändes
av Sigfrid Johansson, Kåtaselet. I början av 50-talet uppfördes här en
mindre kolarkoja med bl.a. sängplats.er och en järnspis, Denna koja står
fortfarande kvar ooh finns utmärkt som "Koja" på Ekonomiska kartan.
Vid kolplats.en finns även något kvar av den stora redskapsarsenal,
som behöv des vid proceduren för kolframställning. Från uppbyggandet
av själva milorna finns ännu milkektar av olika typer, skorstenar som
placerats i milans mitt, (de s.k, "stutarna"), samt en gångbrygga, den
s.k. "landgången". I övrigt finns såll för sållning av kolstybb, kol
bårar, kolfat, kolspett och kollådor med en rymd av 1/4-dels "stig".
�'öre kolningsepoken hade under 30-·halet ett sågverk med råolje-drift
varit uppsatt på platsen, ägt av bröderna Öströms fader Herman Öström,
Hemberg. Kolningsplatsen fungerar nu som timmerupplag.
I anslutning till kolningsplatsen, ca 50 m nord-väst om kolarkojan,
fanns un1er tiden 1940-1955 ett rengärde uppfört av Västra Kikkijaurs
lappby. Rengärdet flyttades emellertid 1955 till en ny plats belägen
på kronomark inom Norrbottens län. Rengärdet vid kolplatsen märks nu
endast som en grönare och frodigare plätt.
Sagesmän: Sigfrid Johansson och Herbert Öström, Kå·�aselet,
Svart-vita foton, 7 st. med neg.nr. från 72/3.22 t.o.m, 72/3,28
redovisas på separat förteckning.

NA 302 B,
Skifte: Hemberg 1 5 II. Ägare: Gunnar Anderssons stärbhus,
Hemberg, Kåtaselet,
Lokalen belägen 270 m i riktning söder (203 ° ) från A och 25 m
290 ° från fångstgrop A, lokal 105.
Dalgrop. i sluttningen av Knipstombäckens västr� bäckkant och ca
30 m söder om rågång i NV-SO riktning mellan skiftena Hemberg 1 5 II
och 1 IV. Dalgropen sannolikt en av de äldsta kring Kåtaselets by,
Georg Andersson, Hemberg, menar att det är minst ett 100-tal år
sedan den sist var i bruk. Allt virke, den s .k. "farveden", som
dalgropen en gång uppbyggts av, är nedruttnat och platsen är nu
bevuxen med större skog.
De delar av dalgropen som utgrävts ur den sandiga backsluttningen,
nämligen dalgropens mitt, den s.k. "skålen" (7 m i diam,) samt ut
rymmet för tjärrännan, det s.k, "tunn-rummet", är i dagens läge de
enda synliga bevisen av den ursprungliga tjärdalen, Om dalgropens
upphovsman har inga uppgifter kunnat erhållas.
Svart,-vita foton, 3 st, neg.nr. 72/3.19, 3,20 och 3,21 redovisas,
på separat förteckning.

NA 303.
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 h Gesikberget. Skala 1:10000.
Skifte: Hemberg 1

2

IV. Ägare: Kå·haselets Såg och Hyvleri AB,

Lokalens belägenhe·h enl. Ekonomiska kartan: 9 mm norr om n: i Kol
tjärnen: och 1 mm.. söder om .K i ,Knipstombäcken.
Lokal Knip st om bäcken nr NA 303.
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Ängsslåtterdamm, 45 m lång, belägen i öst-västlig riktning över Knip
stombäcken med intilliggande myr-område, Dammens ursprungliga syfte var
att reglera vattenståndet för den upps-hröms liggande slåttermyran
"Stället;" som fått namnet efter en på myren öppen tjärn, den s.k.
Ställtjärn. Slåtterdammen utgörs av en enbart uppskottad jordvall,
nu endast 0,3 m hög, men som ursprungligen tros ha haft en höjd av
oa 0,5 m. Jordvallens bredd oa 2,5 m, Slåttermyren Stället användes
troligen fram till mitten av 30-talet av Harman Öström, ICåtaselet.
Om slåtterdammens uppkomst finns inga tradi·tioner bevarade, men tro
ligen har den anlagts kring mitten av 1800-talet, då man rätt allmänt
dämde upp myrar för at·h utvinna ökad slåttermark och bättre kvali te
på skörden. Uppdämning av slåttermyren"Stället"tros inte ha förekom
mit under 1900-talet. Dammvallen är nu skogbevuxen,
Svart-vita foton,
förteckning.

2

st neg.nr. 72/4. 2 2, 4,23 redovisas på separat

NA 304
Karta: 24.

J

Arvidsjaur 1 h Gesikberget. Skala 1:10000.

..
Skifte: Hemberg 1 5 II. Agare: Gunnar Anderssons stärbhus, Hemberg,
Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enligt Ekonomiska kartan: 50 mm ost-nordost
(322° ) från ni Kvarnviken och 48 mm söder från .J1. i Hem.J1.erget,
Lokal Siks,jövägen nr NA 304.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen vid en västlig backsluttning 40 m söder om Siksjö
vägen ca 325 m väster om kilometerstolpe 82, Omedelbart öster om dal
gropen passerar en brukningsväg i sydlig riktning från Siksjövägen
till en gårdsodling tillhörande Gunnar Anderssons stärbhus.
Dalgropen är i sin hela vidd 12 m i diameter och "skålens", (d.v.s.
dalgropens mitt), djup 1, 25. m, Dalgropen tros vara anlagd i slutet
av 1800-talet, och underhållen och använd fram t.o,m, 1960. Genom
att den använts så sent är dal.gropen fortfarande i ett mycket gott
skick, men genom den höga fosfathalten har yegetation och framförallt
tallplantor fått ett gott fäste längs gropens kanter, Nordost om gro
pen finns en större öppen plätt som varit vedplats. Genom att den
täcks av ett tjockt lager av "knuster", d.v.s. mindre ved som blivit
kvar, samt övrigt avfall vid vedklyvning, har vegetationen ej fått
fäste. Sydväst om dalgropen finns en öppen, nästan asfalterad plätt
som under dalgropens användningstid fungerat som tjärvräkningsplats.
Själva dalgropen är till större delen uppbyggd av utläggare och s,k,
11 farved", som i sluttningen mot väster fått en uppbyggnad från marken
på sådan nivå att ett mindre utrymme, det s,k, "tunnrummet", bildats
under dalgropen från ytterkanten och till tapphålet vid skålens
centrum. Om marklu·�ningen vid en dalgrops anläggning visade sig för
liten, kunde tunw-rummet med fördel utgrävas som e·�t dike ur marken,
så att den ca 6 m långa tjärrännan kunde placeras under tapphålet
under skålens centrum.

NA 304

Denna dalgrop är den sista som använts j_ trakten kring Kåtaselet
och den är troligen också den sista inom Jörn, bortsett från det
sista decenniets "turisttjärdalar". Sista ·tjärdalen brändes 1960
av dalgropens ägare Georg och Gunnar Andersson och utfallet blev
ca 20 tunnor tjä:ba. Den levererades dels till ortsbor och dels till
Byskeäl vens flottningsförenj_ng.
En provisorisk koja, uppsatt av 3 väggar och ett platt tak, finns
belägen 10 m norr om dalgropen, V.id dalgropen fanns en del redskap
efter tjärbrännj_ngen, såsom tapprännor, ved- och knusterbårar, kolfat,
kolharkor, klubbor m.m, De mes·t välbevarade verktygen införlivades
med Skellefteå Museums samlingar,
Sagesmän: Sigfrid Johansson Kåtaselet och Georg Andersson Hemberg.
Svart-vita foton 17 st neg.nr från 72/5,2 till 72/5.19 redovisas
på separat förteckning.

NA 305
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 h Gesikberget. Skala 1:10000.
Skifte: Hemberg 1

2

IV. Ägare:· Kåtaselets Såg och Hyvleri AB.

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 54 mm nord-ost (364 ° )
från g i Lagtjärnen och 22 mm ost-sydost (274 ° ) _g i höjdmarkeringen
3o_g.

Lokal Levassheden nr NA 305.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop. belägen 200 m söder efter brukningsväg från rågången mellan
skiftena 2 1 II, äg, Domänverket och 1 2 IV, Kåtaselets Såg och Hyvleri AB,
samt i västsluttningen 10 m öster om nämnda väg,
Dalgropen skiljer sig från övriga dalgropar kring Kåtaselet såtillvida,
att skålen, liksom tunnrummet mot väster,synes ha varit till övervä
gande del nedgrävd i den sandiga backsluttningen och utbyggnaden med
utläggare och farved torde knappast ha överstigit de 11 m som dalgro
pens diameter uppvisar i nedruttnat skick.
Dalgropen torde ha varit anlagd under förra delen av 1800-talet och
användes sista gången 1934, då Jonas Lundquist, Kåtaselet, genomförde
den sista dalbränningen, Vid detta tillfälle användes den, vid d enna
tid, något ovanligare metoden att bekläda skålens innerväggar med
granbark (s,k, granlaipe) istället för med dalspånor.
15 m i sydlig riktning och på en något högre nivå än dalgropen har
ved.platsen varit belägen. Här finns ännu en del överblivet material
efter sista dalbränningen. Dalgropen är nu bevuxen med ungskog.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton, 2 st neg, nr 72/5,22 ooh 5,23, redovisas på
separat förteckning,

NA 306
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 h Gesikberget. Skala 1:10000,
2
Skifte: Kåtaselet 2 IX. Ägare: Signar Lundquist, Kåtaselet.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 35 mm öster
från i i Kåtaselei,

(3os 0 )

Lokal Kåtaselet nr NA 306.
Kåta.selet, Järn, Skellefteå kommun.
Dalgrog, belägen på en smal grusås som mot syd-ost bildar en liten
udde vid ett för Kåtaselet samfällt slåt·terängsområde. På denna pla·ts
syns rester av 2 dalgropar, som med några me·ters avstånd från varand
ra. funnits anlagda i grusåsens sydslänt, Den östligare belägna av dessa
två är den äldsta och tros ha anlagts i början av 1800-talet. År 1939
byggdes emellertid dalgropen om av markägaren Jonas La1•sson-Lundquist
och flyttades några meter mot Väster. Anledningen till flyttningen
var att markförhållandet på platsen varit av sådan art, att tjärdalen
under nedbränningen "tjuvdragit" underifrån och den ekonomiskt så vär
defulla "kolstöten" all·tid brunnit upp. Den yngre dalgropen användes
i 8 år, alltså fram t.o.m, 1947, då sista dalen brändes av Signar Lund
quist, Kåtaselet, Dalgroparna har nu helt rasat ihop.
Denna dalplats torde, främs·t genom sitt läge men även genom att mark
ägarna varit flitiga tjärbrännare, vara en av de mest använda inom
Kåtaselet, Dalplatsen täcks också, anmärkningsvär·t nog, av ett nästan
metertjockt stybblager. Dalplatsen är använd av minst 4 generationer,
Sagesman: Signar Lundquist, Kåtaselet,

NA 307
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 h Ge sikberget. Skala 1: 10000.
..
cifte: K åtaselet 1 4 VII. Agare: Rudolf Andersson.
SI.

Lokalens beläge�het enl, Ekonomiska kartan: 45 mm sydost (282 ° )
från,:!;;; i Kåtasele1,
Lokal Kåtaselet nr NA 307.
Kåtaselet, Järn, Skellefteå lrnmmun,
Dalgrop, belägen vid södra kanten av Kåtaselets bys allmänning,
SO m öster om rågången mellan skiftena Kåtaselet 2 2 IX, Signar Lund
quist och 1 4 VII Rudolf Andersson, Strax söder om dalgropen löper
gårdsvägen till Signar Lundquists fastighet. Dalgropen, ca 11 m i
diameter, är mot norr utbyggd med farved och är förvånansvärt väl
bibehållen sedan den senast användes i mitten av 40-talet. Dalgro
pen är en av Kåtaselets äldsta och kan vara anlagd redan i början av
1800-talet. Gropen är, liksom den söder därom belägna vedpla·Gsen,
något igenvuxen med ung tallskog. Skålens djup har varit ca 1,10 m.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton, 4 st med neg.nr från 72/6, 2 t.o.m, 72/6.5, redovisas
på separat förteckning,

NA 308
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 h Gesikberg. Skala 1:10000.
Sldfte: Kåtaselet 1 4vrr. Ägare: Rudolf Andersson, Skelleftehamn.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 40 mm syd-ost från
t i Kåtasele_:!:.

Lokal Kåtaselet nr NA 308

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Synliga husgrunden efter Kåtaselets .första nybygge.
Kå·caselets första gårdsbildning anlades på krönet av en svagt
sluttande backe ett 100-tal m norr om Byskeälven. Anläggare var
nybyggets utsynare Anders Johansson, troligen bördig från Norr

långträsk, Byske1 socken.
Ansökan om krononybygget .företogs år 1875 och .fastst/Hldes på

.föl,jande år, Efter 30 frihetsår ska-ttelad.es hemmanet och kom härmed
att om.fatta ca 1300 ha. Vid. detta tillfälle var troligen Anders
Johanssons söner Anders och Lars Andersson ägare av nybygget.

År 1802 utsynade dessa söner även krononybygget Hemberg, beläget
oa 1 km norr om älven.

Av gårdsbildningens äldsta byggnader :finns nu endast grunderna
kvar. På en skattläggnings- och avvittringskarta för byarna Kåta

selet och Hemberg, upprättad år 1819, .framgår att gårdsbildn:Lngen
vid detta ti.11:fälle om:fattade tre byggnader.

På den ursprungliga gårdsplatsen finns ännu en äldre byggnad be
varad, nämligen en timrad bagarstuga (6 x 9 m) uppsatt år 1846,
Denna byggnad är för närvarande Kåtaselets äldsta,
Nere vid norra strand.en av Byskeälven, ett 20-tal m från strand.
brädden vid den sk "Smedjebacken", finns ett par grund.er efter

tidigare be:fintliga byggnationer. Som platsens namn anger, tlll

hör den ena grunden gård.ens smed.ja.

forts. av NA 308
A, J'ordvall

5

x

5

m, troligen grund efter en mindre byggnad.

J'ordvallen finns belägen 10 m norr om strandbrädden och 50 m

öster om rågången mellan skiftena Kåtaselet 2

2

rx och 1 4vn.

B, Platsen belägen 50 m 300 ° från A. Svagt iakttagbar .jordvall

efter smedja 6,5 x 6 m. Inom jordvallen finns mängden av slagg,

kol m.m.
År 1955 tillvaratogs här bl.a. en karnljuster av järn av Hilding
Lars son, La.isvall,
Källa: Skattläggnings och avvittringskarta över byarna. Kåtaselet
och Hemberg upprättad år 1819,

Svart-vita foton, 12 st. neg.nr: 72/6,6 - 72/6,17, redovisas på

separat förteckning.

NA 309
Karta: 24 J 1 i Hemberg.
Skiftet

Kåtaselet 2

12

Skala 1:10000.

• Ägare: Engelbert Lindgren, Kåtaselet.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 17 mm i nord-ostlig
riktning (326 ° ) från ni Byskeälve,n.
Lokal Kåtaselet nr NA 309,
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen vid rågång i öst-västlig riktning mellan Kå·ta.
1
selet 2 3 , Eskil Andersson och 2 1 2 , Engelbert Lindgren, och ca
40 m söder om den förres boningshus. Dalgropens södra del uppbyggd
av jord och sten medan ett utrymme för tjärrännan, det s,k. tunn
rummet, sparats. Skålen är ca 12 m i diameter och 1,5 m djup.
Farveden närmast bortrut·tnad. Uppgifter om dalgropens anläggningsår
har inte kunnat erhållas, men den tros vara rätt gammal.
Sis·ta gången dalgropen användes var 1909, då Johan Norberg, Pjesker,
tillfälligt boende i Kåtaselet, brände sista dalen som var på 32
tunnor. År 1936 användes dalgropen ännu en gång, Det var flottnings
arbetaren Engelbert Lindgren, Kåtaselet, som brände en liten tjärdal på 1,5 - 2 tunnor tjära (0,5 tunna bestod, av tjärvatten och perma).
Dalgropen har sedan dess vuxit igen med ett tätt buskage av lövskog.
Sagesman: Engelbert Lindgren, Kåtaselet.
Svart-vita foton, 2 st med neg.nr 72/6,26 och 6,27 redovisas på
separat förteckning.

NA 310
Karta; 24 J Arvidsjaur

O i

Garaselet. Skala 1 :10000.

Skifte: Kåtaselet 29 • Ägare: Bröderna Gustav och Gideon Larsson,
Kåtaselet.
Loka:t,ens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 34 mm öster från ni
Storholmen.
Lokal Kåtaselet nr NA 310.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen i en nordsluttning mot en liten tjärn, 100 m nord
nordväst pm bröderna Larssons boningshus. Dalgropen något igenrasad
men diametern uppskattas till 1 2 m. Använd i två genera·�ioner fram
till början av 1950-talet då de sista tjärdalarna brändes av bröder
na Gustav och Gideon Larsson. Söder om dalgropen är den ännu öppna
vedplatsen belägen och här fanns i slutet av 1950-talet ved upphuggen
för ännu en tjärdal. Denna tjärdal kom aldrig till stånd, utan veden
såldes ist1Ulet tj.11 Länsmuseet i Umeå, där en tjärdal brändes i
samband med en utställning. Brännmästare vid detta tillfälle var
Simon Berglund, Kåtaselet och Rudolf Johansson, Storberg,
Sagesmsn:C, Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton �- st, neg.nr 72/6.28, 6.29, 6,30, 6.31 redovisas
på separat förteckning,

NA 311. A
Karta: 24 J Arvidsjaur

i

Hemberg,

Skala 1 :10000,

Skifte: Kåtaselet 1 3 VI, Ägare: Hans Andersson, Kåtaselet,
Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 17 mm syd-väst
( 214. 0) från f i KÅTASELEf,
Strax invid platsen finns en koja utmärkt på kartan,
Lokal Siks.jövägen nr NA 311 .•
Kåtase1st, Jörn, Skellefteå kommun.
Kolplats, belägen 50 m norr om Siksjövägen och ca 70 m i nord-nord
västlig riktning från Sigurd Lundquists boningshus på fastigheten
Kåtaselet 2 14 • Kolplatsen,nu delvis utplånad sedan det mesta av kol
stybben bortförts, har hi,ft två kolbottnar för resmilor, som brukats
under 1940-talet av skilda ägare, När sista milan brändes, ägd av
bröderna Andersson, Hemberg, kelades den äldsta kända timrade bygg
naden från Kåtaselet upp, ett lapskt härbre som ursprungligen haft
sin plats på en lappvall, belägen öster om Antakträsket.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
Svart-vita foton 2 st, neg.nr 72/7.18 och 7,19, redovisas på separat
f'örteokning.

, NA 311 B
Skifte och ägare som A.
°

Lol<alen belägen 50 m j_ riktning väst-nordväst (7.0 ) från A,
Dalgrop, 11 m i diam., skålens djup 1 m. Större delen av dalgropen,
som ligger i en östlig backslu·�tning, är uppbyggd av farved med
tunnrummet mot väst-nordväst. Farveden delvis bortriven och använd
för annat ändamål. Dalgropen använd i ca 2 generationer. Sista dalen
bränd i början av 1950-tale·� av Hans Andersson och Signar Lundqui st
Kåtaselet.
Svart-vita foton 2 st, neg.nr 72/7.20 och 7,21 redovisas på separat
förteckning,

NA 312
Karta: 24 J Arvidsjaur

1 i

Hemberg,

Skala 1 :10000.

Skifte: Kåtaselet 2 14 • Ägare: Sigurd Lundquist, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 45 mm sydost ( 262 ° )
från T i KÅ!ASELET, Platsen utmärkt med "Koja" på Ekonomiska kartan.
Lokal Siksjövägen nr NA_,.lli.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Kolplats, belägen omedelbart väster om rågången mellan Kåtaselet 2 4
Sigurd Lundquist och 23 IV Fridhelm Larsson, samt 30 m norr om Sik
sjövägen. Platsen använd under efterkrigstiden på 1 940-talet endast
för mindre milor, de flesta ägda av bröderma Larsson, Kåtaselet.
Av platsen syns nu endast några högar av kolstybb.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
1

Svart-vitt foto, neg.nr 72/7,22. redovisas på separat förteckning.

NA 313
Karta: 24 J Arvidsjaur I) i

Garaselet.

Skala 1 : 10000,.

Skifte: Kåtaselet 1 4 VII. Ägare: Domänverket, Järns revir,
Myrhedens bevakningsområde.
Lokalens belägenhet enl.. Ekonomiska kartan: 36 mm väst-nordväst
(82 ° ) från Y i Yåtantmyran.
Lokal Siksjövägen nr NA 313.
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Dalgro.i:t, belägen i östsluttning 40 m norr om Siksjövägen och 200 m
öster om Tursten Larssons boningshus.
Dal.gropen, 10 m i diam. och med ett nuvarande djup av 1,10 m, är
till större delen uppbyggd av farved, nu delvis ihoprasad, och med
tunnrummet mot ös-ter. Dal.gropen är använd i flera generationer tro
ligen sedan långt in på 1800-talet och benämns "Pettersdalen",
efter siste ägaren Petter Andersson, som brukade platsen fram till
år 1935. Dalgropen är sedan dess ej underhållen och är nu bevuxen
med ungskog.
Enda kvarvarande redskapet vid dal.gropen är en mindre, i ena änden
spetsformad kratta av trä som anbringats på ett ca 2 m långt skaft.
Krattan har använts för justering av torv vid själva dal.bränningen.
Väster om dal.gropen och på en någo·t högre nivå har vedplatsen
varit belägen,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton 4 st, neg.nr 72/7.23, 7,24, 7.25 och 7,26 redo
visas på separat förteckning.

NA 314
Karta: 24 J Arvidsjaur
Skifte: Kåtaselet 1

2

i

Hemberg.

Skala 1 : 10000.

V. Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 15 mm väst-sydväst
(110 ° ) från li i liergtjärn.
Lokal Bergtjärn nr NA 311.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop. belägen i en östlig backsluttning 50 m nord-ost om en
ekonomibi;yggnad tillhörande Max Tjärnl1md. Strax öster och väster om
dalgropen löper 2 brulcningsvägar. Dalgropen, som i nuvarande skick
uppvisar en diam. av 11 m, har inte varit i bruk under de senaste
50 åren, och all utbyggnad av farved har härigenom helt förmultnat.
Dalgropen syns dock till större delen ha varit nedgrävd i den san
diga backsluttningen med tunnrummet för tjärrännan som ett dike mot
väster. Dalgropen användes sista gången i början av 1920-talet av
dåvarande markägaren Oskar Öström. Den torde ha anlagts av Öströms
fader före sekelskiftet. Dalgropen, något bevuxen med ungskog, används
nu som soptipp.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

NA 315
Karta: 24- J Arvidsjaur

O i

Gs.raselet.

Skala 1 : 10000.

Skifte; Kåtaselet 1 4 VII. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde,
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 7 mm väster från
Y.. i J_åtantmyran. (Platsens egentliga namn Lilldrunmyran).
Lokal Lilldammyran nr NA 315.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen i östlig backsluttning 100 m norr om Siksjövägen
och 25 m norr om en gångstig mellan Lilldanunyran och Kåtaselet.
I öster en nedlagd myr-odling samt en kraftledning i nord-sydlig
riktning från Luleå älv till Vargforsen. Dalgropen, 10 m i diam.,
befinner sig i ett starkt förmultnat stadium och stora delar av
träutbyggnaden har rasat ihop. Om dalgropen har inga uppgifter
kunnat erhållas annat än att den på slutet tillhört Rudolf Andersson,
Kåtaselet, och troligen ej varit i bruk sedan 1930-talet,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

NA 316
Karta: 24 J Arvidsjaur

0 i

Garaselet.

Skala 1:10000,

Skifte: Kåtaselet 1 4 VII, Ägare: Domänverket, Järns revir, Myrhedens
bevakningsområde,
°
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 10 mm syd-väst (164 )
från A i Våt-Antmyran. (Pla·tsens egentliga namn Lilldamml)<ran).

Lokal Lilldammyran nr NA 316,
ICå·taselet, Järn, Skellefteå kommun,
Kolplats, med en kolbotten, 11 m i diam,, belägen 10 m norr om Sik
sjövägen och omedelbart öster om brukningsväg n - s riktning mellan
Lilldammyren och Siksjövägen, Kolplatsen använd under 194-0-talet av
dåvarande markägaren Rudolf Andersson, Kåtaselet, och hans bröder.
Den är nu delvis övervuxen av ungskog.
Ett 20-tal meter nord-väst om kolplatsen finns fortfarande resterna
kvar efter en kolarkåta som uppsatts i samband med kolningen under
1940-talet, Kåtan, med måtten 3,1 x 2,7 m sida och 2,2 m höjd, har
låg timrad underdel och av bräder span·trad överdel. Den är försedd
med en dörr samt ett litet fönster i riktning mot kolplatsen,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
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NA 317 A
Karta: 24 J Arvidsjaur

O i

Garaselet. Skala 1:10000,

Skifte: Kåtaselet 1 3 vr. Ägare: Hans Andersson, Kåtaselet,
°

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 40 mm syd-väst (140 )
:från A i Antakliden och vid 2. i höjdmarkering 292_,05,
Lokal Lilldammbäcken nr NA 317,
Husgrund, belägen 800 m väster om kilometerstolpe 79 och 40 m
norr om Siksjövägen. 70 m väster om husgrunden rinner Lilldamm

bäcken. Husgrunden utgörs av endast ett tomtvarv, d.v.s. et·t stock

varv bilat timmer, som från marken upplagts på en tillämnad grund
av sten, Husgrunden torde ha varit avsedd för ett mindre bonings
hus, 8,8 x 5,8 m i riktning öst-väst och avdelat för 2 rum om

5 x 5,8 m och (kammare'!) 3,8 x 5,8 m, Husbygget har sedan avstannat

och virket förmultnat. Att husbygget från början varit ämnat att
.fullföljas vittnar de stora timmerhögar av obilat virke som pla

cerats vid husgrundens båda gavelsidor, samt vid norra långsidan.

Även detta virke är starkt förmultnat och övervuxet av ett tjockt

mosslager.
Att exakt fastställa vilket år husbygget påbörjats torde vara omöj

ligt, eftersom ingen direkt tradition finns bevarad om denna händelse,

Säkert är emellertid, att händelsen bör ha skett före 1860-talet
och i alla händelser före laga skiftet på 1870-talet, då marken se
dan dess tillhört släkten Andersson, Hemberg. Enligt denna släkt
har det dock förekommit en nybyggare vid namn Öhman, som kring

förra sekelskiftet tillfälligt slog sig ned i Kåtaselet, men som
senare utflyttade till trakten av Hej i närheten av Ulriksberg.
Sagesman: John Andersson, Hemberg.

NA 317 B
°
Lokalen belägen 70 m i riktning nord-väst (53 ) från A och 50 m
uppströms Lilldammbäcken från Siksjövägen räknat.

Dammvall över Lilldammbäcken, uppförd i samband med bäckflott
ningens påbörjande i Antakbäcken i början av 1900-talet.
Dammvallen uppfördes i syfte att spärra av Antakbäckens andra och
mindre utflöde över Lilldammyran, då vattenståndet höjdes till
maximal nivå i Antakträsket och Antakmyran. Genom det flacka land
skapet uppströms Lilldammbäcken :fick detta område även :fungera som
en bidragande va·ttenreserv vid flo·ttningsarbetet. Genom uppdämningen
utvanns också en :förbättrad ängsslåttermark.
Dammvihllen utgörs av en 4-0 m lång jordvall i NN0-SSV riktning över
bäcken och har ursprungligen troligen varit försedd med dammluckor
:för själva bäckfåran. Jordvallens bredd 2 - 3 m och höjd ca 1,5 m.
Dammvallens jordmassor kring bäcken är nu bortspolade. Dammvallen
togs ur bruk kring år 1915, då en större dammvall anlades uppströms
över Lilldammyrf);tl, (se NA 318) Den nedre dammvallen har emellertid
sporadiskt varit i bruk när den övre dammvalJ.en brustit.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

NA 318
Karta: 24 J Arvidsjaur

i Hemberg.

Skala 1 : 10000.

Skifte: Kåtaselet 1 4 VII, Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde,
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 12 mm norr från
ni Lilldammyran.
Lokal Lilldammyran nr NA 318,
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dammval;J,,, 250 111 lång, i öst-västlig riktning över Lilldammyran.
Dammvallen uppförd av Byskeälvens flottningsförening i syfte att
avstänga vattenflödet över Lilldammbäcken, då vattenståndet i
Antakträsket och Antakmyran höjdes till maximal nivå. Dammvallen
är den andra som byggts för detta ändamål (Se NA 317 B) och anlades
någon gång mellan åren 1910-1915, Den ombyggdes omkr, år 1925 sedan
den första konstruktionen brustit. Vallen är uppbyggd av jord och
sten samt mängder av dy, som skottats upp från myren. Bakre sidan
(den södra) är något förstärkt med timmerkonstruktion.

Dammvallens bredd 3 - 5 m och höjd ca 2 m. Vallen har, sedan den
uppfördes, varit till stort gagn för ortsborna som gång- och kärrväg
och användes fram till början av 1950-talet, då bäckflottningen i
Antakbäcken upphörde. Dammvalle.11 är nu bevuxen med ungskog.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

NA 319
Karta; 24 J Arvidsjaur

0 i

Garaselet,

Skala 1110000;.

..
Hans Andersson, Kåtaselet.
Skifte: Kåtaselet 1 3 VI. Agare:
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 29 mm nord-nordost
(372 ° ) från 1 i Sikträske,1, Platsen utmärkt med "koja" på
Ekonomiska !{artan.

Lokal Siksjövägen nr NA 319,
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Kolplats, med 2 kolbottnar som har en diam. om vardera ca 25 m.
Platsen belägen omedelbart söder om Siksjövägen, där en bruknings
väg utgår i syd-ostlig riktning mot Lappviken. Kolplatsen användes
under 194-0-talet av bröderna John, Allan och Hans Andersson, Hemberg.
I syd-västlig riktning från kolplatsen står en spantrad kolarkoja
med måtten 3,8 x 4 m och höjd 3,20 m. Kojan uppförd i samband med
kolningsperioden men underhålles ännu och används ibland i samband
med skogsavverkningar av markägaren,
Sagesman: John Andersson, Kåtaselet.

NA 320
Karta: 24 J Arvidsjaur

O i

Garaselet,

Skala 1:10000,

Skifte: Kåtaselet 1 3 VI. Ägare: Hans Andersson, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet :enl, Ekonomiska kartan: 16 mm nord-ost
°
(342 ) från .:!i. i Sikträskej;_.
Lokal Siksjövägen nr NA 320,
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen i en östlig backslut·l;ning 200 m söder om Siksjö
vägen och 30 m väster om brukningsvägen mellan Siksjövägen och
Lappviken, Dalgropens diam. sedan all utbyggnad av trä förinul tnat,
11 m och djup 1 , 5 m. Dalgropen är försedd med anmärkningsvärt höga
vallar av kolstybb och bör därför ha använts en längre tid,
Platsen nu bevuxen med äldre skog,
Dalgropen är otvivelaktigt en av de äldsta kring trakten av Kåtaselet
och har knappast använts under 1900-tale·t. Om denna dalgrop berättas
att den varit orsak till den stora skogsbrand, som hade sitt härj
ningståg kring södra delen av Antakberget. Denna händelse skulle ha
timat för snart 200 år sedan, alltså slutet av 1700-talet, medan
markområdet således tillhörde kronan. Någon uppgift om vem som an
vänt dalgropen finns inte,
V,äster om dalgropen på en liten platå har vedplatsen varit belägen.
Även denna plats är bevuxen med äldre skog.
Sagesman: Villiam Lundquist, Västerbo, Kåtaselet,

NA 321
Karta: 24 J Arvidsjaur

O i

Garaselet.

Skala 1:10000,

Skifte: Kåtaselet 1 3 VI, Ägare: Hans Andersson, K,Haselet,
Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 1'5 mm nord-nordväst
°
(1.4 ) från§. i §.ikträskstänget,
Lokal Sikträskstänget nr NA 321.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen på nordsluttning, 5 m från Sikträskets södra strand,
på en större udde i sjöns västra del. Dalgropen, 10 m i diam., har
till större delen varit uppbyggd av utläggare och farved och med
läget för tunnrummet mot sjön. Virket är nu helt förmultnat sånär
som på en utläggare och litet farved i dalgropens nord-västra del.

Dalgropen är troligen anlagd i början av 1800-talet, i alla händelser
före laga skifte·I; på 1870-·l;alet då markområdet kom att tillfalla
fam, Andersson, Hemberg. Den har ej begagnats under 1900-talet,
Sagesman: John Andersson, Kåtaselet,
Svart-vitt, fo·l;o, neg.nr 72/12,26 redovisas på separat förteckning,

NA 322 A
Karta: 24 J Arvidsjaur

0 i

Garaselet. Skala 1:10000.

Skifte: Kåtaselet 2 10 . Ägare: Karl Lindq_uist, Myrheden.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 17 mm nord-nordost
°
(355 ) från '."f'. i KÅTASFJLE_'.I;'..
Lokal Siksjövägen nr NA 322

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen i en nord-ostlig sluttning 30 m söder om Siksjö

vägen och 600 m väster om kilometerstolpe nr 78. I östlig riktning
från dalgropen finns norra delen av ett samfällt kärr tillhörande
Kåtaselet. Dalgropen, 11 m i diam., har rasat ihop men är ännu ej

helt förmultnad, Skålens djup 1,3 m. Dalgropen är anlagd i början

av 1920-talet av Jonas Larsson-Lundq_uist, Kåtaselet. Den produce
rade ca 30 tunnor tjära per dalbränning och användes sista gången

år 1933 av Hubin och Villiam Lundq_uist, Kåtaselet. Byggnationen
är sedan dess ej underhållen och platsen nu bevuxen med ungskog.
Sagesman: Villiam Lundq_uist, Västerbo, Kåtaselet,

Svart-vitt foto, neg.nr: 72/14.20, redovisas på separat förteckning,

NA 322 B
Skifte och ägare som A.
°

Platsen belägen 50 m i riktning väst-sydväst (110 ) från A,
Kolplat.§., med ursprungligen 3 kolbottnar för resmilor, varav endast
den östligaste är iakttagbar, Diam, 9 m, Övriga kolbottnar bort
schaktade. Kolplatsen använd mellan åren 1942-48 då kolningsperio
den var mest intensiv, Platsen använd av bl,a, Villiam Lundquist,
Västerbo och Sigfrid Johansson, Kåtaselet. Varje kolmila innehöll
mellan 35 - 40 stigar kol (även kallad läster), alltså sammanlagt
innemot en järnvägsvagns last. Närmaste järnvägsstation för kol
transport fanns i J\llyrheden.
Sagesman: Villiam Lundquist, Västerbo, Kå·taselet.
Svart-vitt foto, neg.nr 72/14-,21 redovisas på separat förteckning,

NA 322 C
Skifte och ägare som B.
Platsen belägen 115 m i riktning väster (100 ° ) från B.
DalgroB, belägen i södra sluttningen av en grusås alldeles i södra
kanten av Siksjövägen, Delar av gropen försvinner in under vägbanan,
Dalgropen troligen anlagd i slutet av 1'700-talet eller början av
1800-talet och torde ha använts sista gången vid tiden före Siksjö
vägens tillkomst år 1899. Dalgropen, 8,5 m i diam. i nuvarande skick
sedan allt trävirke förmultnat, syns endast som en obetydlig svacka,
men under humuslagret finns mängder med kolstybb, Tunnrummet mot söder,
avsett för tjärrännan, är bäst bevarat och kan iakttas som et·G igen
rasat dike. Den skogbevuxna dalgropen var helt okänd hos ortsborna
fram till 1960-:talet då kolstybb iakttogs och platsen undersöktes.
Sagesman: V:i.lliam Lundquist, Västerbo, Kåtaselet.
Svart-vitt foto, neg.nr '72/14,22 redovisas på separa·t förteckning.

NA 323
Karta: 24 J Arvidsjaur
Skifte: Kå taselet

lv,

O i

Garaselet, Skala 1:10000.

Ä.gare: Max Tjärnlund, Skellefteå,
°

Lokalens belägenhet enl. Ekonomi ska kartan: 11 mm söder ( 100 )

från ed i Storforsheden,

Lokal Storforsheden nr NA 323

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dal(LrOJ!, belägen på en nordsluttning mot södra kanten av en 100 m

lång ooh 20 m bred tjärn, vars längd.axel går i öst-västlig riktning.

l'järnen är ej namngiven på kartan, Dalgropen är helt förmultnad

sedan lång tid tillbaka och platsen har i omgångar varit bevuxen
med skog, Skålen, 8,5 m i diam. i nuvarande skick, märks endast som
en mindre svacka i terrängen, och tunnrummet ser man som ett svagt
dike mot norr,
Om dalgropen finns inga traditioner bevarade, men med utgångspunkt

för sitt läge långt utanför bebyggt område, samt det tjocka humus
lagret som täcker platsen, torde dalgropen vara en av Kåtaselet

bygdens allra äldsta och bör ha varit i bruk under 1700-1800-talet.
Svart-vitt foto, neg.nr: 72/14,31, redovisas på separat förteckning,

NA 324
Karta: 24 J Arvidsjaur
Skifte: Kåtaselet 1

2

y.

O i

Garaselet,

Skala 1:10000.

Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå,

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 30 mm söder från n
°
i Kvarndammen och 40 mm väst-nordväst (93 ) från! i ,Krokforsen.
Lokal Storforsheden nr NA 324,
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Dalgro.11., belägen i en östsluttning vid ett 500 m långt myrområde,
som i sin sträckning i öster börjar vid Krokforsen i Antakbäcken
oc:h fortsätter i riktning mot Storforsen i Byskeälven, Dalgropen
har t:Lll största delen varit uppbyggd av utläggare och farved men
har n'tl.hel trasat :Lhop och förmultnat, med undantag av utläggare mot
öster, Det är denna utläggare som i dagens läge utmärker dal.gropen,
Diametern på skålen uppskattas i nuvarande skick till 8 m. Om dal
gropen finns inga uppgifter, men den har :Lnte varit i bruk under
de senaste 50 åren,
Svart-vitt foto, neg.nr 72/14.32 redovisas på separat förteckning,

NA 325 A
Karta: 24 J Arvidsjaur

Skifte: Kåtaselet 1

2

0 i

Garaselet.

Skala 1:10000,

V. Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 1 mm norr från

!

i Kvarndammej;_.
Lokal Antakbäcken nr NA 325.
Dammanläggni!!B: med 4 dammluckor, belägen mellan Övre..- och Nedre
Kvarntjärn i Antakbäcken. Dammanläggningen uppby·ggd för en kvarn
som anlades i slutet av 1800-talet av Kåtaselets byamän sedan den
gamla kvarnanläggningen i Knipstombäcken ·tagits ur bruk. (Se NA 301)
Kvarnanläggningen användes fram ·till första världskrigets slut (bör
jan av 1920-talet) och sköttes under större delen av brukningsperio
den av Jonas Israel Johansson, Kvarn·torp, Kåtaselet. Kvarnanlägg
ningen revs i slutet av 1930-talet och platsen anges nu endast av
några förmultnade stockar, Mellan åren 1932 och 1945 fanns en spån
hyvel driven med ett separat vattenhjul anlagd vid dammvallen.
Dammanläggningen användes samtidigt med kvarnen av Byskeälvens
TI'lottningsförening, som ef·ter kvarnens nedläggning övertog skötseln
av dammanläggningen fram till det att bäckflottningen upphörde i
början av 1950-t alet. Dammanläggningen uppförd av en med timmer
delvis förstärkt jordvall, som i bäckfårans mitt försetts med ett
spel om 4. dammluckor. Hela anläggningen är något nedsliten p.g.a,
att den ej und.erhållits under de senaste 20 åren,
Sagesman: Sigfrid J'ohansson, Kåtase1et.

NA 325 B
Skift� och ägare som A.
°

Platsen belägen 350 m i riktning väster (300 ) från A,
J"ordvall, belägen 10 m väster om en större vik i västra delen av
Övre Kvarntjärn. Vallen uppförd i syfte att spärra av ett utlopp
mot väster, som bildades när Övre Kvarntjärn dämts upp till maximal
nivå. Jordvallen uppförd i samband med att dammanläggningen uppför
des mellan Övre- och Nedre Kvarntjärn i slutet av 1800-tale·G, och
denna jordvall var från början försedd med dammluckor • .Dessa togs
emellertid bort vid sista restaureringen år 1918. Jordvallen, 2 m
bred och 2 m hög, har en längd av 20 m och med längdaxeln i nordost
sydvästlig riktning. Den är bevuxen med täjskog,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

NA 326 A
Karta: 24- J Arvidsjaur

O i

Garasele·t.

Skala 1 :10000,

10
Skifte: Kåtaselet 2 • Ägare: Karl Lindquist Myrheden och Kåtaselet
2
..
2 IX. Agare: Signar Lundquist, Kå·taselet.
Lokalens belägenhet på rågång mellan ovan nämnda skiften, 140 m
syd-väst Antakträsket och enl. Bkonomifika kartan: 4-7 mm nord-ost
(365 ° ) från� i Väste�bo.
Lokal Antakträsket nr NA 326.
Kåtasele·t, J örn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, 11 m i diam., anlagd i An·tekbergets branta syd-ost sluttning
mot Antakträsket. Dalgropen är nu nästan helt förmu1 tnad sånär som
en liten del mot noril-ost. Den har till större delen varit uppbyggd
av farved eftersom den steniga terrängen ej har medgivit annat.
Dalgropen troligen uppförd och använd före laga skiftet på 1870-talet.
Några traditioner om den finns ej bevarade.
Sagesman: Sigfrid. Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton 2 st, neg.nr 72/16.3 och 16.4 redovisas på separat
förteckning.

NA 326 B
2
Skifte: Kåtaselet 2 IX. Ägare: Signar Lundquist, Kåtaselet.

Platsen belägen 50 m i nord-västlig (52 ° ) riktning från A.
Dal�; belägen i samma sluttning och i jämnhöjd med A. Dalgropens
trävirke helt förmultnat och platsen skiljer sig ej från terräng
bilden i övrigt. Platsen anges endast av ett skikt av kolstybb
under humuslagret, samt en liten bit farved som motstått tidens
tand.
Om dalgropen finns inga traditioner bevarade, men den torde vara
äldre än dalgrop A. På dessa sluttningar syd-ost om Antakberget har
en mängd. tjärstubbar brutits, och under tidigare skede anlades
dalplatserna där råmaterialet fanns. De s.k. bergstubbarna var sär
j
skilt eftertraktade eftersom utfallet av t, ära vid bränningen bJ.ev
så mycket större och kvaliten bättre. ]'örmodligen torde en hel del
av de dalgropar som upptecknats öster om Kåtaselet härröra från
senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet, En tradition
berättar t.o.m. att en dalgrop funnits anlagd på det oländiga Antak
berget.
Sagesman: Signar Lundquist, Kåtaselet.
Svart-vitt foto, neg.nr 72/16.5, redovisas på separat förteckning.

NA 327
Karta: 24 J Arvidsjaur

o i

Garaselet.

Skala 1:10000,

2
Skifte: Litet skifte om 1200 m benämnt Kåtaselet 2 18 avstyckat
från Kåtaselet 2 10 • Ägare: Karl Lindquist, Myrheden och Kåta,,
selet 2 1 IL Agare: Domänverket.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 4 mm syd-väst från
§. i §.tordammst.
Lokal Antakbäcken nr NA 327.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dammanläggning belägen 80 m norr om Siksjövägen vid Antakträskets
utlopp i Antakbäcken, Dammvallen, en s.k, regleringsdamm försedd
med 4 dammluckor, uppsattes av Byskeälvens flottningsförening i
början av 1900-talet, för att under bäckflottning reglera vatten
ståndet på de uppstrtims liggande Antakträsket och Lill träsket.
Regleringsdammen kan sägas vara huvuddamm för Antakbäckens nedre
lopp. Dammvallen, 45 rn lång och 3 m bred, är vid bäckfåran för
stärkt med en kraftig timmerkonstruktion, men är i övrig·� uppfy.lld
med jord och sten. Timmerkonstruktionen och spelet för dammluckorna
reparerades år 1936 av Ernst L. från Furuön, Byske, och anlägg
ningen är därför, trots bäckflottningens nedläggning i början av
1950-talet, i relativt gott skick.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtasel.et.
Svart-vita foton 5 st, neg.nr från 72/16,6 t.o.m. 16,10, redovisas
på separat förteckning.

NA 328 A
Karta: 24 J Arvidsjaur
1

O i

Garaselet. Skala 1:10000.

..

Skifte: Kataselet 2 II. Agare: Domänverket, Jörns revir,
JVIyrhedens bevakningsområde.
0

°
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 19 mm norr (2 )
från S i Stordammen och 30 1mn syd-ost ( 290° ) från t i Antak

träsket.

Lokal Antakträsket nr NA 328

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Da� belägen i en svag syd-västsluttning, 100 m från Antak

träskets östra strand. Väster om gropen finns ett slylandskap mot
Antaldräsket och mot öster utbreder sig ett större hedlandskap,
benämnt Hejkläppen.

Dalgropen har sjunkit ihop, men ännu ej helt förmultnat. Skålens
diam, är 11,5 m. Gropen anlades under 1800-talet och använd.es fram
till år 1920 dä sista tjära.alen brändes av Jonas Israel Johansson,

Kvarntorp, Platsen nu bevuxen med tät lövskog,

NA 328 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 30 m i östlig rilctning från A.
Kolplats med en kolbotten för s,k, liggmila. Kolbottnen är oval
till formen och ca 14 m i längdaxelns riktning i nord-syd, Kol
platsen och del av kolbottnen använd under senare skede för den
från 1900-·talets början mera vanliga resmilan, Kolplatsen användes
sista gången i början av 1920-talet av Jonas Israel. Johansson,
Kvarntorp,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåte.selet,
Svart-vitt foto, neg,nr 72/16,12 redovisas på separat förteckning,

NA 329 A
Karta: 24 J Arvidsjaur

O i

Garaselet.

Skala 1: 1 0000.

Skifte: Kåtaselet 2 1 II. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 9 mm norr från
i KvarntoJ;:p,

.!:

Lokal Kvarn-l;orp nr NA 329.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen i östsluttning 10 m norr om Siksjövägen och 30 m
väster om brukningsväg från Kvarntorp mot nord-väst. Dalgropen,
10 m i diam, och 1,3 m djup, är ·l;ill stor del nedgrävd i den san
diga backsluttningen, Utbyggnaden av farved mot öster något för
multnad, och denna del av dalgropen h�r. rasat ihop.
Platsen bevuxen med ungskog,
Dalgropen anlades av Jonas Israel Johansson, Kvarntorp år 1910
och användes fram tjll början av 1950-talet, då sista tjärdalen
brändes av Rudolf' Andersson, Kåtasele·I;,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
Svart-vita foton 3 st, neg.nr 72/ 1 6,17, 16.18 och 16,19, redovisas
på separat förteckning.

NA 329 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 55 m nord-nordväst (24-

0

)

från A.

Koll)lats med två kolbottnar, använda under de båda intensiva kol
ningsperioderna under 1920- resp. 1940-talet. Ena kolbottnen ut
sprungligen anlagd för liggmilor, men även på denna plats har
resmilor anlagts under senare skede. Platsen använd under 1920talet av Jonas Israel Johansson, Kvarntorp, och under 1940-talet av
dennes son Helmer Johansson.
Vid kolplatsen finns ännu den kolarkåta kvar som uppsattes av
Helmer Johansson i början av 1940-talet.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
Svart-vita foton 3 st, neg,nr 72/16.20, 16,21 och 16,22 redovisas
på separat förteckning,

NA 330
Karta: 24 J Arvidsjaur

1 h

Gesikberg, Skala 1:10000.

Skifte: Siksjö 1 1 • Ägare: Domänverket, Norrbotten,
LokAJ.ens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 12 mm väster från
K i [illingholmen.
Lokal. Byskeälven nr NA 330.
Bomfästen, två st. placerade på var sida av Byskeälven vid ett

smalt sel, 50 m uppströms från länsgränsen mellan Norr- och Väs

terbotten, Bomfästena är anlagda av Byskeälvens flottningsförening
och användes för stoppbommar över älvsfåran vid de tillfällen när
timmer.flödet av skilda anledningar måste stoppas upp. Barnfästena

är uppförda av en kraftig 4-sidig timmerkonstruktion av ca

4,5

m

sida och en höjd. av ca 2, 5 m. Timringen är till randen fylld av

större sten. Sidan mot väster, den s.k. stötsidan, är någo·t vinklad

och försedd med ytterligare ett lager trävirke. På grund av de stora

påfrestningar som anläggningen utsattes för vid uppsamling av timmer,
hade den ytterligare förstärkts med ett par kraftiga stålva,jrar som
anbragts vid stoppbommen och sedan fästs vid särskilda vajerfästen,

anlagda drygt ett 1(J0-tal m uppströms barnfästena, För södra sidan
utgörs vajerfästet av en kraftig järnring som .f'astsatts i den öppna
berggrunden, och för den norra sidan av tre kraftiga gjutna pålar

som armerats ned järnvägsräls.
Anläggningen användes fram till. 1967, då flottningen lades ned i Byske
älv. På älvens norra sida finns en timrad rastkåta som använts av
flottningsföreningen,

Svart-vita foton, 9 st. neg.nr: 72/16,23 -

separat förteckning.

1

6,31, redovisas på

NA 331
Karta: 24- J Arvidsjaur
Skifte: Kåtaselet

2
2

1 h

Gesikberget,

Skala 1: 10000.

IX. Ägare: Signar Lundquist, Kåtaselet.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: Vid! i :[illing
holmen. Platsen utmärkt på Ekonomiska kartan.
Lokal Killingholmen nr NA 331 •
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.•
Ängsslåtterlada, belägen på nord-västra delen av en liten holme i
Byskeälven, den s.k. Killingholmen. Ladan knuttimrad av obilat virke
och med en liten dörröppning på östra långsidan vid södra gaveln;
golvet lagt av runt virke i ladans Uingdriktning. Taket av ·två varv
handkluvet virke, som vid nedre takskivorna fastlagts mot en längs
gående stock. Ladan är uppbyggd ca 2 stockvarv från marken.
Ängsslåtterladan användes· vid bärgning av höskörden vid ängssl.åtter
på Killingholmen. Den var troligen uppsatt under förra delen av
1800-·talet och använd fram till 1960, då Signar Lundquist för sista
gången bärgade slåtterskörden på Killingholmen.
V.id ladan finns än idag en del hässjeYirke och en höbår, som användes
vid bärgning av torrt hö från slåtteränget. I ladan finns även tre
st. myrblekten av tunn metallkonstruktion, som vid ängsslåtter fast
sattes på själYa lien för att bättre samla ihop det slagna höet.
Myrblekten började användas vid ängsslåtter först i början av 1900talet, men blev fullt accepterade av alla först 15 år senare,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton 4 st, neg.nr från 72/16,32 t.o.m. 16.35, redovisas
på separat förteckning.

N.A 332
Karta: 24 J .Arvidsjaur

1 h

Gesikberget.

Skala 1 :10000.

Skifte: Kåtaselet 2 3 IV. Ägare: Fridhelm Larsson, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 5 mm norr ( 6 ° ) från
§. i §;torudden.
Lokal Storudden nr N.A 332.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Bomfäste, s,k. stenkar, beläget i en liten vik, strax uppströms
Storudden, Bomfästet utmärkt på Ekonomiska kartan och antagligen
uppsatt för s,k. glidbommar, som utlagts längs södra stranden av
Byskeälven för att skydda de där lågt liggande ängsslåttermarkerna
för indrivande timmer, Sten.karet triangelformat med 5 m sidor och
timrat av 8 varv timmer, varav ca 3 stockvarv befinner sig under
vattenytan, Sammanlagd höjd ca 2 m, Timringen till brädden fylld
med sten.
Bomfästet uppsa·tt för 50 år sedan av Byskeälvens flot·tningsförening.
Svart-vita foton 2 st., neg.nr 72/16,36 och 16.37, red.ovisas på
separat förteckning.

NA 333 A
Karta: 24 J Arvidsjaur

1 h

Ge sikberget.

Skala 1: 10000.

4
·
Skifte:
.. gare: Domänverket, J·örns revir,
Katasele t 1 VII. A
0

Myrhedens bevakningsområde.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 24 mm syd-sydost
°

(220 ) från

1

i Kåtaselet.

Lokal Byskeäl ven nr NA 332,.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Bomfäste, s.k. stenlca.r, beläget på en liten mot älven utskjutande
udde på södra sidan Byskeälven. Det är ·timrat av 8 varv timmer,
4-sidigt med 3 x 2 m side.r och stenfyllt. Bomfästet har fungerat
som ankare för glidbommar som placerats längs strandremsan, för
att hålla timret inom flottningsbar ränna.
Svart-vita foton 2 st., neg.nr 72/17.4 och 17.5, redovisas på
separat :förteckning.

NA 333 B
Skifte: Kåtaselet 2 2 rx. Ägare: Signar Lundquist, Kå-l;a,selet,
Platsen belägen på norra sidan älven, 170 m i riktning norr
0

(o ) från A,

Bomfäste, beläget längst ut på strand.brädden på norra sidan av
Byskeälven. Det är 4-sidigt, timrat av 8 varv timmer, ca 2 m högt,
och till randen fyllt med sten, Timmerkonstruktionens sidor är av
olika längder med den kraftigaste och längsta, 4 m, som stötsida

mot älven, Bomfästet har varit avsett som ankare för gl.idbommar

längs norra sidan av Byskeälven.
De flesta timrade byggnationerna som Byskeälvens flottningsförening
företog mellan år 1930 och 1967 genomfördes av Johan Möller, Kax

liden, Engelbert Lindgren, Kåtaselet och Amaktor Viklund., Åselet,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
Svart-vita foton, 3 st. neg.nr: 72/17,6, 17,7 och 17,8 red.ovisas
på separat förteckning,

NA 334
Karta: 24 J Arvidsj a,ur

O i

Garaselet.

Skala 1 : 10000.

Skifte: Kåtaselet 1 4 VII. Ägare: Rudolf Andersson, Skellefteå.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 2 mm söder från ho_
i Storholmen. Platsen utmärkt på Ekonomiska kartan.
Lokal Storholmen nr NA 3'54.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Ängsslåtterlsi.<i!!, belägen ungefär i mitten av Storholmen i Byske
älven. Ladan, knuttimrad av runt virke, uppvisar :för området ovan
ligt stor dimension med var sida om 4,3 m. Dörröppningen placerad
i den södra gaveln mot den östra långväggen, Golvet av runt virke
har lagts i ladans längdriktning, Det flatresta taket, lagt på nio
åsar, är beklätt med 2 varv handkluvet virke. Ladan använd fram till
mitten av 1960-talet då sista höskörden togs på Storholmen av Simon
Berglund, icåtaselet.
Ladan troligen från 1800-talets förra hälft,
Svart-vita foton 3 st, neg.nr 72/17.9, 17,10 och 17,11, redovisas
på separat :för·�eckning.

NA 335 A
Karta: 24 J Arvidsjaur

0 i

Garaselet. Skala 1:10000.

Skifte: Kåtaselet 1 3 vr. Ägare: Hans Andersson, Kåtaselet.
Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 17 mm nord-väst

(73 ° ) från§. i §.ikträskstänget. Platsen utmärkt på Ekonomiska

kartan.

Lokal Byskeälven nr NA 335

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Ängsslåtterlada, belägen 10 m från Byskeälvens norra strand,

Ladan, 3,4 x 3,8 m, är knuttimrad av obilat virke. Dörröppningen,

placerad på södra gaveln intill östra långväggen, har ej varit

försedd med. vanlig dörr utan har lagts igen med s k dörrklampar,

alltså en typ av grovt tillyxade bräder som staplats på varandra

tills dörröppningen slutits. Taket var ursprungligen av två varv

grovt handkluvna bräder, som under senare år delvis utbytts mot
sågat virke. Ladan är uppallad med 3 stockvarv från marken, I denna
lada, liksom ladorna B och C, har bärgats höskördar, som hämtats

längs en 1 km lång sträcka efter Byskeälvens norra strand, Höskördar

har också hämtats från de i älven liggande Granholmen, Länsmanhol
men och Långholmen. Från dessa nära Byskeälven liggande ladorna
fick skörden hämtas tidigt på hösten, för att inte svall-is och

vårflod skulle förstöra den, Ladan användes fram till mitten av
1960-talet då ängsslåttern upphörde.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

Svart-vita foton, 3 st. neg,nr: 72/17,14, 17,15 och 17,16, redo
visas på separat förteckning.

NA 335 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 420 m syd-ost (244 °) från A. Platsen utmärkt
på Ekonomiska kartan.

Ängsslåtterlada, belägen 10 m från Byskeälvens norra strand, norr
om Länsmanholmen. Ladan är knuttimrad och av obilat virke med

måtten 3,8 x 3,8 m, Dörröppningen finns i södra gaveln mot västra
långväggen; golvet av runt virke är lagt i ladans längdriktning.
'l'aket består av 2 varv handkluvet virke, som under senare år del

vis utbytts mot sågat virke, Ladan är troligen uppsatt i början
av 1800-talet (äldsta inskriptionen från 1881) och använd fram

t,o.m, år 1971 av John Andersson, Kåtaselet, som under denna sä

song slog delar av Länsmanholmen. Ladan är därmed den sista ängs

slåtterlada i trakten av Kåtaselet som varit i bruk, Vid ladan

finns ännu en hel del hässjevirke kvar, samt en slipsten som
varit i bruk fram till 1950-talet. I ladan finns 3 liar kvar, ett
lieorv samt 2 myrblekten. På Länsmanholmen står ännu den hässje

gård kvar som användes år 1971,
Sagesman: John Andersson, Kåtaselet,

Svart-vita foton, 9 st. neg.nr: 72/17,17 - 17,25, redovisas på

separat förteckning,

NA 335 C
Skifte och ägare som B.
°

Platsen belägen 200 m syd-ost (240 ) från B.
Ingsslåtterlada, belägen 15 m från Byskeälvens norra. strand.
La.a.an är knuttimrad, med måtten 3,6 x 3,8 m och med dörröppningen
på södra gaveln mot östra långväggen. Dörröppningen var vid in
venteringen igenstängd med 5 st dörrklampar, Golvet är lagt av

kluvet rundvirke i ladans längdriktning, Ladan troligen uppsatt

i början av 1800-talet (äldsta inskriptionen från 1887) och an

vändes till 1960-talets början, sista gången av Hans Andersson,

Kåtaselet.

Svart-vita foton, 3 st. neg.nr: 72/17,26, 17,27 och 17 .28, redo

visas på separat förteckning,

NA 335 D
Skifte och ägare som C,
Platsen belägen 180 m syd-sydost (262° ) från C,
Ängs?låtterlada, belägen 20 m från Byskeälvens norra strand.
Ladan knuttimrad med måtten 3,3 x 3,5 m. Dörröppningen på södra
gaveln mot västra långväggen; öppningens höjd 1 m och bredd 1,3 m.
Golvet lagt efter tredje stockvarvet av kluvet rundvirke i ladans
längdriktning; take·t lagt av två varv handkluvna bräder, som vid
takets nedre del lagts mot en jämte takskivan längsgående kluven
stock. Ladan, liksom de övriga under lokalnumret beskrivna ladorna,
uppsatt i början av 1.800-·talet, och genom den enhetliga modellen
torde ladorna vara uppsatta av samma byggmästare. Ladan använd
sista gången år 1965 av Allan Andersson, Kåtaselet.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton, 2 st, neg.nr 72/17.29 och 17.30 redovisas på
separat förteckning.

NA 336 A
Karta: 24 J Arvidsjaur
Skifte: Kåtaselet 1

2

v.

O i

Garaselet. Skala 1:10000.

Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.
°

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 11 mm söder (200 )

från di Lappviku_!!den.

Lokal Lappvikudden nr NA 336

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Bomfäste, beläget på strandbrädden vid norra sidan Byskeälven.

Bomfästet utgör tillsammans med B ankare för glidbommar som ut
satts för att drivande virke från flottningsleden inte skulle

tränga in i den grunda Lappviken, Bomfästet är tresidigt, timrat
av

7

varv timmer, varje sida är 2,5 m lång och det är till brädden

fyllt med sten. Det är troligen ett av de äldre i trakten kring

Kåtaselet,

Svart-vitt foto neg.nr: 72/17,32, redovisas på separat förteckning,

NA 336 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 120 m i riktning ös-Ger (290 ° ) från A.
Bomfäste, s.k. stenkar, beläget på syd-östra spetsen av lappviks
udden. Bomfästet 4-sidigt timrat av 8 varv timmer och stenfyllt.
Sidan mot väster, S"tötsidan, något förstärkt med två st. verti
kalt stående pålar,
Svart-vita foton, 2 st, neg.nr 72/17,33 och 17.34, redovisas på
separat förteckning.

NA l52li7
Karta: 24 J Arvidsjaur

O i

Garaselet.

Skala 1 :10000.

2
Skifte: Kåtaselet 1 l/:. Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet. enJ.. Ekonomiska kartan: 2 mm väster från
.§. i .§.torudden. Platsen utmärkt på Ekonomiska kartan.
Lokal Storudden nr NA ?37.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun,
Ängsslåtterlada, belägen på s,k, älvsänge i västra delen av Stor
udden. Ladan knu·htimrad av runt virke och med dörren på västra
gaveln mot norra långväggen, Golvet lagt efter tredje stockvarvet
( 70 cm höjd från marken) i ladans längdriktning och av samma dimen
sion som i väggarna, Ena takhalvan lagt av handkluvet virke, medan
den andra takthalvan saknas, liksom den nederst belägna stödåsen.
Ladan troligen uppsatt i mitten av 1800-·halet ( äldsta inskriptio
nen 1894) och använd fram till slutet av 1940-talet, då ängsslåttern
på Storudden upphörde,
Svart-vita foton 3 st, neg.nr 72/18.3, 18.4 och 18.5, redovisas
på separat förteckning,

NA 33B A
Kar·ta: 24 J Arvidsjaur
Skifte: Kåtaselet 2 1

J...

0 i

Garaselet.

Skala 1110000.

Ägare: Max Tjär:nlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 6,5 mm norr från
.:,: i Sto_:,:udden.
Lokal Storudden nr NA 338.
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Bomfäste, beläget 5 m från strandbrädden vid Storuddens nordligaste
spets, Bomfästet 4-sidigt timrat av 10 varv timmer med norra sidan
förstärkt av två st vertikalt s-tående pålar. Delar av bomfästet
ombyggt under senare år.
Bomfästet har tillsammans med bomfästena B, C, D och stoppbomfäste E
utgjort ankare för glidbommar, som under flcttningssäsongen utsattes
för att förhindra timmermassorna att driva in i den svårflottade
Garaselviken, Indrivet virke fick med båt dras eller på annat sätt
spelas ut ur viken, vilket var ett tungt och tidskrävande arbete.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton 2 st, neg.nr 72/18,6 och 18,7., redovisas på
separat förteckning,

NA 338 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 50 m 282 ° från A.
Bomfäste, s.k. stenkar, beläget strax norr om en liten udde i
västra delen av Storudden. Bomfästet tresidigt,timrat av 6 varv

timmer, med två sid,m av 4 m längd, och tredje sidan, stötsidan
mot norr, av tre m längd. Stötsidan förstärkt med två vertikalt
stående pålar. Bomfästet stenfyllt och troligen uppfört under
1 930-t alet.
Om bomfästets funktion, se A.
Svart-vita foton, 2 st, neg.nr 72/18.8 och 18,9, redovisas på
separat förteckning,

NA 338 C

Skifte och ägare som B.
Platsen belägen 170 m i riktning 260

°

från B.

Bomfäste, s.k, stenkar, beläget på norra sidan, östra spetsen
av Storudden. Bomfästet 4-sidigt timrat av 6 varv timmer ooh
stenfyllt, Bomfästet, vars timmer förmultnat något, torde vara
det äldsta som uppförts kring Garaselet, och kan vara uppfört
kring sekelskifteto Det har inte varit i bruk under senare år,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton 2 st, neg.nr 72/18,10 och 18,11, redovisas på
separa·I; förteckning.

,

NA 338 D
Skifte och ägare som C,
Platsen belägen ca 100 m i riktning 270 ° från C.
Bomfäste, beläget i Garaselviken i riktning mellan Storudden
och liten holme i östra delen av viken, Bomfästet fyr-sidig·�
timrat med 3 ,5 m sidor och av 14 varv timmer, varav 6 stockvarv
befinner sig under vattenytan, Bomfästet stenfyllt och något se
nare uppfört än övrige, under lokalnumret redovj.sade, p.g.a. att
det uppförts som ersättare för ett tidigare, av isen raserat
bomfäste,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton 2 st, neg.nr 72/18,21 och 18.22, redovisas
på separat förteckning.

NA 338 E
Platsen belägen 110 m i riktning 284 ° från D och finns
utmärkt på Ekonomiska kartan,
Bomfäste, s,k. stenkar, tresidigt timrat om 5 m sj.dor och av 18
varv timmer, Bomfäste·t har en sammanlagd höjd av 4,2 m varav
2,2 m (10 stockvarv) beläget under vattenytan, Timringen ovanför
vattenytan något förskjuten i förhållande till underdelen.
Bomfästet stenfyllt. Det är troligen reparerat under 1940.,-talet,
Om bomfästets funktion se A.
Svart-vita foton, 3 st, neg.nr 72/18,23, 18,24 och 18,25, redo
visas på separat förteckning.

NA 338 F
SJ;;ifte: Småträskheden 2 1 III. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde.
Platsen belägen 200 m i riktning 297 ° från E.
Bomfäste, beläget på norra strandbrädden av en liten holme vid
östra stranden av GaraseJ.viken. Bomfäs·bet ·tresidigt timrat med
5 m sidor och av 7 varv timmer, Stenfyllt.
Det har fungerat som det längs nedströms belägna ankaret för en
serie glidbommar, som under flottningssäsongen avspärrat den
inre delen av Garaselviken, Bomfästet har, tillsammans med det
på norra sidan belägna bomfästet G, fungerat sqm tillfälligt
stoppbomfäste, när mindre timmermassor tillfälligt måste avspärras
ovanför Storforsen,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton, 3 st, neg.nr 72/18,26, 18,27 och 18.28, redo
visas på separat förteckning.

NA 338 G
1
Skifte: Kåtaselet 2 J_. Ägare: !/lax Tjärnlund, Skellefteå.

Platsen belägen 120 m i riktning norr (8° ) från F.
Bomfäste, beläget på norra sidan Byskeälven vid södra strand
brädden av Fräkenholmen. Bomfästet tresidigt timrat av ca 5
varv timmer och stenfyllt. Större delen av timringen nedsjunken i
det lösa underlaget.
Bomfästet har tillsammans med bomfäs-te F, utgjort stoppbomfäs-te
över Byskeäl ven ovanför Storforsen,
Svart-vi·tt foto, 72/ 18, 29 redovi.sas

på separat förteckni.ng,

NA 339
Karta: 24 J Arvidsjaur
Skifte: Kåtaselet 1

2

I

O i

Garaselet.

Skala J::10000.

Ägare: Max Tjärnlund, Skellefteå,

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 3 mm norr från.§ i
Ranin@groven. Platsen u·tmärkt på Ekonomiska kartan.
Lokal Fräkenholmen nr NA 339,
Kåtaselet, J'örn, Skellefteå kommun.
Ängsslåtterlada, belägen 10 m från stranden norr om .Ra.n ingsgroven.
Ladan, med 4,4 m sidor, knuttimrad av obilat virke. Dörröppningen
placerad i mitten av västra gaveln och försedd med vanlig dörr;
golve·b av sågat virke. Taket, starkt förmultnat, lagt av 2 varv
sågat virke som vid takets nedre del, takskivan, lagts mot en
stoppbräda som löper parallellt med takskivan.
Ladan uppsatt av Oskar Öström, Hemberg, i början av 1900-talet
och använd fram till år 1944, då ängsslåttern upphörde norr om
Raningsgroven. Äldsta inskription från 1929.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.
Svart-vita foton 3 st, negonr 72/18,31,18.32 och 18,33, redovisas
på separat förteckning.

NA 340
Karta: 24 J Arvidsjaur

O i

Garaselet.

Skala 1 : 10000.

Skifte: Småträskheden 2 1 III. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde o
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 30 mm syd.ost (220 ° )
från ni Garaselvike_g.
Lokal Garaselviken nr NA 340.
Kolplats, belägen 50 m från Garaselvikens södra strand. på en
skogbevuxen platå, som bildats mellan Garaselviken och Garasel
berget. Drygt 100 m i nord-västlig rik·i;ning från kolplatsen finns
den stenåldersboplats belägen, som sedan år 1969 varit föremål
för arkeologiska undersökningar.
Kolplatsen med 2 kolbottnar om 15 resp. 18 m i d.iam. har varit i
bruk sed.an slutet av 1800-talet och fram till ungefär år 1930.
Kolbo·i;tnarna har använts för både ligg- och lt'esmilor. Troligen
har platsen tidigare haft ännu en kolbot·ten, men vallen av kol
stybb runt denna torde ha använts för senare anlagda kol.milor.
Ett 20-tal meter norr om kolplatsen har en timrad kolarkoja funnits
belägen, som förutom ett utrymme för manskap även hyS'i; ett till
·timrat stall för hästar, Kojan revs och flyttades till annan ort i
början av 1930-talet sedan kolplatsen slutat att användas. Av koj
grunden syns nu endast ett förmultnat varv av tomtstockar, samt
den eldstad av gråsten och ·i;egel. som funnits i kojans ena hörn,
Kolplatsen har under brukningsperioden använts av innevånare från
Kåtaselet, Maräng och GlommerS'träsk. Den är nu bevuxen med ung
skog.
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet,
Svar·i;-vita foton 2 st, negonr 72/21,9 och 21.10, redovisas
på separat förteckning,

NA 341
Karta: 24 J Arvidsjaur
Skifte_;

Kåtaselet

lv.

0 i Garaselet. Skala

1 :1000 0.

Ägare Max Tjärnlund, Skellefteå.

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 22 mm nord-väst
(6 1� från Q i Qtorforsheden.
Lokal Storkärret nr NA 341.
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun,
Dalgrop, belägen i en sydsluttning, 30 m öster om ett hörn på
rågången av skifte Kåtaselet 2 10 , ägare Karl Lindquist, Myrheden.
Dalgropen har rasat ihop och är nästan.helt förmultnad, Tunnr-ummet
har haft sitt läge mot söder. Dalgropen tros vara en av de äldre
inom Kåtaselet området och har sannolikt ej varit i bruk under de
senaste 100 åren,
En överschaktad dalgrop omtalas strax söder om Villiam Lundqvists
boningshus vid Västerbo, skifte Kåtaselet 2 11 • Uppgifter om dal
gropens läge finns bevarade som muntlig tradition, och under senare
år har mängder av kolstybb iakttagits. Dalgropen har legat i en
slänt mot söder, och har sannolikt ej använts sedan 1850-talet.
En kolplats, ägd av William Lundqvist, Västerbo, fanns under slutet
av 1930-talet ooh början av -40-talet anlagd på en odling norr om
gården och Siksjövägen, Sedan kolningen upphörde spreds kolstybben
ut på odlingen och plöjdes ned.
Sagesmän: Sigfrid Johansson, Kåtaselet och William Lundq_vist,
Västerbo.

Ängsslåtter
En viktig faktor vid bosättning har varit tillgången på lämpliga
områden som gått att röja till givande ängsslåttermarker. I trakten
kring Kåtaselet fanns flera goda områden, där Byskeälven och Antak
bäcken var de största ochmestproduktiva.Vid Byskeälven var den 6 km
långa sträckan mellan Norrbottensgränsen och Storforsen den mest
givande. Strandslåttern skedde här längs de båda stränderna, samt
på ett flertal holmar som fanns längs sträckan.
Vid Antakbäcken har ängsslåtter bedrivits mellan Antakträsket och
skifteslinjen mellan Hemberg och Hejkläppen. Den bästa skörden togs
på området som tillhörde Hemberg, alltså mellan Lillträsket och ovan
nämnda skifteslinje, På detta område uppges "slåttern varit lika god
mellan hedarna" vilket betydde att myrområdena p& ömse sidor bäcken
gav lika god skörd som området närmast bäckf'åran,
För området mellan Lillträsket och Antakträsket, tillhörande Kåta
selet, var situationen något annorlunda. Här f'anns stora men rätt
magra myrområden, frånsett den närmaste sträckningen vid Antakbäcken,
För att förbättra skördarna på Antakmyran och Lilldammyran dämdes
området över på vårarna, Sedan Antakbäcken i slutet av 1800-talet
kom att användas som flottningsled, skedde överdämningen av myrarna
i kombination med flottningen, Skörden kom härigenom avsevärt att
förbättras.
Genom den uppsatta dammanläggningen vid Antakträsket kunde en del,
för slåttern viktiga åtgärder företas med hjälp av isen. På höstarna
stängdes dammluckorna igen,så att vatten kom att översila myrområ
dena, Sedan ett tillräckligt tjockt lager is frusit till, kunde res
terande vatten släppas ut, så att isen lade sig direkt på myren,
På sådant sätt kom tuvor och andra,ojämnheter att pressas ned i myren
och området blev jämnare och mera lättslaget med lie, För att få
bort besvärande buskvegetation kunde vattenståndet höjas tidigt på
våren och fastfruset vid.je i isen rycktes härmed upp med rötterna.
Längs det ovan beskrivna ängsslåtterområdet beräknas ca 12 "kofod.er"
ha bärgats, varav 4 på skiftet Hemberg 1 5 rr. Fodret förvarades fram
till vinterföret i små ängsslåtterlador, som nästan undantagslöst

placerats på de sanka myrarna. Ett 30-tal ängslador beräknas samman
lagt ha funnits längs hela ängsslåtterområdet, I dagens läge (1973)
finns 6 st kvar, (beskrivna under lokalnummer NA 355 - 357),
Ängsslåtterområdet längs Antakbäcken torde ha tagits j_ bruk redan
tidigt under 1800-talet. Ett flertal ängslador torde ha härstammat
från denna tid, Även en del kavelbroar på myren bör ha samma ålder.
De magraste områdena på de stora myrarna Lilldammyran och Antakmyran
togs ur bruk i slutet av 1930-talet. Sista området som bärgades låg
på hemmanet Hemberg 1 5 rr, där bröderna Georg och Gunnar Andersson
bärgade skördar fram till år 1960, Det är också på detta område som
de sista ängsladorna fortfarande står kvar.

Tre st svart-vita foton, neg.nr 73/1,6 - 1,8, över ängsslåtterom
rådet vid Antakgruvan redovisas i·den fotobilaga som upprättats
för den etnologiska inventeringen,
Lennart Sundquist

NA 342
Karta: 24 J Arvidsjaur

Skifte: Kåtaselet 1

2

0 i

Garaselet.

Skala 1:10000.

V. Ägare Max Tjärnlund, Skellefteå,

Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 22 mm syd - sydväst
(156 ° ) från f i Kvarndammet och 40 mm norr (4 ° ) från!!. i Stor
forshede!!_•
Lokal Storforsheden nr NA 342.
Kåtaselet Jörn, Skellefteå kommun,
Dalgrop, belägen i nord-ostsluttningen av en uttorkad bäckravin
som sträcker sig mellan Kvarndammet och en oa 500 m lång myr på
Storforsheden. 40 m i nord-västlig riktning från lokal,m finns en
korsning mellan en brukningsväg från Siksjövägen till Storforsen
och en gångstig fr ån nämnda väg till Kvarndammet, Dalgropen, 12 m
i diameter, har till stor del skottatsu;l;u:t• den sandiga sluttningen.
Farveden har r asat ihop och är nästan helt förmultnad. Dalgropen an
vänd sista gången år 1925 av Erik Johansson, Stockberg, Kåtaselet.
Nord-ost om dalgropen har tjärvräkningsplatsen varit belägen,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

NA 343 A
Karta: 24 J Arvidsjaur

Skifte:

0 i

Garaselet. Skala 1:10000.

..
Kåtaselet 2 10 • Agare
Karl Lindquist, Myrheden,

Lokalens Belägenhe·t enl. Ekonomiska kartan: 28 mm nord-nordväst
(20 ° ) från Q i Qvre Kvarntjärn.
Lokal Siks;jövägen nr NA 343
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Kolplats, med en kolbotten, belägen strax norr om Siksjövägen,
ca 40 m nord-väst landsvägsbron över Antakbäcken.Strax väster om
kolplatsen har vägförvaltningen ett större grusupplag. Kolbottnens
diameter ca 9 m. Kolplatsen använd från slutet av 1930-talet och
under större delen av 40-talet av skilda ägare.
20 m söder om kolplatsen finns en stensatt husgrund,5 x 8 m,efter
ett mindre boningshus, som i början av 1920-talet sattes upp av
Edvin Lidholm, Kåtaselet, Boningshuset flyttades 1933 till annan
plats i Kåtaselet,
Sagesman: Sigfrid Johansson, Kåtaselet.

NA 343 B;
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen

93 m i syd-sydost (208 ° ) från A.

Dalgrop, belägen mellan·gamla och nya vägsträckningen (nu under
är. belägen
brytning) av Siksjövägen, Dalgropen, 8 m i dj_am.,
i en nord-ostlig backsluttning och är nu helt förmultnad och över
växt med mossa och tallskog, Om dalgropen finns inga traditioner
bevarade, Platsen återupptäcktes s& sent som sommaren 1972, Allmänt
tros att dalgropen inte varit i bruk sedan senare delen av 1800talet.

NA 344
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 i Hemberg. Skala 1:10 000.
Skifte: Hemberg 1 2 V. Ägare Max Tjärnlund, Skellefteå,
Lokalens belägenhet enligt Ekonomiska kartan: 34 mm syd-sydväst
(176 ° ) från V i Våtantmyran och 16 mm nord-nordväst (36 ° ) från
2
1 i skiftesa:giv:lsen 1 V.
Lokal Antakbäcken nr NA 344
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Högspång över Antakbäcken mellan :Antakträsket och Lillträsket,
Högspångens längd 120 m och bredd 0,5 ril. Höjd över myren och bäck
fåran 1,5 m,
Spången utgörs av tre i bredd planade och sammanfogade stockar,
som lagts på kraftiga bockar av timmer, Vid själva bäcki'åran har
bockarna ersatts av två stenfylld.a timrade fyrkanter, s k stenkar.
Högspången har haft samma belägenhet under drygt det sekel den exi
sterat. Spången byggdes ursprungligen för vandringsleden mellan
kåtaselet och Kåtaselets fäbodar, de s k Kåtaselsbodarna, nu belägna
inom Norrbottens län, Då fäbodarna under slutet av 1800-talet för
lorade sin betydelse, blev flottningsföreningen i Byske älv ensam
om nyttjandet av den då förfallna högspången. Flottningsföreningen
kom så småningom att bygga en ny spång, av fyra stockars bredd, som
placerats direkt på myren. Vid dämning och högvatten kunde spången
nyttjas flytande, Sedan bäckflottningen upphört i Antakbäcken under
början av 1950-talet återställdes högspången till sitt ursprungliga
skick av flottningsföreningen på begäran av markägaren. Även denna
byggnation är nu svårt raserad.
Den enda detalj
som avviker
från den ursprungliga konstruktionen,är att bockar av timmer fått ersätta de ur
sprungliga timrade fyrkanter, som gett spången dess höjd.
De pvan beskrivna två stenfyllda fyrkanterna vid bäckfåran, de sk
stenkaren, uppfördes redan vid den äldsta byggnationen och har
därefter alltid burit spången över själva flottningsleden.
Sagesman: Georg Andersson, Kåtaselet.
Svart-vit� foton, neg.nr 73/1,9-1,12, redovisas på separat förteckning.

NA 345
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 i Hemberg. Skala 1:10.000.
Skifte: Hemberg 1 2 rv. Ägare: J3röderna Öström,
Lokalens belägenhet ·enl. Ekonomiska kartan: 31 mm syd-sydväst (220° )
från j;_ i Lillträskej;_ och 39 mm 142 ° från y i yåtantmyran. Platsen
finns utmärkt på ekonomiska kartan.
Lokal Antakm:yran nr NA 345.
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Ängsslåtterlada, belägen strax söder om Lillträsket. Ladan, 4,3 x
4,3 m, är knuttimrad med dörröppningen placerad mot östra. lång
väggen vid den norra gaveln. Golvet lagt av på ovansidan något
planat rundvirke. Ta.kbetäckningen utgörs av två va.rv handkluvna
bräder, som vid takskiva.n fasthålles a.v en kraftig stoppbräda,
.Enligt inskriptionen
under nockstocken har ladan uppsatts
4/3 1891, Ladan är placerad på den sanka myren varför den upptim
ra.ts tre sfockvarv från markytan som skydd för väta.
Använd .fram till slutet av 1930-talet, då den sista skörden togs
i området,
Sagesman: Sigf'rid Johansson, Kåtaselet.
Sva.rt-vita foton, 3 st neg.nr 73/1.13, 1.14 och 1.15, redovisning
på separat förteckning.

NA 346 A
Karta: 24 J Arvidsjaur 1 i Hemberg, Skala 1:10000,
Skifte: Hemberg 1 5 rr. Ägare: Gunnar Anderssons stärbhus, Hemberg.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 61 mm sydväst (146 ° )
från Di Dalheden. Platsen utmärkt på ekonomiska kartan,

Lokal Antakbäoken nr NA 346

Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
ÄngsslåtterJ.ada, belägen strax väster om Antakbäoken (även benämnd

Ledvassbäcken).
Ladan är 4

:,c

4 m, knuttimrad av till största delen klent virke som

ej barkats. Östra gavelväggen är försedd med en liten dörröppning

mot ladans södra långvägg. Golvet, av kluvet virke, är lagt i
ladans längdriktning. Taket är av handkluvet virke,

Ladan är troligen uppsatt i mitten av 1800-talet och använd fram till
år 1960, sista gången av bröd.erna Andersson, Hemberg,
Sagesman: Georg Andersson, Hemberg,

Svart-vita foton, 3 st. neg.nr: 73/1,16, 1,17 och 1.18, redovisas
på separat förteckning,

NA 346 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 50 m i riktning syd-sydost (280 ° ) från A. Finns
utmärkt på ekonomiska kartan.
Ängsslåtterlada, knuttimrad, belägen på östra sidan av Antakbäcken.
Ladans storlek ca 4- x 4 m med dörröppningen placerad vid västra
gaveln mot norra långväggen. Golvet av runt virke och taket av
två varv hand.kluvna bräder. Ladan upptimrad 4 stockvarv från
marken till skydd för vätan,
Uppsatt i mitten av 1800-talet och använd fram till 1960 av
bröderna Andersson, Hemberg.
Svart-vita foton, 2 st neg.nr: 73/1,22 och 1.23, redovisas på
separat förteckning.

NA 346 C
Skifte och ägare som A
Platsen belägen 170 m i sydostlig riktning (252 ° ) från B. Finns
utmärkt på ekonomiska kartan.
Ängsslåtterlada, knuttimrad, 4,4 x 4,4 m. Dörröppningen mot södra
långväggen vid den västra gaveln. Konstruktionen i övrigt som A
och B. Ladan något raserad sedan den södra långväggen givit vika
vid dörröppningen och delvis rasat ihop. Utanf'ör dörröppningen
syns resterna av en s.k. "hässjegård" som haft riktningen mot
väster. Typ av stängningsanordning för dörröppningen har, liksom
för A och B, varit sk "dörrklampar" som horisontellt lagts för
dörröppningen.
Uppsatt i mitten av 1800-talet och använd fram till år ·1960,
sista gången av bröderna Andersson, Hemberg.
Svart-vita foton, 2 st, neg.nr: 73/1.24 och 1.25, redovisas
på separat förteckning.

NA 347 A
Karta: 24 J Arv.idsjaur 1 i Hemberg. Skala 1: '10000.
Skifte: Hemberg 1 5 rr. Ägare: G·unnar Anderssons stärbhus, Hemberg.
Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 3 mm väster från b i
Ledvassbäcken. Platsen utmärkt på ekonomiska kartan.
Lokal An tak}?,!icken nr NA

3.Al

Kåt{J:selet, Jörn, Skellefteå kommun.
Ängs slå tterla.<l.a
. , belägen strax vid västra kanten av Ledvassbäcken,

(övre delen av Antakbäcken).
Ladan är knuttimrad, med dörröppningen. mot södra H.ngväggen av östra

gaveln, och mäter

4,4

x

4,4

m i storlek. Golvet är av rundkluvet

virke och taket av 2 varv handkluvna bräder, som vid takskivan lagts
mot en kraftig stoppbräda. Ladan är raserad, då taket störtat in.
Ladan har ursprungligen upptimrats 4 stockvarv till skydd mot väta.
Genom placeringen på den sanka myren har ladan sjunkit, och golvet

har nu beröring med markytan, Den är upptimrad i början av 1800talet och använd fram till 1960, sista gången av bröderna Andersson,
Hemberg.

Sagesman: Georg Andersson, Hemberg.

Svart-vitt.foto, neg.nr: 73/1.21 redovisas på separat förteckning.

NA 347 B
Skifte och ägare som A.
Platsen belägen 190 m i riktning norr från A. Finns utmärkt på

ekonomiska kartan.

Ängsslåtterlad.a, belägen strax öster om Ledvassbäcken,

Knuttimrad, storlek

4,3

x

4,3

m, Dörröppningen är placerad på

västra gaveln mot den norra långväggen. Konstruktionen i övrigt
som A. Uppsatt i början av 1800-talet och använd fram till 1960,
sista gången av bröderna Andersson, Hemberg.

Denna lada liksom ett flertal tidigare beskrivna, har flyttats om
sedan ladorna sjunld.t för djupt i den sanka myrmarken.
Sagesman: Georg Andersson, Hemberg,

Svart-vita foton, 2 st. neg.nr: 73/1.19 och 1.20 redovisas på
separat förteckning.

NA 348
Karta: 24- J Arvidsjaur 1 i Hemberg, Skala 1:10000,
Skifte: Hejkläppen 2 rr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakning·sområde.
1

°

Lokalens belägenhet enl. :E:konom:iska kartan: 21 mm ost-sydost (268 )
°
från ni Svarttjärn och 4-8 mm nord-nordväst (16 ) från A i Antak
träsket.

Lokal Antakträsket nr NA 348
Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen i en svag västsluttning, drygt 1 00 m norr om
Antakträsket, F.1tt 10-tal meter öster om platsen löper en bruknings

väg i N-S riktning mellan Antakträsket och Gobbelten. Dalgropen, med
11 m i diameter, har mot väster haft en låg uppbyggnad av utläggare
och far-ved, varför det sk tunnrummet delvis fått grävas ut som ett
dike i moränsluttningen. Träkonstruktionen har nu delvis rasat ihop.
Vid dalgropen finns en del föremål kvar som använts vid sista

bränningen, såsom långränna, vedbår, ett par överblivna tunnor samt
ett drögliknande fordon för häst.

Dalgropen var sista gången använd av bröderna Gustav och Gideon

Larsson, Kåtaselet år 1954, Dalgropen torde ha använts i ca 2 gene

rationer.
Sagesman: Georg Andersson, Hemberg.

Svart-vita foton, 1 4 st. neg.nr: 73/1,32 - 1,36 samt 73/2,3 - 2,11,
redovisas på separat förteckning.

NA 349
Karta: 24 J Arvidsjaur O i Garaselet. Skala 1:10 000.
Skifte: Småträskheden 2 1 rrr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Jllyrhedens bevalmingsområd.e.
Belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 15 mm söder från S i §_torforsen.
Lokal Garaselviken nr NA 349
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Timmerkonstruktion i form av ränna, avsedd för transport av båtar
förbi Storforsen i Byskeälven.
Båttransporten skedde längs en 250 m lång gångstig söder om älven
vid vilken en rännliknande timmerkonstruktion anlagts. Rännan. utgörs
av parvis pax·allell t liggande planade stockar vars inbördes avstånd
är ca 60 cm. På dessa stockar drogs sedan de flatbottnade älvsbåtarna.
Konstruktionen. torde ha anlagts i slutet av 1880-talet av Byske älvs
flottningsförening och användes fram till år 1967 då flottningen
upphörde. På de ställen där konstruktionen förmultnat har den senare
ersatts med. kavlar som lagts tvärs över gångstigar.
Vid flera forsar i B;vskeälven har liknande konstruktionen uppförts
för transport av båtar.
Svart-vita foton., 5 st. neg,n.r: 73/2.15 - 2.19, redovisas på
separat förteckning.

NA 350
Karta: 24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet. Skala 1:10 000,
Sk:i.fte: Småträskheden 2 1 rrr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde.
Belägenhet: enl. Ekonomiska kartan: 30 mm NNV från Si �tockberg.
Lokal Stockberg nr NA 350
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun,
Dalgrop, belägen :i en sydlig backsluttning vid brukningsvägen
mellan Stockberg och Kåtaselet,
Vid dalgropen går en högspänningsledning i N-S riktning över
bruknings vägen,
Dalgropen, med tunnrummet mot söder är till största delen upp
byggd av utläggare och farved, •rrävirket är något förmultnat och
dalgropen har på en del ställen rasat samman. Vid gropen finns en
del föremål kvar som använts vid sista dalbränningen såsom tapp
rännor, tunna, kolbårar, kollådor, dalspånor samt en del bruks
redskap, Dalgropen har använts sedan ca år 1860 av skilda ägare
dom innehaft hemmanen i Stockberg.
Dalgropen använd sista gången av bröderna August, Uno, Fritz och
Sixten Johansson, Stockberg,
Sagesman: Sixten Johansson.
Svart-vita foton, 8 st. neg.nr: 73/3,21 - 3,28, redovisas på
separat förteckning.

NA 351
Karta: 24 J Arvidsjaur 0 i Garaselet, Skala
Skifte: Storberget 1 411. Ägare

1:10

000,

...

Lokalens belägenhet enl.. Ekonomiska kartan: 4 mm nordost från
,i i Storkärre,i.
Lokal Storkärret nr NA 351
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Kolplats med en kolbotten, belägen strax invid brukningsväg som
löper i N-S riktning med utgångspunkt från Kåtatjärnen.
Kolbottnen, 17 m i diameter har väl. uppskottade vallar av kolstybb.
Vid platsen finns en del redskap kvar efter kolningsperioden, samt
en mängd av s k milknektar. Kolplatsen har antagligen använts fram
till slutet av 1940-talet.
På en plats belägen ca 50 m söder från kolbottnen finns resterna
efter en nedbrunnen kolarkoja, Ytterligare ett 100-tal m i samma
riktning finns ett mindre timrat stall med plats för en häst,
Stallet kan ha använts vid senare tidpunkt än 1940-talet. De;tta
finns utmärkt på ekonomiska kartan,
Svart-vita foton, 4 st, neg,nr: 73/3,31 - 3,34 redovisas på
separat förteckning

NA 352
Karta: 24 J Arvidsjaur Oj Näsberg, Skala 1:10000.
Skifte: Småträskheden 2 1 rrr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,
Myrhedens bevakningsområde,
Lokalens belägenhet enl, Ekonomiska kartan: 16 mm väster från H
i ,!!enrikmyran,
Lokal Henrikmyran nr NA 352
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen i sydsluttningen av en mindre sänka, strax väster
om Henrikmyran.
Dalgropen, 9 m i diameter i nuvarande skick, har till stor del bestått
av utschaktat material från moränsluttningen. Det mesta av utbygg
naden med utläggare och farved har förmultnat. Dalgropen är nu beväxt
av ett ca 50-årigt skogsbestånd.
På sluttningen ovanför dalgropen, mot norr, har vedplatsen varit
belägen. Även denna plats är beväxt med skog.
Dalgropen har ej använts under 1900-talet.
Svart-vitt foto, neg.nr: 73/4.16, redovisas på separat förteckning.

NA

353

Karta: 24 J Arvidsjaur Oj Näsberg. Skala 1:10000.
1
Skifte: Småträskheden 2 III. Ägare: Domänverket, Järns revir,

Myrhedens bevakni.ngsområde.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 28 mm syd-sydväst
(132 ° ) från!'_ i Byskebäckeg.
Lokal Bys]';emyran nr NA

ill

Kåtaselet, J"örn, Skellefteå kommun.
Da1e:_rop, belägen i norra sluttningen av en liten kulle ca 50 m
NNV från en liten, ej namngiven tjärn, samt strax söder om gång
stig i öst-västlig riktning mellan Näsberg och Stockberg, 20 m

öster om dalgropen finns en korsning till. ytterligare en stig som

ansluter från söder.
Dal.gropen som är 8 m i diameter, är helt förmultnad och platsen är

helt överväxt. Dal.gropen har till största delen vari. t utgrävd. ur
den sandiga backsluttningen och tunnrummet har fått formen av ett
dike mot norr. I dal.gropens mitt, den sk skålen, finns mängder av
slagg som bildats vid tjärbränningen, Söder om dalgropen har ved
platsen varit belägen.

Dalgropen bör ha varit anlagd och använd under förra delen av
1800-talet.
svart-vita foton, 2 st, neg.nr: 73/4,17 ooh 4,18 redovisas på
separat förteckning,

NA 354
Karta: 24 j i Arvidsjaur 1 i Hemberg. Skala 1:10000.
Skifte: Hemberg 1 5rr.

Ägare: Gunnar Anderssons stärbhus.

Lokalens belägenhet enl. Ekonomiska kartan: 15 mm öster från s
i Ledvassbäcken.

Lokal Ledvassbäcken nr NA 32.4

Kåtaselet, Järn, Skellefteå kommun.
DalgroE, belägen i en västsluttming mot Ledvassbäcken, (Antak
bäckens övre lopp), samt ca 100 m öster om bäckfåran.

Dalgropen, 10 m i diameter, har rasat ihop och är till största

delen förmultnad,
Om dalgropen finns inga traditioner bevarade, varför den senast
bör ha använts i mitten av 1800-talet.
Sagesman: Georg Andersson, Hemberg,

NA

355

Karta: 24 J Arvidsjaur 1 i Hemberg, Skala 1:10000.
Skifte: Hejkläppen 2 1 rr. Ägare: Domänverket, Jörns revir,

Myrhedens bevakningsområde,

°

Lokalens belägenhet enl. JI:konomiska kartan: 27 mm söder ( 190 )

från G i Qobbelten,

Lokal Skyberget nr NA 355
Kåtaselet, Jörn, Skellefteå kommun.
Dalgrop, belägen väster om Skyberget i den nord-västliga slutt

ningen mot Gobbelten.

Dalgropen, 9 m i diameter, har delvis varit utgrävd ur den sand.iga
sluttningen. Allt trävirke är nu helt förmultnat.

Om dalgropen finns inga uppgifter bevarade, men den beräknas all

mänt ha varit i bruk i början av 1800-talet,
Sagesman: Georg Andersson, Hemberg,

Sammanfattning med fotoförteckning,

NA 301

Rester efter gammal kvarnvall
Foto neg.nr: 72/3.11

NA .302 A

Kolplats
Foto 7 st neg.nr: 72/3,22, 72/3,23, 72/3,24
72/3,25, 72/3,26, 72/3,27, och 72/3,28

B

Dalgrop
I<'oto 3 st neg.nr: 72/3,19, 72/3,20 och 72/3,21,

NA 303

Ängssl.å-t'terdamm
Foto 2 st neg,nr: 72/4,22 och 72/4,23

NA 304

Dalgrop
Foto 17 st neg.nr: 72/5,2, 72/5,3, 72/5,4,
72/5.5, 72/5,6, 72/5,7, 72/5,8, 72/5.9, 72/5,10
72/5. 11, 72/5. 12, 72/5, 13, 72/5, 14, 72/5, 15,
72/5,16, 72/5.17, 72/5.18, 72/5.19

NA 305

Dalgrop
Foto 2 st, neg.nr: 72/5,22 och 72/5,23

NA 306

Dalgrop

NA 307

Dalgrop
Foto 4 st, neg.nr: 72/6,2, 72/6,3, 72/6,4,
och 72/6,5

NA 308

c,;vnliga husgrunden efter Kåtaselets första ny
bygge.
Foto 12 st, neg.nr: 72/6,6, 72/6,7, 72/6,8,
'/2/6,9, 72/6.10, 72/6,11, 72/6.12, 72/6,13,
72/6, 1/4, 72/6, 15, 72/:',.16, och 72/6.17

NA 309

Dalgrop
}·oto 2 st, neg.nr: 72/6,26 och 72/6, 27

NA 310

Dalgrop
Foto 4 st, neg.nr: 72/6,28, 72/6,29, 72/6.30,
och 72/6,31

NA 311 A

Kolplats
Foto 2 st, neg.nr: 72/7, 18 och 72/7, 19

B

Dalgrop
F'oto 2 s·�, neg.nr: 72/7,20 och 72/7,21

NA 312

Kolplats
Foto 1 st, neg.nr:

NA 313

72/7,22

Dalgrop
J,7 oto

4 st,

och 72/7, 26

NA 314

Dalgrop

NA 315

Dal.grop

NA 316

Kolplats

NA 317 A

l�usgrund

B

Damrnvall

NA 318

DarnmvaJl

NA 319

Kolplats

neg.nr: 72/7,23, 72/7,24, 72/7,2 5

NA 320

Dalgrop

NA 321

Dal.grop

Foto 1 st, neg,nr: 72/12,26

NA 322 A

Dalg:rop

Foto 1 st, neg.nr: 72/14,20

B

Kolplats

C

Dalgrop

Foto 1 st, neg.nr: 72/14,21

Foto 1 st, neg.nr: 72/14,22

NA 323

Dal.grop

NA 324

Dalgrop
Foto 1 st, neg.nr: 72/14,32

NA 325 A

Dammanläggning

1''oto 1 st, neg.nr: 72/14,31

B

Jord vall

NI\ 326 A

Dalgrop

B

Dalgrop

NA 327

Foto 2 st, neg.nr: 72/16,3 och 72/16.4

lcoto 1 st, neg.nr: 72/16,5
Dammanläggning

F'oto 5 st neg.nr: 72/16,6, 72/16,7, 72/16,8,
72/16,9 och 72/16,10

NA 328 A

Dalgrop
Foto 1 st, neg.nr: 72/16,11

B

Kolplats
Foto 1 st, neg.nr: 72/16,12

NA 329 A

Da,lgrop
Foto 3 st, neg.nr: 72/16,17, 72/16,18 och
72/16.19

B

Kolplats
Foto 3 st neg.nr: 72/16,20, 72/-16,21 och
72/16,22

NA 330

Bomfästen
�'oto 9 st, neg.nr: 72/16.23, 72/16.'.24, 72/16,25
72/16,26, 72/16,27, 72/-16.28, "f?/IG,29,
72/16,30 och 72/16,31

NA 331

Ängsslåtterlada
Foto 4 st, neg.nr: 72/16,32, 72/16,33, 72/16,34
och 72/16,35

NA 332

Barnfäste
Foto 2 st, neg,n:r: 72/16.36 och 72/16,37

NA 333 A

Barnfäste
Foto 2 st, neg.nr: 72/17,4 och 72/17,5

B

Bomfäste

Foto 3 st, neg nr: 72/17,6, 72/17, 7 och
72/17 ,8

Ängsslåtterlada

NA 334

Foto 3 st, neg,nr: 72/17,9, 72/17,10 och
72/17, 11
NA 335 A

Ängsslåtterlada
Foto 3 st, neg.nr: 72/17,14, 72/17,15 och
72/17,16

B

Ängsslåtterlaiia
Foto 9 st, neg,nr: 72/17,17, 72/17,18,72/17,19,
72/17.20, 72/17.21, 72/17,22, 72/17,23,72/17.24
och 72/17,25

C

Ängsslåtterl.ada
Foto 3.st, neg,nr: 72/17,26, 72/17,27 och
72/17 .28

D

Ängs slåtterlada
Foto 2 st, neg.nr: 72/17,29 och 72/17,30

NA 336 A

Blilrnfäste

E'oto 1 st, neg.nr: 72/17,32

B

Barnfäste

r,'oto· 2 st, neg.nr: 72/17,33 och 72/17,34

Ängsslåtterlada

NA 337

B'oto 3 st, neg,nr: 72/18,3, 72/18,4 och
72/ 18, 5
NA 338 A

B

Barnfäste
Foto 2 st, neg.nr: 72/18,6 och 72/18, 7
Barnfäste
�·oto 2 st, neg.nr: 72/18,8 och 72/18,9

NA 338 C

Bomfäste
Foto 2 st, neg.nr: 72/18,10 och 72/18,11

D

Bomfäste
Foto 2 st, neg.nr: 72/18,21 och 72/18,22

E

Bömfäste
Foto 3 st, neg.nr: 72/18,23, 72/18,24 och
72/18,25

F

Bomfäste
Foto 3 st, neg.nr: 72/18,26, 72/18,27 och
72/18,28

G

Bomfäste
Foto 1 st, neg.nr: 72/18,29

NA 339

Ängs slåtterlada
Foto 3 st, neg.nr: 72/18,31, 72/18,32 och
72/18,33

NA 340

Kolplats
I•'oto 2 st, neg.nr: 72/21,9 och 72/21,10

NA 341

Dalgrop, en överschaktad dålgrop vid Västerbo,
och en kolplats,

NA 342

Dalgrop

NA 343 A

Kolplats

B

Da,lgrop

NA 344

Högspång

NA 345

Ängsslåtterlada

NA 346 A

iingsslåtterlada

Foto 4 st, neg.nr: 73/1,9, 73/1,10, 73/1,11
och 73/1. 12

Foto 3 st, neg.nr: 73/1,13, 73/1,14 och
73/1.15

B

Ängs slåtterlada

C

Ängsslåtterlada

NA 347 A

B

NA 348

NA 349

Foto 3 st, neg.nr: 73/1.16; 73/1,17 och
73/1.18

Foto 2 st, neg.nr: 73/1,22 och 73/1,23

I•'oto

2 st, neg.nr: 73/1,24 och 73/L25

Ängsslåtterlada
Foto 1 st, neg.nr: 73/1.21
·Ängssli\,tterlada
Foto 2 st, neg.nr: 73/1,19 och 73/1.20
Dalgrop

Foto 14 st, neg.nr: 73/1,32, 73/1,33, 73/1,34,
73/1,35 och 73/1,36 samt 73/2.3, 73/2,4,
73/2.5, 73/2,6, 73/2.6, 73/2.7, 73/2,8,
73/2,9, 73/2.10 och 73/2,11
Ti.mmerkonstruktion avsedd för transport av

båtar.

B'oto 5 st, neg.nr: 73/2,·15, 73/2.16, 73/2,17,
73/2,18 och 73/2,19

NA 350

Dal gr op
Ji'oto 8 st, neg.nr: 73/3.21, 73/3,22, 73/3,23,
73/3,24, 73/3,25, 73/3,26, 73/3,27 och 73/3,28

NA 351

Kolplats
Ji'oto 4 st, neg.nr: 73/3,31, 73/3,32, 73/3,33
och 73/3,34

NA 352

Dalgrop
Foto 1 st, neg.nr: 73/ 4, "16

NA 353

Dalgrop
Foto 2 st, neg.nr: 73/4,17 och 73/4,18

NA 354

Dalgrop

NA 355

Dalgrop
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