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Rapnort f besiktning av strönderha runt sjön Stora TeJ.1vattnet 

eller Stortel vattnet i Bju� alms kommun. 

På den ös ra stranden av sjön unde sökta jag en orntn· som ä.ldes 

av en ritidsstugeägare som ja träffade vid sjön. Toctningen ligcer 

på en ud e vid östra s randen på hemmanet öreström 1:36. Anmälaren 

heter Fredrik lebratt och är ättling till den so för drygt undm 

år sed to upp nybygget 1:36. 

Tomtningon som marlcerao med vallar i markytan jämte en stensamling 

i ett av "stugans hörn" har måtten 6 ggr 5 meter. På det som finns kva� 

av grundvallama finns stubbar efter två en aling mycket stora trnd, 

ett par tallar. Stubbarna är kvar efter en avverkning som måste ha sket 

för över 50 år sedan enligt en uppgift av Fredrik Elebratt som refere

rade till sin ader, vilken gett tiden för fällningen. Träden har 

haft ett o ång då de ··udes som klassar dem som und ?.rstallar. 

En 'Viss tid ste ha tgdtt från det stugan multnat så pa3s att tallar 

at så rot på dess grundvallar. Stug a hat en eldstad av 

kallmurad sten. Rest av den finns kvar. Den höjer sie till en 0.5 

meter hö€ kulle. Tomtvallarna i övrigt 0.1 till 0.2 meter i höjd över 

markytan. 

Förslag: 3a�streras som gammal boplats med kvarvarande tomtning. 

En nyby�gares första hydda eller en fiskarsames bostad? 
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