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R A P P O R T 

KLIPPENS INVERKNINGSOMRÅDE, TÄRNA sn, LAPPLAND 

INLEDNING 
Med anledning av den planerade utbyggnaden av Umeälvens älvsträc
ka mellan Överurnan och Klippen genom Statens Vattenfal lsverk har 
Riksantikvarieämbetet utfört kulturhistoriska undersökningar om-
rådet. 

Undersökningarna inleddes 1975 med en kulturhistorisk inventering 
av älvsträckan mel Jan Umfors och Klippen. 

Följande år gjordes stickprovsundersökningar med fosfatprovtag
ning och 1977 genomfördes ett mindre antal provgrävningar. 

GRÄVNINGSTID OCH ARBETSSTYRKA 
Inventeringen utfördes av Jan Norrman under tiden 1 .9-3_9 1975. 
Stickprovsundersökningen genomfördes av Harald Sundl in och Gun
hild Rydström under tiden 5-7-14.7 1976. Provgrävningarra genom
fördes av Harald Sundl in under tiden 4.7-12.7 1977 med hjälp av 
lokal arbetskraft. 

TEKNISKA UPPGIFTER 
Stickprovsundersökningen 1976 innebar en arkeologisk fältprospek
tering. Avsikten var att utifrån de topografiska förhållandena 
försöka finna tänkbara boplatslägen samt att därefter samla in 
jordprover för fosfatanalys. 

Fosfatproverna togs utefter en baslinje längs med älvstranden på 
de ställen som bedömts som troliga boplatslägen. Proven togs 
med 10 m:s mellanrum, dels direkt under torven, dels ca 20 cm un
der det övre provet. Proverna förvarades i förslutna minigrip
påsar och inlämnades till Riksantikvarieämbets tekniska avdelning 
vid återkomsten till Stockholm. 

Det fältarbete som utfördes år 1977 bestod i utgrävning av tre lo
kaler med m2 -stora provrutor efter en baslinje som var parallell 
med prospekteringsl injerna vid de olika lokalerna. 

TOPOGRAFI 
Älvsträckan begränsas i väster av Artfjällsmassivet. Nordöst om 
Brakkojokk, vars forsar bryter nerför de branta sluttningarna, re
ser sig Brakkoberget med skarpt profilerade rasbranter. Strand-



slänterna är här under berget höga och nipartade. Uppströms rinner 
älven i en flack, slingrig fåra med grusbotten, delvis bildande mind
re sandbankar. Centralt inom inverkningsområdet ligger Märkesforsen 
med en fallhöjd av 6 m. Nedströms forsen vidtar ett flackare område. 
Älven breder här ut sig i vikar och lugnvatten nedanför Klippens 
samhälle. Nedströms Klippen avlöser forsarna varandra ned mot Kvarn
forsen och områdets sydgräns. Älven övergår sedan i övers ilnings
ängar och Ahasjön. Ett flertal mindre bäckar och vattendrag rinner 
ner i dalen. Älvstränder och sluttningar är bevuxna med fjäl I björk 
och dvärgbjörk. Där björkskogen glesar ut frodas en rik undervege
tation. 

Utefter älvens östra sida löper väg 361, "Blå vägen'', nedanför Norra 
Storfjäl lsmassivet, upp mot överurnan och vidare över det norska Mo
fjellet ner till Mo i Rana. Vid Märkesforsen finns ett äldre väg
avsnitt från gamla vägen med en stenbro i kvaderteknik med äkta 
valv. 

Norr om inverkningsområdet breder Överurnans vattenyta ut sig mel
lan bergmassivens låglänta sluttningar. Landskapet är ljust och 
öppet med de väldiga Oxtinderne i fonden. De björkskogsklädda, 
flacka stränderna har inventerats, varvid man funnit ett flertal 
förhistoriska boplatser samt samiska lämningar. 

BEBYGGELSE 
"På detta aflägsna ställe helt nära inti l 1 66te Lattitudsgraden, 
förewistes odlingsmark ti 11 Åker, bestående av stenfri Sandmo, 
beväxt med Björk och Enris, 1 iggande i jemn sluttning mot söder 
wid foten av Kl ippfjället, och som stället icke har fjelltrakter
nas wanl iga egenskap att wara wattensjukt, torde säd här mogna, 
ehuru localen ligger minst Ettusende Sexhundrade femtio Pariser
fot öfwer havet. Odlingsbara widden är åtminstone tre Tunn land ... 11 

Den förste nybyggaren vid Klippen hette Jonas Sjöd in. Han slog 
sig ner på de höga nipbranterna år 1841. Flera av de familjer, 
som så småningom bosatte sig i dalen kom från Norge. Handels
vägen till handelshuset Meyer i Mo i Rana gick här förbi från 
1860-talet och framåt. Då var älvdalen väglöst land, och handels
färderna skedde framför al It på vintern, då stora foror passera
de här på väg från Åsele, Sorsele och andra byar, till norska 
sidan. Först 1889 öppnades en vinterväg mellan Stensele och Tärna
by. Uppe vid Klippen dröjde det till år 1939 innan den gamla 
norgevägen invigdes som mellanriksväg. Delar av den gamla vägen 
finns fortfarande kvar vid älvstranden nedanför Brakkon, med en 
stenvalvsbro i kvaderteknik. 

Den växande turismen har omvandlat samhällena. Klippen och Umfors 
har nu stugor för uthyrning året runt, här finns slalombackar och 
vandringsleder och ett utmärkt sportfiske i älven. 

Området ligger inom Umbyns sameby. Vid Rensimmarval len noterades 
två recenta härdar på brinken, förmodligen samiska. 



TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Överurnans dämningsområde med sjöarna Stora Umevatten, Gausjosjön 
och överurnan inventerades år 1959 av Åke Riss�n som också skrev 
rapporten. 

Två år senare, 1961, genomfördes arkeologiska utgrävningar av tre 
lokaler inom dämningsområdet. Arbetet leddes av Harald Hvarfner. 

Sammanlagt har 52 fångstboplatser och 27 samiska platser lokal i
serats inom området. 

Någon kulturhistorisk undersökning av älvsträckan mellan Umfors 
och Klippen gjordes ej vid detta tillfälle. 

Inom Laisans regleringsområde genomfördes kulturhistoriska under
säkringar år 1956 och 1963. Tolv fångstboplatser, fyra samiska 
platser samt fångstgropar och fyndplatser rapporterades. 

UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Försöken att lokalisera bosättningar med hjälp av fosfatanalys 
vid älvsträckan mellan Umfors och Klippen gav negativt resultat. 
Fosfatanalysen ger utslag för ansamling av organiskt, förmultnat 
material varur svårlösliga fosfater bildas. De värden som åter
ges i tabell 1 måste anses vara högre än den normala fosfathalten 
i marken. Förmodligen härrör detta från sentida aktiviteter av 
fjäll bönder el ler/och samer. 

Området får anses vara tillfredsställande undersökt 
fångstkulturens lämningar. 

Stockholm den 3 november 1981 

Harald Sundl in 

avseende på 



FOSFATTABELL 

Klippens inverkningsområde, Tärna sn, Lappland 

Område A. 90 20 30 25 30 50 25 20 25· 35 30 
115 130 130 105 120 65 100 85 105 105 

B. 20 105 1 5 1 5 70 20 15 20 15 15 15 1 5 
125 85 125 120 145 190 155 70 145 125 145 1 05 

C. 100 120 75 75 145 100 140 130 140 125 60 11 0 

D. 90 190 45 45 1 1 0 5 1 05 23 0 11 0 40 105 80 
35 175 1 0 5 95 90 195 180 120 185 170 170 

125 25 105 125 
230 225 145 135 

E. 80 75 85 1 50 60 35 
200 145 185 220 225 185 
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