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HISTORISKA MUSEET 
Museiavdelningen 

Undersökningstyp: 

PM Dnr 2691/78 

Besiktning 
.. . . . . . . . .. . . .. ... .. ...... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. . . .

Från•• La, Fredrika sn, Lögdasjön och Örträsk sn, örträsket 
. . ..... . ... .. . . . . . . ..... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . . . . . . ... •· ............... . 

Undersökningen utförd �v: 1975 ............. 
stå d , 1975-11-20 Rapp:>rtens atum. ••••••••••••••••• Datering: ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

samband med RAÄ:s 
utredning om 

Besiktning sommaren 1975 i 
tagande i bostadsdepartementets 
kraft i norra Norrland. 

FYND: skrapor och avslag från 6 platser 

del
Vatten-

Fynden insända/�iixl§i�x 
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som accepterar konserveringskostnad om kr •·••·•••••···••••······•••···••••·••·• 

Förslag: .t¼ijtP.���-���---••····••••·•••••••••·•••••••••••••••••••••••······•·• 

.. . .. .. . . .. .  ,. •  .. • • • • e • • • • • • • • • •• • • • •  .. • e e e • • • •••• o o  .. • •• .. ..  • •e o e• • • • • • • • ••• • s- o e e o 1> 0 • 0 0 0 0  

B l t -L,, \"i.,, > ', i, rv-" es u : ••••• -\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

/<i f] - 0 i - 0 ·3
. . . . . . . . . ... .

. . .. . . ... .

Föredragningsdatum 
� ),,-·· 

I .l '.: ,,. ,\ c� \\,_ - --- "i{ • 
. . . . . .. . . . .. . . . . . ... .. . . . . .. ·, . .  fJ11 

PM sign. �/. '.;. • 



V 
.. �---
,, '\ 
·'\ . 

' 
! \ 
' t 



/\ 

RllTIKVARIEÄMBETET 
Kf.:JF 

Föj!fJR,�GEN
ornJ7j ..... .1� , 
BESLUT:.�- ,e

�� 

lista nr .......... --

� t b
-�u.__ Jllh

r4.'"Yl1·-- t,A... 

119��-JO.-P.4 beslöl9.H.�m!>.
1� .a..,a,.,.. K.l

r·::"t�:-�N··;:-�v::r:··l:;.ÅA\t:t l l'.1 ��7ap�� 
---....1,.,= tl. / / /d,l'J .fJ 

; t,1�f /1,H"-• 

2691 78·05-30 

sr AT(N$ !·USfOtH'.;K/-
1✓,Ur��t'i< 

Till riksantikvarieämbetet 

:"'.+;Ml 
Angående ämbetets deltagande i bostadsdepartementets utredning 
Vattenkraft i norra Norrland 

Nedanstående artefakter påträffades vid besiktning för utredningen 
sommaren 1975 av fil kand Bengt-Åke Jonasson. Platsernas läge är 
utmärkta på vidstående karta. 

tora Lö as"ön ooh Lö aselet 
Plats 2. Lögdeälven N om Lögdasjön. Avslag

" 5. Boplats 55/29. F.1 flintavslag, f.2 kvartsavslag, f.4
råkvarts med slagmärken, f.5 bränt ben 

" 6. Lögdasjön. Avslag (?)
11 7. St Lögdasjön. Skrapa
" s. N stranden på Ytt. Lögdasjön. Skrapa
" 11. Sydöstligaste ön i Ytt. Lögdasjön.

Skrapa (vit)
11 12. Skrapa

Örträsket: 
Plats 19. Badstranden .V Örträsk. Skrapa av svart 

skiffer. 
( " 20. Yxa, svart skiffer samt eldslagningssten (?), båda priva� 

ta, Har:i;v: Wiklund, Pl 322, Örträsk - foton tagna) 
" 21. V sidan ,Örträsket, Sandstranden S om Vargåns utlopp. 

Skörbränd sten 
" 22. "Sågbäcken", Örträsket. Skörbränd sten

Stockholm den 20 november 1975 

I� u- -bL�;;� 
Inger Zachrisson 
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Stora Lögdasjön, 

091/7$ I f'· l, . 
".,,. // 

Sjön har varit reglerad i samband med flottningen sedan mitten av 1920-talet. 
Flottningen upphörde för ca 3-� år sedan. 

Denna reglering har fått menliga följder för sjöns stränder, då regleringen 
gjort att vattenståndet legat 2,5-3 m över normalt sommarvattenstånd. 
Erosionsskadorna är särskilt svåra på de partier av uddarna som legat :..så 
att den NV vinden fått verka, Vid badplatsen på N sidan av sjön (inte långt fri 
inloppet i Yttre Lögdasjön), har 6-7 m höga partier av strandåsen eroderat 
bort och i stället bildat ett brett strandplan av grus. 

Erosionsskadorna är mindre i Yttre Lögdasjön, då vinden �haft lika gott spel
rum som i resten av sjön. 
Öarna i S delen av Yttre Lögdasjön har deformerats väsentligt. De lägsta öarna 
har spolats ut helt och hållet, och därmed förmodligen också ev. boplatser. 
De högre öarna har fått breda sand-och grusbräm i strandzonen, och svåra ras
branter företrädesvis på de NV uddarna. 

För hela sjön gäller att stränderna till stora delar spolats rena från sand, 
vilken i stället samlats upp i de lugnare vikarna, där sanden kan ha överlagrat 
ev. boplatser. 

Vid Lögdasjöns utlopp har man rensat den norra stranden från sten på en sträcka 
från dammen och ca 500-600 m uppströms. Rensningen har företagits med maskin, 
vilket medfört att strandmaterialet sammanförts i vallar ett 10-tal m upp på 
stränderna. Anledningen till rensningen är förmodligen att timret brukat fastna 
bland stenen. 

Den NV stranden av St,Lögdasjön från "BAD" och uppströms har besiktningen gjorts 
av Anders Huggert, då han hade en vägstakning att kontrollera i området, Vid 
muntlig kontakt meddelade han att han hittat 5-6 mindre boplatser utefter den 
N stranden, 
Yttre Lögdastjön och Lö�dasundssele't har huvudsakligen besiktningen skett ned bå 
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Komplement till rapporten om Gideälven, avseende
Stensjön. 

Hur mycket skall man "värdera" uppgifter av denna typi detta inventeringssammanhang?

f .,, 

�M o SHM 2 6 9 1 / 7 8 

1-
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2 
Ernst M f er: Lapparnas heliga ställen 

Isåso� n� om Idvattn;t, der en 454. HÄLLHOLMEN. I samband med si uppgift om
iade 'f'essingsknappar fill ögon.,1 en gudabild vid Idvattnet (kultpl. 453) erättar Rhen:
lr måhända fått av El,eazar Rhen, »Mellan Råsele och Almsele vid H" holmen hittade
l
ga
r 1 46-51 på tal o,i\J gudabilder' jag en hvilken dof Nisse [döv-N· se?] bröt lös och 

Mrdvat nets by skal .hafva varit en lade på elden.> Om de från ski a håll omtalade trä• 
fnappa till ögon [s,� vidare kultpl. bilderna skriver Rhen vidare »Om desse verkeligen 
f ! varit afgudabilder eller elje tillformad(e] af händige 

,fmanha get äro ff!jande uppgifter vallpojkar känner jag ic� - deras form liknar en 

J 
,Lång fram i /'iden ha idvatten- liten Lapp med spetsigfayssa och bälte.,• 

}�y!lor, u pfästa1e på grenar i stora Kultplatsen mella/ Råsele och Almsele omtalas 
'tessa h �lor h,ava ben varit upp· även av Linder, do,ck utan närmare uppgifter', likaså 
;" hava .Ji,rit /ninnesmärken efter av Hallström, so 'skriver: ,En gammal offerplats lär 
':' par i tr*tep. Såsom väl känt är, ha funnits ofvan l\lmsele på samma sida älfven som byn 
j 'ama att kas/a de avgnagda benen och några ki meter från gränsen mot Vilhelmina.,• 
{ jörn på �ken, utan de samlade Av intres i sammanhanget äro kultplatserna på 
•·,
•
.t

rsta noggr,nnhet tillsamman och södra sida av Ångermanälven, mitt emot Råsele 
Ji'iommaren/nberghålor, under sten- (nr 466 och 467). 
'S?A _uti djup4, �nda gropar i marken. 
' en kun4e /iian ej gömma undan 

, utan 4å s�mlade man samman 
it -man )lade \fästat upp uti stora 

' \ 

ar på iräden� kvistar. Alla dessa 
gö �e und;m ben, kallade de 

er b rum ell�r om man vill ben-

nä es Tret' ndagsberget vid 
all tröm.• 

berget går fl · ngsleden för 

455. STENSJÖN. Hallström 1924: ,A Kellerstedts
karta förekommer 'Afgudaviken' i Stensjön, hvilket
tyder på en tradition om ännu en offerplats där [i
Åsele socken].•' En uppteckning 1935 bekräftar detta
antagande: , Vid Stensjön ha lapparna haft en offer
plats och en avgud, gjord av trä. ·Platsen låg intill en
vik som kallas Avgudaviken.• Enligt samma uppteck
ning berättar traditionen, att lapparna efter ett svagår
med stor renförlust for till avguden och •dängde•
den.10 

Stensjön ligger inom sita 84:s vinterbetesland.11 

1 Linder 1853, s. 66, 
• Hallströffi 1924, s. 782,
• Hallström 1924, s. 782.

10 ULMA 9244, Greta Nordlund 1935 (sagesman
Salomonason, Borgsjö). 

u Manker 1953 a, •· 202 f.
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Bergsjön 

1. Älven nedströms Bergsjön går genom ett landskap med ett flertal åspartier,

Mestadels är älven strid och med ett flertal forsar, men de bredare partierna

liknar mest mindre sjöar, Inga spår av stå-boplatser kunde konstateras vid

de lugnare partierna och åsarna,

2, Jämfört med generalstabsbladet har utflödet i sjön försumpats och växt igen 

betydligt, Landskap bestående av omväxlande mossmarker och vattensjuka kärr

marker, 

En egendomlighet som jag lade märke till var att ett fastare parti av en lägre 

moränås (i norra delen av myrmarken och på norra delen av älven) lyste gulbrun 

i färgen, Först trodde jag att det var ett vägbygge eller liknande (på långt 
., 

håll), men vid kontroll v::Lsade det sig vara sj�"allad gul brun sten, som mossan 

ännu ej fått fotfäste på, Det fåtal granitblock som låg i samma stensamling 

hade däremot betydande mossbeläggningar. Detta parti ligger ca 3-4 m högre än 

nuv. vattennivå (ögonmått), Kan detta tyda på att sjön och älven i rel, sen 

tid haft ett betydligt högre vattenstånd? 

3, Norra udden vid utloppet ur sjön bestod av en moränudde, inte alltför hög, 

och borde ha varit lämpligt läge för ev boplatser_,_ Tyvärr är denna udde 

al];för hårt utnyttjad av fiskare, varför området var .. 8,yersållat med eldstäder, 

ölburkar, glas etc. Några avslag el, dyl kundec"ij,-�p.iträfl:as, 
J

,-
1 

övriga stränder runt sjön alltför steniga för bosättning 
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Rapport. 

Besiktning av 12 mindre sjöar i Gideälvens nederbördsområde. Sjöo,rna är 

belägna i Västernorrlands- och Västerbottans län, 

Under besiktningstiden 27/5-30/5 1975 var väd�et mycket kallt och blåsigt, 

Några gånger fick fotograferingen avbrytas p.g. av yrsnö. �.L1emperu.tur från 

-2° till +10°, 

LEDINGSJÖN , 142 möh 

belägen strax söder om Björna samhälle. 

Planerad åtgärd: höjning 1 m, 

J3ebyggelse: "Vildvuxen• fritidsbebyggelse på norra sjöstranden, 
Jordbruksbebyggelsen högre belägen, huvudsakligen på N 
sidan sjön, 

Terräng: Å.ker och vall på N oche.ö sidan sjön, 
Låga stränder vid sjöns ö och NÖ del, 

Bedömning: 

Foto: 

BJÖRNSJÖN ? möh 

De skador som en regl skulle medföra kommer förmodligen 
bara att beröra några enstaka smmnarstugor, samt länsväg 
352 på Ö sidan sjön. Jordbrukets arealer kommer att på
verkets i mindre omfattning, 

Inget som tyder på fornlämningar runt sjön, 

bild 1-2 fr S mot bebyggelsen på N sidan. 

belägen strax SV om Björna samhälle, 

Planerad åtgärd: höjning 1 m, 

Bebyggelse: 

Terräng: 

Bedömnj_ng: 

Foto: 

Stamfastigheten med mangårdsbyggnader och ett flertal 
bodar uppförd ca 1871, belägen högt ovanför sjön i sjöns 
Ö del strax intill landsvägen, 
13jörnsjö samhälle med jordbruksbeb,,ggel,rnn ligger huvud.
sakligen utspridd på S sidan sjön. Även denna bebyggelse 
ligger högt ovarrför sjöns yta. 

Sjön ligger lågt med höga moränmarker runt omkring, Den 
uppodlade m.::.rJcen ligger mellan bebyggelsen och sjön och ä: 
starkt kuperu.d med inslag av åker, betesmark, sankare om
råden och skog. Lägsta partiet kring sjöns SÖ del utefter 
bäc \:en. 

Den föresl, regleringen kan inte ha någon större inverkan 
på omgivningen, Då stambanan paserar sjön på en sa.ndba.nk, 
har denna en dämpande inverkan på regleringshöjden av, sjö: 

Inget som tydde på fornlämningar vid sjön, lgaren till 
den tid, nämnda stamfastigheten kände ej till några lös
fynd från trakten, 

bj_ld 3-5 på stamfastigheten, 



BERGSJÖN, 215 möh, 

belägen !!V om Bj örna samhälle 

Planerad åt�ärdf höjning 2 m 

Bebyggelse: Ingen beb, intill sjön, 

Terräng: Sjön är närmast en "utvidgad" del av Borgarån-Hemlingsån, 
och har sanka stränder, närmast myrartad terräng. 
I samma riktning som sjön löper några grusåsar. Åsen på S 
sidan sjön är delvis skadad av landsvägen. 

Bedömning: Reglerine;en kan ev medföra at,, vägbanken måste höjas, tro: 
inga andra sl:rador. 

BORGARSJÖN, Storborgaren, 272 möh, 

belägen !!V om Björna samhälle, ca 20 km fågelvägen, 

Planerad åtgärd: höjning 1 m. 

Bebyggelse: Byn Storborgaren belägen på en höjdsträckning på NÖ sjö
sidan. 

Terräng: Vattenytan ligger djupt i förhållande till bebyggelsen 
och omgivande terräng. Västra sidan blockrik morän.mark. 
Kunde e,i urskilja terrängtypen på udden 2 km N om B i Bor, 
arsjön (på översikts.kartan), 

Bedömning: Viss påverkan på vägen vid utloppet,,i N delen av sjön, I 
övrigt alltför höga stränder för att 1 m höjning skall ha 
någon större inverkan. 

Foto: Bild 6: foto fr V sidan sjön mot byn, 

V\fJ'J'BORGAREN 

Planerad åtgärd: höjning 2 m 

Bedömning: huvudsakligen sankmarker 

STOHA TELLVATTNET, 237 möh, 

belägen ca 35 km N om Björnu, samhälle och delad av länsgränsen. 

Planerad åtgiird: Höjninc; ? Mag0,sinsökning 100 % 

Bebyggelse� Somrn2.rstugor 

Terräng: 

Bedömning: 

"' 'l'AVA'D"'JC'\' p•r' ,.) .i.u.) n"_1.r, .a, 

S och V delarna av sjön består av sandstränder och omväx
lande åspartier innanför stränderna. llorrD, stranden närma: 
blockmorän, 
Ett flertal öar ocl1 uddar i sjön, Mycket älgrik trakt, 

Innan en reglering genom.föres föreslås en grundlig inven
tering u,v området. Terrängtyper1 utmärkt för bople,tser. 
Stickprov e;nv inga'boplatser, 

254 möh, 

belägna ca 10 km söder on Predrilrn, 

J)laner,o:.d E1.-tgtircl.: höjning ?.: m.

Bebyggelse: Några ödegårdar S om sjöarna (sornrnnrstvgor ?) •. /.\ven en 
del sohnnarstugor. Omfattande system r:1.,v nya :::ikogsbilvägar. 
:Några korsar sjöarna i öster. 



Terräng: 

Bedömning: 

0XVATTNET, ? möh, 

ö delen av sJoarna består av låga sandåsar, vikar, öar, 
uddar, V delen moränmarker (stenrikare). 

ö delen av sjöarna lämpliga för boplatser efter fångst
och fiskekulturer, Stränderna är så låga att en höjning 
av sjöytan med två meter kommer att däma över stora delar 
av stränderna, En grundlig inventering anses nödvändig, 
Stickprov i området gav inget resfu.l ·ta·t, 

belägen ca 20 km öster om Åsele samhälle 

Planerad åtgärd: höjning 1 m 

Bebyggelse: Några gårdar fortfarande i bruk på S sidan av sjön, Flera 
ödegårdar/sommarställen. 
Bebyggelsen ligger en bra bit från sjön och högre belägen 

Terräng: En stor del av det äldre slåtter- och beteslandskapet mot 
sjön växer igen, Sjöstränderna steniga och rel,sanka, 

Bedömning: Ingen nämnvärd inverkan av en reglering, 

ÖVRE RISSJÖN, ? möh, 

belägen strax Som 0xvattnet 

Pl,•.rerad åtgärd: 

Bebyggelse: 

Terräng: 

) 

Bedömning: 

höjning 2 m 

Huvudsakligen Övre och Yttre Risssjön, den senare byn hög
belägen, 

Steniga slybeväxta stränder, Jordbruksmarkerna huvudsakl, 
förlagda till Yttre Rissjön, 

Pör närvarande (maj 1975) håller man på med omfattande 
vägbyggen på S sidan sjön, Vägbanken har höjts 3-4 m och 
ligger direkt på strandlinjen, De planerade regleringarna 
inverkar på omgivningen i ringa grad, 

TEGELTRÄSKET, 383 möh, 

belägen ca 40 km SÖ om Åsele samhälle vid länsgränsen, 

Planerad åtgärd: 

Bebyggelse: 

Terräng: 

höjning 1 m 

Byn Tegelträsk och gårdarna Stavro, Beb?ggelsen belägen 
högt ovanför sj.ön (ca 50-60 m, ögonmått), 

Blockmoränmarker runt sjön, granskog, Björksly utefter der 
sankare Ö stranden, Jordbruksmarken högt belägen, 

Ringa ingrepp av regleringen, Bedömning: 

(Denna dag särskilt blåsig och kall, Svårt att fotografera i snöyra). 

STENSJÖN, 280 möh, 20 km Ö Åsele samhälle 

Planerad åtgärd: höjning 2 m 

Bebyggelse: 

Terräng: 

"Lapsk kultplats" enl Manker (udde i <,jöns V del) ,Exakt 
läge? 

Stenig moränmark, några områden runt sjön nyligen kalhuggr 
Rikligt med lövsly .. utmed stränderna, 

Bedömning: Ev inverkan på kultplatsen, 

(Terrängen överpudrad med 1-2 cm snö på morgonen, Vägen hade på vissa ställe
i dm djup snö), 



SIKSJÖN, 402 möh, 

··$:.�--

belägen 30 km NÖ Åsele samhälle 

Planerad åtgärd: höjning lm 

Bebyggelse: 

Terräng: 

Bedömni·ng: 

Bengt-Åke Jonasson 

Siknäs by, Stennäs by, båda belägna högt ovanför sjön. 

Åker och betesmarker mellan riksvägen och sjön, dock ej 
närmast stränderna. 
Sjöns ö del har låga sanka stränder. I övrigt stenig mor 
mark. 

Ringa inverkan av 1 m höjning. 
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Vapstälven m.m. 

1. Flack dal där älven löper. En dämning i denna del av älven
får avsevärd effekt på omgivande terräng.

2."Kåta med björnskalle". Övervuxet. Troligen är fornl.114 
felmarkerad på museets registerkarta. 

,.. ' 
3. Fång-qsgrop. Antagligen ingående i riTankers system nr 63 

(forni. 40/69). 

4. Starkt meandrande älv.

5'. D'f•�-pt- \'ler:.ik\.,(ve.�\ ;,,:\v ; ve1. 
Området kring Vapstälven - Nedre Vapstsjön -Övre Vapstsjön 

inventerat söndagen den 15 juni av Björn Bäverskog. Själva 

QNX Övre Vapstsjön ingick ej i inventeringsprogramm.et. 

Sagesmän: Axel Fjällström 
Krono jägare 
Vilhelmina 

Set Larsson 

Jone Bixon 
Mörsiljsb. 



Ernst M anker: Lapparnas heliga ställm 

han intet visste om deras tilltag: 'I hafven väl haft 
något fyr med gren tja'.• 

Berättaren meddelar dock till slut: ,Men grentja 
är ej mer i Löffjällandet, Han har utan motstånd 
låtit sig föra från sitt rätta hemland och hamnat i en 
ifrig samlares ägo,J>1 

Enligt senare ortstradition skulle denna kittel slut
ligen ha kommit till Nordiska museet2, vilket dock 
är oriktigt. Vart den tagit vägen är okänt, Om luft
färden fråm Umeå lyder en numera berättad version: 
>>Första fredagen rörde sig inte kitteln, andra fredagen

lyfte sig handtagsbygeln, tredje fredagen lyfte sig 
hela kitteln och flög hem till fjället,,,, 

434. VESKEN

Enligt Hallström har vid sjön Vesken sydväst om 
Lövfjället påträffats en björngrav med kraniet lagt 
ovanpå de andra skelettdelarna och silver lagt som 
offer bland benen.' 

435. GAMMGÅRDSHOBBEN, NEDRE VAPSTSJÖN

Bild 274-275 och 277. 

Under fältarbetet 1952 upptäcktes en björngrav 
under berget Gammgårdshobben vid Nedre Vapst
sjöns övre (östra) ände, på sydsidan av Svälvanjuonje. 
Vi - landsantikvarie Westin och jag - lockades dit 
av en uppgift av Helge Israelsson i Gränssjö och hans 
hustru, som där sett ben mellan fyra på kant resta 
hällar, bildande en kista. Denna stenkista var nu de
formerad, med hällarna delvis omkullfallna och 
skjutna åt sidan, men deras läge angav dock någor
lunda den ursprungliga placeringen, vilken även 
sagesmännen, som deltog· i undersökningen, tydligt 
hade i minnet; det hade varit ett rektangulärt rum, 
en kista, ca 70 x 120 cm, med en kantställd häll på 
vardera sidan. Här mellan hällarna lågo fortfarande 
ett antal ben av olika slag och däribland en björntand. 

Omedelbart ovanför stenkistan låg ett större jord
fast block, varur hällarna, åtminstone ett par av dem, 
tydligen spaltats ut genom frostklyvning. Även blocket 
var kluvet, med klovan, nära en halv meter bred upp
till, nästan fylld av mossa. Jag tog i denna mossa, som 
upptill företedde en liten tuva, och då visade det sig 
att denna ))tuva>> var ett mossövervuxet björnkranium. 

Vi undersökte hela klovan - i genomskärning V-

1 LA 407, Pettersson 1905 (sagesman Kristoffer 
Sjulsson, f. 1828).

s LA 867, förf. 1950; Andersson 1954, s. 112. 
s LA 867, förf. 1950 (sagesman Nils Axelsson 

Ström). 

254 

formig; ca 190 cm lång, 120 cm djup (till marken) o 
5-50 cm bred (från bottnen och upp) - och fa
under kraniet ett björnskeletts alla delar hopstuva
tillsammans med ett järvkranium och andra ben
järv. Björnkraniet företedde en fraktur i pannber
efter ett klubbslag, vilket vittnade om att björn
fällts när den sökt ta sig ur idet. Rörbenen vore mär
kluvna. Vid senare analys av den hemförda bensar
!ingen (NM 245.495) visade denna sig innehå
skelettdelar av ännu en björn, ett ungdjur.

Det föreföll som om stenkistan intill björngraver 
det kluvna blocket använts som offerplats, men and 
fynd än skelettdelar gjordes inte. Av speciellt intres 
var att järven, ,,björnens lille kusin», fått göra björn 
sällskap i graven. Att fyndet härledde sig från lappa 
nas gamla björnjaktsritual framstod tydligt.' 

436. ROUTEKEN, VID ÖVRE VAPSTSJÖN

Bild 276. Lfo//!j
Vid västra änden av Övre (östra) Vapstsjön ligg, 

ett av dess serpentinberg, som på grund av sin öve 
vägande rödaktiga färg av lapparna kallas routel

Vanligen utmärkas dessa berg även av bisarra klip: 
formationer, varför de i flera fall kommit att få c 
viss betydelse inom kulten (t.ex. kultpl. 419 o. 45, 
Routeken vid Övre Vapstsjön är ett rödockrafärg 
berg, bisarrt till både, färgskiftningarna och klippfo 
mationerna (bild 436), och en viss, om ock tämlig, 
vag tradition utpekar det såsom ,heligt». Folket i de 
närliggande gården Gränssjö uppgav, att man up1 
bland de klippiga avsatserna sett både en grav och e 
_gräsplätt med ett slags stensättning, men sedan hac 
man inte lyckats åt�rfinna platserna. Om gamm; 
kultur här vittnar för övrigt en grav med kvarligganc 
skelett öster oin berget och ett fångstgropssystem , 
dess nordöstra sida, Björngraven (kultpl. 428) ligg< 
också endast ca 3 km. häri från. 7 

Närmast passerar sitan 82 denna trakt. 8 

437· FARROKEN, GARDFJ ÄLLET 

På Vapsten-lapparnas flyttningsväg fanns vid sjö 
Farroken väster om Norra Gardfjället och på gränse 
till Vilhelmina socken en offersten. Enligt Haugan 
Laisholm berättade en lapp för hans morfar på 185c 
talet, att flyttlapparna inte kunde komma förbi de 

• Hallström 1924
1 s. 804.

' LA 917 o. 919, förf: 1952; l\-lanker 1953, s. 23 ff.
• LA 407

1 
Pettersson (Sjulsson) 1905.

1 LA 917 o. 919, förf. 1952.
• Manker 1953 a, s. 198.



K'/11111dersök111'11gar: Västerbottrns lä11 

förstått att utnyttja. Mårkorna ha vari formliga port
öppningar\ och här ha gropkedjor. a grävts, del
systemen �-C. Från sommarbetes! det mellan Rös
vatn inne i\ �orge Och Björkvattn t i öster, framför 
allt Södra �torfjällsmassivet, tor e betydande ren• 
st;ak ha sökt ·�ig fram mellan sjöar a i det långa vatten-

, 

draget och h�r fångats upp. 
i\låhända �rtsätter totalsyst met på norsk sida, 

över vattendel\remårkan mclla Arevattnet och Övre
Elgvatn och "\dare över mår an mellan Övre och 
:Sedre Elgvatn,

\.
Vår undersök · g sträckte sig emel

lertid inte dit. 

\ 
TABELL 82. SY TEM 62 C. Abelvattnet-Abel-

Nr 
längd 

300 

2 350 

3 300 

4 35° 

s 200 

6 300 

7 320 
8 300 

9 250 
10 300 
Il 350 

12 300 
IJ 350 

14 250 
15 35o 
16 350 

17 350 

18 250 
19 200 
20 350 
21 J00 

0 
00 
50 

200 
250 
260 
200 
150 

150 

300 
200 

70 

100 
70 
70 

uo 
70 
So 

100 
70 

Avat1nd 

n, m 

1-2
2-3
3-4

4-5
5-6 

6-7 
7-8 

8-9 

<)-10 

10-I I 

11-12 

12-13 

13-14

42 

•so

us 

16 
56 

22 
JO 
6 

55 

75 
25 
JO 
30 
20 
So 
30 
So 
70 
20 
16 

Anm.: 2-3 och 3-4 oländig terräng; 5 otjänlig mark; 
9-Io och 10-11 myrmark; 12 deformera 
räv, rävlya; 15-16, 17-18 och 18-19 otj 
intill ett flyttblock. 

Sy�tem 63. Routeken, Övre ':�st
SJön, Tärna socken. t/tl 1/°;'h1 
Tab, 83, uppm. sid. 18z, jig. 63, foto 116-II7. 

Undersökt 1952. Deltagare: Westin och förf,; från 
Helge Israelaaon, Gränssjö, 

l'å östra sidan av det branta serpentinberget Rou
väater om övre Vapatajön, uppmättes en kort 

Fig. 63. System 63 Routeken (Rotikken) (top. bl. 40; 
uppm. sid. t 82).

gropkedja, krökt i vinkel mot bergsbranten; groparna 
grävda i tjänliga gruskullar, 

Antal gropar 6. 
Gropkedjans längd ca 92 m. 
Avstånd mellan groparna 2-30 m, medelavstånd 

ca 14 m. 
Groparnas dimensioner: längd 330-450 cm, genom

snittslängd ca 380 cm; bredd 300-380 cm, genom
snittsbredd ca 335 cm; djup 80-140 cm, genomsnitts
djup ca 100 cm. 

Medeldimensioner 380/335/100 cm; proportioner 
100/88/26. 

Gropsystemet är litet, men tack vare sitt läge i det 
trånga passet mellan den branta Routeken och Övre 
Vapstsjön har det sannolikt varit effektivt, Ett renstråk 
från Arefjället torde ha gått fram här. 

Om det rödfärgade berget· Routeken som kultplats 
se AL XIII, sid. 254. 

TABELL 83. SYSTEM 63. Routeken, Övre Vapst• 
sjön, Tärna. 

Dimensioner i cm Avot1nd 
Nr 

längd bredd djup n, m 

I 45o 380 140 
2 400 360 100 1-2 2 
3 330 300 uo 2-3 17 

4 380 330 So 3-4 IJ 

5 350 310 100 4-5 30 
38o 330 8o 5-6 10 

Anm.: 3 foto 117, 

III 
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Öre-och Lögde älvar. 

Under besiktningsresan samtalade jag med befolkningen i byarna utefter 
älvarna, men mycket dåligt med uppgifter om fornfynd. Särskilt gäller 
detta för Öreälven; trots att många personer som jag talade med var i 
BO-års-åldern, 

Försök till förklaringar till fyndlösheten: 

Folk har svårt att upptäcka lösf�nd som ej är direkt igenkännbara som 
pilspetsar, yxor m.m., däremot förbises alltid avslag, skrapor m.m, viJ 
är svårare att känna igen, 

- Älvarna är utefter långa sträckor starkt meandrande: äldre näs har
skurits bort (och därmed ev boplatser) och nya har skapats, högre straI
brinkar har underminerats tills de rasat ut i älven, som dessutom för
djupats på de ställen där berggrunden ej förhindrar detta.

Flottningen i älvarna har gjort att man sprängt bort stenhinder, ändrai
älvarnas lopp, grävt bort näs och uddar, lagt igen vikar etc,

Jordbruksmarken ligger (itminstone för Öreälvens del) ofta alldeles in
till älven, dvs på "ny" mark. Man Ja r ej brukat äldre ra rker där boplat
kan tänkas finnas. För Lögdeälven kan de lösfynd som gjorts tyda på att
boplatserna är högt belägna någon bit från älven. Jordbruket har efter
Lögdeälven ej utnyttjat mycket av denna mrk, då skogsmarkerna efter 
älven redan tidigt övergick i bolagsägo, och därmed förhindrades odling

- hur har landhöjningen påverkat vattenflödet, hur högt gick havet tidiga

Kartnumreringen: 

3. 

,. . 

5. 

6. 

Äldre k varnplats: resterna av hoprasad skvaltkvarn, byggnaden kvar av
vattenkraftverk byg5t på 192O-talet (innandöme och vattentub rivna 
på mitten av 193O-talet), Ottervattsbäcken, 

I Öreälven mellan Ström och Provåker fanns tidigare en skvaltkvarn, 
.)som dock stod öde länge, och som resterna av försvann vid en vårfloo/

för tiotalet år sedan. 

Fyndplatsen för Condrad Johanssons skifferyxa. Tidigare registeerad 
på ATA. Uteffer Nordsjöbäcken, 

Fyndplats på Klöse 1:3 (Söderlind). Fyndet troligen på Västerb. musew 

Ursprungliga läget för Olofsfors Bruk, 

Läget för gamla kraftverket i Hyngelsböle, Byggt på 192O-talet i trä, 
Ombyggt på 193O-talet i sten, då man även installerade större turbin 
vilken man övertog från Agnäs kraftverk, I drift till 1954 (?), Rivet 
1972 (?). 

Adresser till sagesmän: 

Rune Lindström, Agnäs. "Kan mycket om gammalt". Har trol. uppgifter om 
lösfynd i trakten. Ej hemma vid besiktningsresan. 

Sigvard Johansson, Näsmark, Lär kunna mycket om naturmediciner då hans 
farmor var barnmorska i Näsmark. 

Fritiof Eriksson, Postgatan 26, Rundviksverken, F.d, kraftverksskötare i 
Hyngelsböle, Äger en del fotografier från kraftverket. 

Ernst Johansson, Fredsgatan 23, Nordmaling (tidigare Toböle), Lär ha hitt, 
något stenföremål. 

Umeå i september 1975 Bengt-Åke Jonasson 
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Fättjaure 

6. Sandstränder i skyddade vikt\. In� spår efter boplatser.

7. Grustäkt intill vägen; möjli�en på platsen för fornlämning
nr 62, eftersom denna ej kunde återfinnas. 

8. Fornlämning nr 61 utmönstrad. �'ornlämninc:en nr 139 skall enl 
Anesäters registreringsrapport ligga på stranden strax nedan
för en moränhöjd. Boplatsen eller indikationer pil denna kunde
ej återfinnas. Möjligen är grussvallningen på stranden såpass
omfattande att boplatsen numera täckts av svallgrus. 

9, Sandstrand lämpad för bosättning, men utan indikationer på
boplatser, 

10. Kåtaplams,

11. Fångstgrop(ar), Troligen fortsätter systemet på S sidan om
älven. 

12.
l!i

Fångstgroparna bortgrävda? · ·
Vid Guortajaure-älvens utlopp 
iordning en uppläggningsplats 

13, Kåtaplats 

i Fättjaure har man nu gjort
(för renstängsel?) 

Fättjaure är en sjö med företrädes steniga och höga stränder 
liksom Borkajaure, Bristen på boplatser runt sjön kan tyda på 
att dessa ligger på högre höjder runt sjön, Vid markeringen för
fornl, nr 139 är marken mycket låg sandig samt sank, Trmligen 
har en vik gått in här ett 100-tal meter i rel, sen tid, 

Södra sidan om Fättjaure fram till fnr 138 inventerades den 14 
jµni av Björn Bäverskog tillsammans med båtägaren Alfred Israele
son. 
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'-: "(_>/·/ , .  . 'VI/{. ö �j;i/ SJOlll,;GLERINC.SRl,;GISTRi,;T Art: Fångstgropar 

Älv _______ _ Lp Lapp land ___ _ 
Sjö Fättjaure Sn Vilhelmin_a ___ _ 

D-omr. ____ V_1.:...· l.:...h:.::e.:...l.:...m:..:.
i

.:...
na

'--_K_r_o_n_o_öv_e_r_l_a
..:..
p
..:..
p_m_ar_k l

Ågobeteckning 

Generalatabablad 40 Oikanäs 
�arkekadekarta blad 

Inventeriogerapport 

Grävnini::arapport 

Orienteringauppgifter 

Där systemet av fångstgropar låg - ett 
10-tal - är nu ett stort grustag.

r�rrängnppgitter: 

atraodplAn 
hak 
terraaaplan 
brink 

bredd höjd 

Geologiak beakrivning och YegetAtion:

Beekrivnin� av fornlämningen: 

bredd höjd 

exponering 

indikation Muntlig uppgift. 
Vid besiktning på platsen hade de gått 
till spillo, visade det sig. I samband 
med att vägen började förbättras.- ett 
arbete som pågick vid tiden för besikt
ningen� togs det grustag upp som spo-. 
lierade fångstgroparna, 

Inv. av �tig Anesäte_t:_ __ sep�� ... 196 

med fältnr Fättjaure l 

Und. av __________ 19 

Markfoto 

Flygfoto 

Litteratur 

Plnnskisa 
( ek1\l a /, 2o (>t"())

Strömriktoing 
Alltid nedAt 

profilakiao 
(okala 

CD 
Ko01p1uari ktn ing 

) 



SJÖRt:GLERJNGSRt:GI STllt:T 

Älv _______ _ 

Sjö Fättjaure 
Lp !:fil!R]__11n.�d�--
Sn Vilhelmina 

D-omr, _______ B_o_r_k_a_l_:8 _____ _
Ägobeteckning 

Generalstabablad 40 Dikanäs 
Markekadekarta blad 

lnventeringerapport 

Grävningerapport 

Orienteringauppgifter 

Intill vägen Dikanäs - Boitiken vid 
hemmanet med namnet Fättjaure 

Terrängnppgifter; 

atrandpllln 
hak 
terraeaplan 
brink 

bredd höjd 

40 

G�ologiak beftkrfvning och vegetAtion: 

Stranden består av grovt svallgrus 
(småsten). Där strandvallen tar slut 
övergår den i tjockt vegetationstäcke. 

Beakrivnini av fornlämningen: 

längd bredd höjd 

ezponering S:iderläge (solvänt) 
indikation Skörbrand sten och härdrester. 

Fynd iJ/ ett par skrapor och avslag. 

Art: Strandboplats 
samma som Finnberg 61 

Inv. av ,5_1:_ig _ _Anesäter sept. I 069 

med tältar FättJjure nr 2 
Und, · 1\V ---------- 19,.

Markfoto X

Flygfoto 

Li tterAtur 

· l'lenukiss
(sk11la /:200()0)

Str,iwril.tning 
alltid ne<tAt 

profilekieo 
(skala 

Ko"1paaeriktning 
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opar och strand med 
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Komplement till tidigare insänd rapp,rt om 

Borkajaure, 

Anesäter sept. . l !)69

Då ja g endast hade museets- 11 snabbregister" med mig 

angavs platsen nr 140 med "fångstgrop", varför jag 

ej uppmärksammats på att tre gropar registrerats '/(J 

redan tidigare, 

orkajaure .!_ och 2 

____ 19 

and- och gropbtlder 

profil ok i.AH 

) (slrnlo 
i•...:J •.-

··-·-·-- 4'

./'\ 
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tionen närmast svallgrusstranden. Fick 
/-fram stenar som var skörbrända. 1 

Fångstgroparna av vanlig typ. Så placera� I

de att de måste ha legat i vägen för 
strövande högvilt. 

Vo • t.t:

Fångstgrop l: 2, 5 m diameter, 0,8 m djup '-.. 

Cl 
Fångstgrop 2: Kompass 380 grader från nr . "-!\.:

I 3 m i diameter och 0,6 djup. 60 m fr. nrl � �--, 
FångstgrC?.2 3: 40 m från nr 2, Kompass I�/· -7;,·

1
:-,:;:··� .JI __ ./ 

• • 1 '.ooc·,:, ·· -..... __400 grader 2, 5x3 m 1 kratern 0,7 m dJup. K ·. . kt • •. StrHmriktuin« ompfta8rt n1n 9 Det ringa djupet tyder på mycket gamla ,.ll tid no.t&l 
gropar. 

Q 
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SJÖllt:GLERINGSRt:GISTUET Art: Fångstgropar och strand med 

Älv _______ _ 

skö 

Lp ��_p_l_and ___ Inv, av �tJg Anesäter 

Sjö Borkajaure Sn Vilhelmi_na_____ med !iiltnr �!��laure 

sept. 
1 och 2 

. I !)69 

D-omr. _B_o_r_k_a_12._._· _B_o_r_k_a_o_c_h_B_-_K_i _tt_e_l_f..cj_ä_l_l _s_a_m • Und. av ____ 19 
Agobeteckning 

Generalstabablad 40 Dikanäs 
Yarkskadekarta blad 

Ioventeriogsrapport 

Grävoin�srapport 

Markfoto Strand- och gropbtlder 
Flygfoto 

Litteratur 

l---------------------1----- ···--· ..
Orieoteringsuppgi!ter Plnnski•• 

Misstänkt �t!:a.!!_dE_o.e_l2_t�: skörbränd sten t ( sk� 1" 
�" ) 

profi lokiMn 
(ei<nln 
• .,"C•-

L--------'' 
kom fram vid grävning i gräsvegetationen. 

• ..j. 

f.å!!g�t11_r.!!_p2_r 3 st ·i linje 

TPrränguppgifter: 

strandplan 
hak 
terrassplan 
brink 

bredd 

80 m 

hö,jd 

Geologisk beskrivning och vegetation: 

___ .. ..,_ .. ___ .,,. \_J 

Grovt svallgrus och frodig fjällbjörkskog/I
med inslag av barrträd 

[� 

Beakrivnin,i: av fornlämningen: 

läng:d 

exponering 

bre,:ld 

västläge (solvänt) 

höjd 
I 
I 

. . •••• 
.. ... 
• • 'l

--•..:• •• C• •. � 
___ _, ·. · . 

, 
I 

. .

• 

indikation I 
i

... 

Skörbränd sten såväl av yngre som äldre 
datum. Provgrävde i skogsmarkvegeta
tionen närmast svallgrusstranden. Fick 
fram stenar som var skörbrända. 

I. 

Fångstgroparna av vanlig 
de att de måste ha legat 
strävande högvilt. 

typ. Så placera-' 
i vägen för 

• I

0

..... 

Fångstgrop 1: 2, 5 m diameter, 0,8 m djup 
"-.

('J 
Fångstgrop 2: Kompass 380 grader från nr 1, "S\.: 

I 3 m i diameter och 0,6 djup, 60 m fr. nrl � 1L-. 
Fångst9r<?,P 3: 40 m f�ån nr 2. Kompass

_ 
i�:�· ., ,,'H��------ -.!._/._./ 

400 grader 2,5x3 m 1 kratern 0,7 m dJup. 1 •-·� _'.. --�. . .. - - .... 

i 
J 
Q 



Borka,j aure 

Västra sidan av sjön är mycket brant med mycket stenrik terräng, då block har 

lossat från fjällkanten. 

Utef'ter östra sidan av sjön löper landsvägen, huvudsakligen på den ursprungliga 

stranden, men delvis på fyllnadsmassor som lagts ut i sjöstranden, 

Även den östra stranden till största delen alltför brant för bosättning, 

1. Vid sjöns utflöde fanns i VM:s arkiv angivet läget för en fångstgrop. Vid

kontroll av strandpartiet kunde kostateras 2 gropar, den ena rel. högt upp

efter strandpartiet i granslcpg, den andra alldeles intill utbillppet ur sjön

(30-40 m därifrån och ca 10 m från stranden) i fjällbjörksogen,

Strandpartiet kunde i övrigt inte ge några ledtrådar, Blåsigt strandparti.

S sidan av utloppet var mycket brant, då en grusålS' (morän ocll stenblock)

löper längs efter älven ca 500-600 m,

2. Den äldsta boplatsen för samer förstörd då en mindre väg drogs ned mot sjön

och sommarbostäderna, (uppgifter av gårdsgäare)

3. Trots ihiirdi.gt sökande .kunde några boplatser ej återfinnas i norra änden av

sjön. Den nuvarande vägen går ett 50-tal meter närmare sjöstranden än den på

generalstabskartan. En mindre åsrygg vid markeringen 63 är nu ockuperad av en

sommarstuga.

4. Ungefärligt läge för bro över älven (vandringsled). På östr,,. sidan av äi:ven,

alldeles där bron slutar, är berget mycket renspolat och är av samma karaktär

som det gul-bruna stenpartiet som omtalas vid älvens utlopp i Bergsjön.

Ett hundratal meter uppströms älven finns 'även stenpartier på ö älvkanten

som tyder på s:.ipning av rinnande vatten. Dessa partier lic;ger nu ca 6-7 m

högr<i än nuv. äl vyta (ögonmått). Har älven markant sänkts under senare tid ?

5,Älven nedströms Nedre Fättjaure är mycket strid. Stränderna utefter älvens 

östra sida hnr tidiga:e använts som ängsmarker, nu delvis igenväxta. Västra 

sidan av älven betydligt stenigare och har därför ej använts so, slåttermark. 

:1 0 '' "' ..,.,,HJ 

I området nedanför bron över lilven finns mindre moränåsar bland slåttermark-

erna (N sidan älven). Dessa mindre åsar gav dock inget vid besiktning. Åsarna 

löper i älvens rilctning. Äspartierna ligger endast några meter över nuv vatten

yta. I övrigt sanka marker i detta område där älvens vatten saktar av. 

9 1 / 7 B 
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Generalstabskartan är mycket schablonart! vad gäller strändernas sträckning, 
och en del större felaktigheter finns utefter norra stranden i sjäns väst
ligaste tredjedel, 

Kartmarkering: I 

1, Öster om bäckutloppet finns en större udde än den som markerats 
till väster om bäcken (enl generalstabsaartan), Något ytterligare 

öster om denna östra udde finns ett större stenblock på en mindre 
udde, Det påstods att man där hittat ett människaskelett, Vid kontroll 
på platsen hittade även jag ett ben, men troligen var det ett extremi

tetsben av ren, En rengrav? 

2, D,s,k, skrämtviken, Här lär också ha funnits en lappgrav alldeles ytters 
på den branta bergplatån, Uno Johansson i Virisen påstod att det i 
närheten skulle finnas ännu en grav, som lär synas då den är täckt med 
sten. 
Reservation för det exakta läget på Skrämtviken, 

3, Min markering överensstämmer med VM 134, Platsen för markeringen har 
tidigare varit en ö, �åxme� Sankmarken bakom tyder på en gammal vik, 

"Ön" endast 3-4 m hög, 
Däremot ställer jag mig tuivlande till findplatsens markering (flint
stycket), Vid kontroll av ursprungshandlingarna i Västerb, museum har 
flintstycket ej lämnats till museet direkt efter upptäckten, ytan först 
långt senare, och då tydligen av annan person än upphittaren, 
För egen del låter det troligare att flintstycket hittats på någon av 
gårdarna i samband med odling, 

4, Resterna av en gammal gård, De byggnader som finns kvar är ekk ca 5 
lador och en ladugård, vartill kommer en del byggnader som rasat ihop, 
Vid det gamla brofästet till Virisholmen finns en ladugård på fast
landssidan som trol, tillhört gården på Virisholmen, 
Det påstods även att det skulle vara samma släkt som först haft gården 
på fastlandet och därefter flyttat över till Virisholmen, 

5, Gården på Virisholmen, numera endast fritids- och fiskestuga, Använd til 
för ett tiotal år sedan, 
En dämning av sjön skulle leda till att flertalet öar i den Ö delen av 
sjön försvann, likaså gården på Virisholmen, 

6, Resterna efter den äldsta gården(?) vid Virisen, 

Övrig bebyggelse: 

7, Virisen, Tre gårdar av vilka nu endast en är i bruk, Obs, vägl�st land, 
En dämning skulle förstöra möjligheterna för Uno Johansson att fort
sätta åkerbruket, 

8, Glunkvik, Ödegård, "Per-Albin-stuga• 

På S sidan sjön finns endast några båthus i sjöns V del, och en fiskestuga 
(ny) vid markeringen 9, 

Sjön har mycket steniga stränder och en hel del stenrevlar ute i SJon, Sand
stränderna finns huvudsakligen på de ställen där en bäck går ut eller gått ut. 

Fadern till Uno Johansson menade att lapparna knappast använt sig av sjön, De 
lappvallar och likanande som finns ligger närmare och bakom Virisfjället, Han ha< 
aldrig hört talas om några lappska platser på S sidan sjön, 

J 
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1. Fångstgrop ca 10 m från stranden intill ett par äldre mindre

grustäkter.

2. Fångstgrop intill f.d. grustag

3. Fångstgropar 7 Uppgift lämnade av flera personer. Kontrollerades ej,

4. Rengärda, Använd till för ca 30 år sedan, Nästan helt igenväxt.

5. $tor-Nilas kåta, Några sade att man kunde se resterna, andra att alt

var förstört. Vi kunde dock ej återfinna rätta platsen,

iQ
.,,

stenyxa, Oskar Nordgren, 

�Gammalt lappviste 

Uppgiftslämnare: 

4+5 lämnade av Alma Nilsson, Boksjö. Hon berättade även att då man bygg 

skolan i Mittibäcken lär man ha hittat människoben, 

En dämning av Nedre Girjan kommer att medföra att gården på S sidan kom 

att helt stå under vatten, 

BENGT.Ar< r, .I0>-1 AS SON 
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1. Björnsjön, Västernorrlands län
Foto Bengt-Åke Jonasson 28/5-75

2. Björnsjön, Västernorrlands län
Foto Bengt-Åke Jonasson 28/5-75

3. Gård på NÖ stranden av Björnsjön

HM o SHM ., s �; 

(Ca 2 mm SK i Kalvträsket på planeringskartan)
Foto Bengt-Åke Jonasson 28/5-75

4. Gård på NÖ stranden av Björnsjön
(ca 2 mm SK i Kalvträsket på planeringskartan)
Foto Bengt-Åke Jonasson 28/5-75

I 1 8 
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5. Gård på NÖ stranden av Björnsjön
(ca 2 mm SK i Kalvträsket på planeringskarta)
Foto Bengt-Jlke Jonasson 28/5-75

6. Björnaforsen
Foto Bengt-Äke Jonasson 28/5-75

7. "Kvarnforsen, i Gideälven strax norr om Studsviken
Foto Bengt-Äke Jonasson 28/5-75

'.] /78 



Det stenblock som påstås vara platsen för ett skelett
fynd (människa). Jämför rapporten om Virisjaure, punkt 1. 
Sjön Virisj aure 
Negativ K847:19 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson juni 1975 
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Stavarsjöarna, Fredrika socken, Lappland 
Negativ K846:10-ll Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson 28 maj 1975 

Borkajaures utflöde i Vojmån 
Negativ K846:33-34 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson juni 1975 



Den låga stranden vid Övre Fättjaures utlopp 
Negativ K847:8 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson 13/6-75 

Läget för fornlämning nr 62 strax söder om Fättjaur 
Negativ K847:8 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson juni 1975 



Lögdeälvens utflöde i Lögdasjön. 
Förmodad strandboplats. Plats 2 enl rapport. 
Negativ K848:14 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson 2/7-75 

Söndersvallad strandbrink 
Fyndplatsen för skrapa (punkt 7 enl rapport) 
Negativ K848:34 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson 2/7-75 
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Yttre Lögdasjön, Fredrika socken 
Härdar? Punkt 9 enl rapport. 
Negativ K848:21 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson 2/7-75 

... ,1#, 
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Yttre Lögdasjön 
Till vänster syns regleringsdammen 
Ön med fynd av skrapa (nr 11 enligt rapporten) 
Negativ K848:17-18 Västerbottens museum 
Foto Bengt Åke-Jonasson 2/7-75 

Yttre Lögdasjön, Fredrika socken 
Ön med förmodade härdar. Punkt 10 enl rapport 
Negativ K848:20 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Äke Jonasson 2/7-75 
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Lögdasundsselet, Fredrika socken 
Pilen markerar punkt 17 enl rapporten (fångstgropar)? 
Negativ K848:29 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson 2/7-75 

Lögdasundsselet, Fredrika socken 
Punkt 12 enl rapporten, Fyndplats för skrapa. 
Negativ K848:32 Västerbottens museum 
Foto Bengt-Åke Jonasson 2/7-75 


