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INLEDNING 

Undersökningen utfördes av Västerbottens museum under ledning 
av Lars Göran Spång under tiden 1978-06-18 till 1978-06-19. 
En tidigare förundersökning utfördes 1978-05-28 under samma 
ledning för att få underlag för bedömning av hur ärendet skulle 
handläggas. 

Anledningen till undersökningen var att anläggningen blev skadad 
i samband med skogsplantering då en kultivator körde över och 
grävde en planteringsgrop i anläggningen. Nävret som kom i dagen 
uppmärksammades av verkmästare Ture Rönnholm, Stensele, som 
kontaktade länsmuseet. Förundersökningen som därefter företogs 
visade att näverdepån troligen varit naturligt konserverad av ett 
torvlager, men som genom skadegörelsen troligen skulle förändra 
bevarandeförhållandena. Länsmuseet åtog sig därför en arkeo
logisk undersökning. 

BELÄGENHET 

Anläggningen låg ca 200 m från Storbäcken i skogsmark som 
sluttar åt NO. Platsen är markerad på ekonomiskt kartblad 23 H 
0-1 a-b.

ARBETSKOSTNAD 

Till undersökningen har åtgått ca 48 grovarbetstimmar och 24 
assistentstimmar inklusive förundersökningen. 

TEKNISKA U PPGIFTER 

Anläggningen tornfotades med stadstornet. Endast halva anlägg
ningen undersöktes. Profil skars med nyväs sade knivar. Planer 
och profiler ritades i skala 1:10. Höjdfix upprättades ej och 
koordinatsystemet låg i enlighet med anläggningens riktning. 



MA LSÄT TNING 

Endast halva anläggningen grävdes ut vilket föranleddes av att 
frågeställningarna om arten av fornlämning ( grav eller näver
depå), mängden näver, samt daterande faktorer, kunde be
svaras med en partiell undersökning. Med en partiell undersök
ning finns möjligheten kvar att besvara frågor som ex kräver 
laborativa analyser, med förbehållet att bevarandeförhållandena 
är oförändrade. 

SAMMANFATTNING 

Dateringsmetoden har varit dendrokronologisk, d v s  en minimi
ålder har erhållits genom att räkna årsringarna på en stubbe vars 
rötter växte över anläggningen. Härvid erhölls en ålder av ca 120 år 
eller äldre. 

Ändamålet med nävret har troligen varit att täcka en kåta, tak, 
eller vägg. Trots uppmärksamheten i press och radio omkring 
påträffandet har ingen anmält någon kännedom om anläggningen 
varför den troligen har relativt hög ålder. 

Några rester efter tyngder, som lade nävret i press, påträffades 
inte. Eventuellt har nävret pressats med torv. 

Med ledning av den yta som nävret skulle kunna täcka kan man få 
en fingervisning om ändamålet förutsatt att nävret i dewn var av
sett till ett objekt. Ytan på nävret uppmättes till 140 m . För täck
ning av en kåta, som i det närmaste kräver 3 lager näver, skulle 
det räcka för en kåta med endiamfter i bottenplanet på ca 5,5 m 
och ca 4, 5 m h. För taktäckning, också med 3 lager näver, räcker 

2 
140 m näver till ett tak med dimensionerna 5 x 8 m ca. För vägg-
beklädnad, vilket är en ovanligare företeelse, med en vägghöjd på 
2, 5 m blir bottenytan på byggnaden ca 4 x 6, 5 m och då med två 
lager näver. 

A NL Ä GGNIN GS BE SKRIVNIN G 

Näversjoken var lagda med barksidan neråt. 

Näversjoken hade en medellängd på 0, 75 - 1 m mätt i björkstam
mens längdriktning. Största sjoket var 1, 72 m 1 och 0, 5 m br� 
taget från en björk med minst 0, 16 m diam. 

Nävret var lagt direkt på torv med undantag av två näverrullar 
som låg underst, men förmodligen utan någon avsiktlig funktion. 



Bilder: 

sv/v 
A373:9-10 

A373:11-12 

A 375: 1-2 

A 375: 3-4 

A 375: 5-8 

A 375: 9 

A 375: 10-11 

DIA 

St. 14710 

St. 14711 

St. 14712 

St. 14713 

St. 14714 

VLM-arkiv 

Depån fr N efter avtorvning 

Depån fr V efter avtorvning 

Ytberäkning av nävret 

Tornbild efter profilskärning. Kryssen på 

SV si dan om depån 

Profil från NO 

Tornbild efter avtorvning 

Tornbild när depåns NO halva var till 

hälften utskuren 

Depån efter avtorvning från V. 

Depån efter a vtorvning från N O. 

Tornbild 
Halva depån skärs ut från V. 

Halva depån utgrävd. 2 näverrullar synliga 

i botten 



Näverdepån från V efter avtorvning 

Neg nr VLM-A373:11-12 

Näver'depån från N efter avtorvning 

Neg nr VLM-A373:9-10 
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Tornbild av näver

depån. NO hal van 

till hälften genom

skuren 

;eg nr VLM A375: 10 

Profil från NO 

Neg nr VLM A375: 5 

Ytan på mängden näver 

beräknades genom att 

den lades ut marken

Neg nr VLM A375: 2 


