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På Olofsbäcken forslades höet under �enhösten och under 

myrslåttern roddes bäcken ner till dammen. 

Foto: K 2497: 1,2,26 och 26. 

A:2 Raserad lada 

Grunden utgörs av syll direkt på marken. Stommen består 

av timmer. Taket synes ha utgjorts av kluven gran. Mått: 

3,5 x 3,5 m. Taket och väggarna är inrasade. Ladan är be

lägen 30 m S om Fiandbäcken på myrrnark,som är bevuxen med 

björk, vide och mossor, i kanten av myrslåtteräng. 

Foto: K 2497: 3 och 4. 

A:3 Raserad lada 

Grunden utgörs av syll direkt på marken. Stommen består 

av timmer. Taket har utgjorts av kluven gran. Mått: 4 x 4 

m. Tre stockar upp från syllen finns tvärgående mindre

stock som golv. Taket är raserat och väggarna delvis in

rasade. Ladan är belägen 40 m SO om A:2.på delvis igen

vuxen myrslåtteräng, bevuxen med björk, vide, starr och

mossa.

Foto: K 2497: 8,9 samt 10-13 myrslåtterängen vid A:3.
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A:4 Raserad lada 

Grunden utgörs av syll direkt på marken. Stommen består 

av timmer. Taket har utgjorts av kluven gran. Mått: 

c 4,5 x 4 m. Ingången har varit på kortsidan. Spik finns 

i stocken. Ladan är helt raserad. Den är belägen c 200 m 

SV om A:3 på delvis igenvuxen myrslått�räng, bevuxen med 

bjötk, vide, starr och mossa.( Samma myrslåtteräng som 

vid A:3). 

Foto: K 2497:14. 

A:5 Vattenledningsdike "Nyvattuledninga" 

4 m bred och 7-800 m lång, delvis igenvuxen, från Fiand-
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bäcken mot NO. Fiandbäcken dämdes upp, vattnet leddes in 

och släpptes sedan ut på myrslåtterängarna. 

Foto: K 2497:15 och 16. 

A:6 Raserad lada 

Grunden utgörs av syll direkt på marken. Stommen består 

av timmer. Taket utgörs av kluven gran. Mått: 4,5 x 3,5 m. 

10 stockrader återstår av väggarna medan taket är inrasat. 

På första raden stock över syllen ligger tvärgående stock 

som golv. Golvet är delvis uppruttet. Öppning åt N på 

kortsidans V del. Årtalet 1902 är inristat i ena väggen. 

Ladan är den bäst bevararde av de besökta ladorna. Den är 

belägen c 1 km S om byn Norrheden på myrslåtteräng, be.,. 

vuxen med vide och starrväxter. 

Foto: K 2497: 17-23 samt 27. 

A:7 Vattenledningsdike "Lillvattuledninga" 

1,5 m bred och c 3-400 m lång från Mörtbäcken mot NO. 

Mörtbäcken dämdes upp och vattnet leddes till en slåtter

äng. 

Foto: K 2497:24. 
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A:8 Sommarväg från Fiandberg till Norrheden 

Sommarvägen gick över dammen A:1. Den kunde vid invente

ringen inte l&kaliseras annat än till en stig c 50 m SO 

7. 
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om A:1. Sommartid tog man sig från Vilhelmina till Fiand

berg, därifrån på sommarvägen till Norrheden. Längs Stor

bäcken rodde man vidare till Skarvsjöby. 1905 utgick 

statsbidrag till att spånga stigen över myra��a. ( Lindmark) 

Förutom dessa anläggningar finns inom området ytterligare 

två som ej besöktes på grund av tidsbrist • 
• 



A:9 Rester efter dammanläggning 

Damm i Storbäcken nedströms sammanflödet med Streikbäcken. 

Därefter vattenledningsdike till Mejvansjön och vidare 

till Skarvsjön. Dammen är i samma skick som A:1 enligt 

A. Lindmark.

A:10 Vattenledningsdike 

C 1,5 - 1,8 km lång från Fiandselet mot NV ner bakom byn 

Norrheden. 

NÄRINGAR PÅ NORRHEDENT1YRARNA 

Förutom till myrslåtter utnyttjades myrarna för andra 

näringar. Enligt Lindmark räknades bl.a. Fiandbäcken och 

Bletiken tidigare som bra gäddfiskevatten. Snarning och 

jakt av småvilt hade ganska stor betydelse på myrarna. 

Torrtallen på myrarna användes till bränsle och torv togs 

till torvströ till ladugården. Förutom myrhö togs fräken 

i Olofssjön till bete för kreaturen. 
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FOTOLISTA 

svart/vit 

Film nr K 2497 

A:1 Damm vid Olofsbäcken fr V 

5. 

9, 10 

11 Rester efter stenarm (SV-NO) på A:1 s N sida fr N 

12 Rester efter A:2 fr Ö 

13 Rester efter A:2 fr V 

14,15,16 Myrslåtteräng vid A:3 fr N 

17 A:3 fr NO 

18 A:3 fr SV 

19 Myrslåtteräng vid A:3, stubbar, röjning inför 

20 

21,22 

23 

24 

25 

26 

slåttern fr N 

Myrslåtteräng vid A:3, rester 

Myrslåtteräng vid A:3, rester 

A:4 fr Sv 

A:5 fr so

A:5 fr NV 

A:6, detalj vid öppningen fr 

A:6, detalj av golvet fr NV

A:6 fr NV 

A:6 fr V 

efter hässja fr 

efter hässja fr 

NV 

27 

28,29 

30,31 

32 Byn Norrheden från slåtterängen vid A,6 fr S 

33 A:}' raserad genom skogsavverkning 
·.\ 

34 A: 1 , delen nedströms fr sv

35 A: 1 , centrala delen fr so

36 Från byn Norrheden mot Mörtmyren,

bildens mitt_ fr N

37 Från byn Norrheden �ot SÖ
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