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INLEDNING 

Inom ramen för det av Västerbottens Museum ledda projektet 

''Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag 

i Västerbottens län" inventerades delar av Storumans vatten

system i Stensele sn, Storumans kommun. Inventeringen komplet

terades genom att fyra av de nyupptäckta fornlämningarna undP.r

söktes (se separat rapport). 

Undersökningen har finansierats genom Arbetsmarknadsstyrelsen 

utom projektledning och administration som betalats av Väster

bottens Museum. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Inventeringen utfördes under tiden 18 - 28/5 1982. 

Amanuens och a�sistent: David Loeffler och Ulf Eriksson, 

samt under kortare perioder Ove Norberg och Göran Schill. 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

I samband med �neälvens reglering �tförde Riksantikvarie

ämbetet inventering RV området 1954-55 och för ekonomiska 

kartan 1973-75. Västerbottens museum utförde en fornminnes

inventering och en naturgeografisk undersökning av området 

1981 (Holm 1982, Kronhalm 1982). 

OMRADESBESKRIVNING 

Storuman är ca 65 km lång och ca 6 km bred. Den sträcker sig 

från Storumans samhälle i Sö till Slussfors i NV. Sjön ligger 

i Umeälvens vattensystem och är den största sjön i detta. Reg

leringen påbörjades 1958 och var färdig 1961. Före regleringen 

gick Storumans naturliga utlopp från Forsnacken via Umeälven i 

en �erie forsar ned till Stenselet. Förbindelsen är numera 

stängd av en dammbyggnad. Storuman har ett största djup på 135 

meter och en regleringsamplitud på 7 meter, mellan 345,3 - 352,3 

meter. Medelvattenståndet före regleringen var ca 349 meter. 

Jordarterna i det inventerade området är huvudsakligen morän 

och grus. 

Vegetationen ovanför dagens strandhak består av blandskog, till 

övervägande del tall och qran. Markvegetationen består av lingon 

och bJåbärsris, ljung, mossa torv, vass och gräs. Stränderna Är 

av skiftande karaktär och ·eroderar i varierande grad .. De är i 



huvudsak låga med ca 1 met.er höga hak. Vissa delar är dock 

högre med upp till 8 meter höga hak. De låga stränderna är 

ofta vattendränkta, steniga och bevuxna med ris och vass. De 

höga stränderna eroderar kraftigt. Luspholmen med intilliggande 

holmar utgör exempel på ett område med höga, kraftigt erode

rande hak med inslag av låga risbevuxna stränder 1 liksom om

rådena kring Gaskeluokte och Strömsund. Då området kring Stor

uman mest best.år av svårvittrad grov granit ser man på flera 

ställen längs stränderna anhopningar av stora block där växt

täcket och finmaterialet spolats bort. 

Skillnaden mellan den högsta naturliga vattennivån före reg

leringen, 351 meter och den högsta dämnings�ivån, 352,30 meter, 

är inte så stor. Denna variation har ändå orsakat. stora skador, 

speciellt på stränder och områden som består av grusmaterial. 

Stränderna är på många håll kraftigt skadade �v vågverkan, som 

bl a orsakats av kraftiga vindar. DPt har under en period på 

12-13 år hildats nya strandplan med en hredd av 3-12 meter på

utsatta ställen i älvmagasinet och erosionen pågår fortfarande 

utan tecken på att förloppet skulle vara i avtagande (Kronhalm 

1982, Holm 1982). 

MAL SÄTTNING 

Målsättningen var att inventera Storumans stränder vid lågvatten 

och do�umentera framkomna och om möjligt arkeologiskt undersöka 

de fornlämningar som kunde tänkas ge dateringar.Vidare var mål

sättningen att skapa en uppfattning av fornlämningsbeståndet ned

anför dagens stranhak, dvs fornlämningar som lagts under vatten 

i och med dämningen 1961 eller som har spolats fram genom vind

och vattenerosion under de 20 år som gått sedan dämningen full

bordades. Denna rapport bör ses som ett komplement till 1981 års 

inventering. Målsättningen då var att undersöka om det relativt 

fåtaliga fornlämningsbeståndet vid Storuman jÄmfört med andra 

större sjöar i inlandet berbdde på att fornlämningarna ännu inte 

blottats av erosionen utan fortfara�de låg kvar ovanför stra�d

�aken. (Holm 1982). 



FÄLTMET0D 

Valda delar av Storuma�s sjösystem invente�ad�s nedanför dagens 

strandhak, upp till 20 meter eller mer beroende på vattennivå 

och fornlämningsindikationer. Strandhaket undersöktes alltid. I 

vissa fall togs provgropar uppe på strandplanet och ovanf�r strand

haket. Fornlämningarna prickades in på den ekonomiska kartan, 

fotograferades, beskrevs och registrerades. Tidi�arP. kända forn

lämningar besiktigades, se nedan. De inventerade delarna valdes 

med hänsyn till tidigare kunskap om boplatsernas lägen. 

UTVÄRDERING AV RESULTATET 

Vattennivån steg dag för dag under in�enteringens gång, från 

346,10 meter i början till 351,59 meter vid slutet. Medelvatten

ståndet före regleringen var ca 349 meter (Kronhalm 1982). Denna 

nivå passerarles den 2 juni. Under 11 dagar var alltså vattennivån 

under eller vid den normala. De flesta fornlämningarna som ligger 

nedanför strandhaket blir otillgängliga när· nivån når 350 meter. 

57 nya fornlämningslokaler med sammanlagt 75 a�läggningar regi

strerades. 

Inventeringen bekräftade den tidigare kända fornlämningsbilden 

vad gäller Storuman. Detta torde dock främst bero på att de delar 

som invente�ades och så var de delar där flest fornlämningar var 

känt tidigare. För att säkert vet� om rlet också förhåller sig så 

i verkligheten måste hela Storuman inventeras under lågvatten. 

Tidigare känt va� att boplatser av stenålderskaraktär koncentrerade 

sig till Sö delen av Storuman, kring Sarjesnäset, Luspholmen och 

Luspnäset. I och med den nya inventeringen har denna koncentration 

förlängts åt väster och kommit att även innefatta området kring 

Forsnacken, dvs Storumans utlopp före dämningen. Gaskeluokts 

västra och östra stränder inventerades utan resultat. Dessa 

stränder är dock de mest erosionsskadade i hela inventeringsområdet. 

Gaskeluokt var tidigare känt för att ha koncentrationer av boplatser 

av stenålderskaraktär (Holm 1982). Detta gäller den sörlra stranden: 

som inte hann inventeras. Med tanke på det antal boplatsP.r som 

hitt?de� kring Luspholmen och Forsnacken vid lågt vatten, kan det 

tänkas att det också ligger en hel del under vatten vid Gaskeluokts 

södra strand. 



Det var tidigarP. känt att runt Strömsundsavan fann� en kon

centration av samiska lämningar, rengravar; tomtnjngar och 

härdar. Denna bild förstärktes av det nya materialet, �ed 

hl a 14 nya härdar, mån�a troligen samiska. Även fyra bo

Platser och skärvstensförekomster, fyndplatser och n8gr;:i 

härdar/kokgropar kan vara av stenålderskar8ktär. 

Tioiga�e registrer�de fornlämningslokaler besiktigades 

också vid lågvatten. Återfunna lokaler redovisas i rapport

delen. De är: VLM 744/81:48 och 49 (Holm 1982), Raä 72, 74, 

75, 83, 141, 149 - 157 samt 259. 

Ej återfunna fornlämningar, vilka troligen är bortspolade eller 

helt övervuxna, är: 

Raä 71 - stenåldersboplats 

Raä 73 stenåldersboplats 

Raä 84 - stenåldersboplats 

Raä 135 - <Jravplats 

Raä 143 st2nåJdersboplats 

Raä 267 - stenåldersboplats

Raä 278 skärvstensförekomst 

Raä 318 rengrav 

Raä 119 rengrav 

Raä 321 härdar och gropar 

R;:iä 322 - rengrav 

Ett antal fyndplatser besiktigades också •. Dessa är:

VLM 744/81: 29 och 60 (Holm 1982)

Raä 145, 269 och 279.

Inget nytt påträffades på dessa ställen.

En orsak till att fornlämningsbildenär relativt okänd i Storuman 

jämfört med andra större sjöar är att mycket ligger under vatten 

och mycket har eroderat bort. Alla inventerade stränder var utsatta 

för erosion. Fornlämningsbeståndet i det här utsatta områdena är 

ofta så gott som totalt förstört. Även for:ilämningar som ligger 

en bit ovanför strandhaken kan komma i farozonen om några år på 

grund av ero�ionen. 

AV det inventerade materialet �tvaldes fyra fornlämningar, VLM 

1071/82:114, 116
1 140 och 146, för en närmare undersökning. 

Denna redovisas i en separat rapport. 



SPECIALKARTOR 

Några s k  specialkartor har aGvänts i denna rapport. Dessa 

kartor har up�rä�tats av Kungliga Vattenfallsstyrelsens 

vattenbyggnadsteknisk� byrå 1958. De är markskadekartor 

frå� Storumans reglering i 82 band och ger en uppfattning 

om den yta som lades und?r vatten i och med regleringen. 

Kartorna ritades före dämningen är pga detteintP. helt 

överensstämmande med dagens situation. Detta missförhållande 

beror huvudsakligen på den erosion som rågått i 20 år. De 

ger ändå en bild om hur strandförhållandena �åg �t före och 

efter dämningen. 

SGU UNDERSÖKNING (Se VLM neg. nr K 2645:28-37) 

I Nedre Gunnarsjöns SÖ del har SGU utfört vissa undersökningar. 

Där fanns bl a många kvarts- �ch vvartsitblock och annal material 

av vilket en hel del verkar kunna vara lämpligt som råmaterial 

för tillverkni�g 8\' stenredskap. SGU har sprängt sönder en hel 

del kvartsitblock och de skärvor som uppstod vid sprängningen 

var i vissa fall förbluffande lika avslag. Området undersöktes 

men inga tecken på förhistorisk aktivitet kunrle iakttagas. 

Platsen är intressant med tanke på att det finns ett registrerat 

materialblock j Öv,e Gunnarsjön, VLM 744/81:28, och att det i 

Nedre Gunnarsjön finns en boplats med skärvsten och kvarts- och 

kvartsitavslag, VLM 744/81:27, (Holm 1982). 

LITTERATURLISTA 
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Vattennivån i Storuf.laJ dae för dar; kl.12 för undersöknings

tiden 18 maj-30 juni 1982. Dp:r:~ifterna hämtade frn.n i:ellers-';,a

1.orrlands kraftverk, Grundfors kraftstation, Gunnarn.

J-'.AJ 1982 Vi. u. H. 

18 346.43 

19 346.54 

20 346.66 

21 34'6. 78 

22 346.92 

23 347.04 

24 347.33 

25 347.47 

26 347.65 

27 347.81 

28 348.10 

29 348.26 

30 348.44 

31 348.72 

JUNI 1982 

1 348.98 18 351.20 

2 349.21 19 351.20 

3 349.45 20 351.25 

4 349.70 21 351.30 

5 349.90 22 351.30 

6 350.10 23 351.32 

7 350.52 24 351.38 

8 350.72 25 351.46 

9 350.89 26 351.50 

10 351.05 27 351.52 

11 351.09 28 351.57 
12 351. 10 29 351.59 

13 351.30 30 351.59 
14 351.04

, 15 351.07

16 351.16

17 351. 18



SAMMANFATTNING AV REGISTRERADE FÖRNLÄMNINGAR I STORUMAN

Inventering år 1954-55 1982 års inventering och 

ART 1974-75 och 1981 nyregistering 

Boplats 15 12 

Skärvs tens förekomst 13 16 

Fyndplats· för avslag 
. .  

eller redskap 16 18• 

Materialblock -- 2 

Jordugn. -- 2 

Gro.P 6 1 

Fångstgropsystem/ 
antal gropar 4/28 , . . --

Enstaka fångstgrop 2 --

Tomtning ..

3 --

Tomtning med härd ·1 --

Härd 11 21 

Rengrav 9 --

Björngrav 3 --

Benförekomst 5 --

Tillverkningsplats -- 3 

•1st., VLM 1071/82:139, ligger i Stensele.



TECKEl\1-PÖRKLARINGAR TILL TABELLERNA 

Tabell över avslag 

1-grovkornig svart kvartsit

2- " grå kvartsit 

3- " vit kvartsit 

4-mellankornig svart kvartsit 

5- " grå kvartsi t 

6- Il vit kvartsit 

7-tät svart kvartsit

8-tät grå kvartsit

9-tät vit kvartsit

kv-kvarts 

fl-flinta 

SS-skärvstensmängd i liter 

A-antal 

V-vikt i gram

E.Y1]dtabell 

1-längd i mm

b-bredd i mm

t-tjocklek i mm

ret.1-retuschens längd i mm 

mtrl-material, se tabell ovan 

nivå-cm under torv 



Fyndlokal F-!ynd 1 z· 3 4· 5 6 7 8 9 kv. n '. _anrnarknlng 
I 

A V .A V A V A V A V A .V A V. A V A V A ·V .A .y I 

VLM 1071/82:100 1 12 ytplbckad 

VLM 1071/82:104 1 8 ytplockad 

VLM 1071/82:105 1 60 ytplockad 

VLM 1071/82:106 1 1 24 3 50 ytplockad 

VLM 1071/82:107 2 1 8 ytplockad 

VLM 1071/82:109 4 1 18 8 56 1 10 1 8 34 '60 ytplockad 

VLM 1071/82:110 1 12 ytplockad 

VLM 1071/82:111 1 66 ytplockad 

VLM 1071/82:112 5 29 '21 ytplockad 

VL.M 1071/82:113 6-7 3 22 1 1 26 1>57 b ytplockad 

VLM 1071/82:114 28 40 ytplockad 

VLI1 1071/82: 116 97 05' -ytplockad

VLM 1071/82: 117 1 10 ytplockad

VLM 1071/82:118 4 14 ytplockad

VLN 1071/82:122 17 64 ytplockad

VLM 1071/82:126 6 '70 ytplockad

VLH 1071/82:127 8-13 1 25( 1 12 236 579 1> ytplockad &
provgropsgrävnin§

VLM 1071/82: 130 2 18 ytplockad

VLM 1071/82:132 1 5 ytplockad

VLH 1071/82:134 3. 56 1 4 ytplockad

VLM 1071/82: 135 1 24 ytplockad

VLM 1071/82:136 15-16 1 11 ytplockad

VLM 1071/82: 139 1 36 ytploc.kad



Fyndlokal F-!ynd, 1 

A V . A 

VLM 1071/82:140 19-20

VLM 1071/82:141 

VLM 1071/82:145 

VLH 1071/82:147 

VL:M 1071/82:149 

VL:M 1071/82:155 1 22 

VLM 744/81 :48 

VLM 744/81:49 

RAÄ 72 

RAÄ 74 24-39

RAÄ 75 40-44 4 

RAÄ 83 45

RAÄ 149 46-55

RAÄ 152 

RAÄ 153 56 

RAÄ 154 

RAÄ 155 57-58

RAÄ 259 59-64

. - ------�---

z· 3 4· 5 6 7 8 9 kv. n: .�runarknl.ng 

V A V A V A V A .V A V. A V A :V A ·V .A .y 

2 35 . 1 1 46 20' ·, ytpl9ckad 

1 12 1 13 ytplockad 
.. 

- 1 2 ytplockad 

1 8 ytplockad 

1 10 ytplockad 

3 40 2 48� ytplockad 

1 1 1 2 2 2 yt_plockad 

1 4 ytplockad 

1 4 ytplockad 

1 8 1 4 2 22 40 36� ytplockad 

210 1 18 6 40 ytplockad 

1 1 ytplockad 

1 12( 6 14 3 10 53 41L ytplockad 

1 9 
I 

ytplockad 

1 .46 2 1 ytplockad 

3 10 , ytplockad 

1 62 17 101 ytplockad 

1 66 2 20 ytplockad 

. 
-

. 

' 

. 

·- ···· -· _ •• 
-

- _::..,: ----- " -_.;-_ ..... --'I,- .... ·-· 

•----- ... __ -:_-_-_-_------=::::::___----�- -------.,:--;: ___ ·y --., 
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Fyndlokal F-!ynd, 1 z·
.

3 4· s 6 7 8 9 kv. !l � _anma r k.ni.ng 

A V .A V A V A V A V A V A V. A V A :V A ·V .A .y 

VLM 1071/82:140 19-20 2 35 . 1 1 46 20� ytpl�ckad 

VLM 1071/82:141 1 12 1 19 ytplockad 
.. 

VLM 1071/82:145 . 1 2 ytplockad 

VLH 1071/82:147 1 8 ytplockad 

VLM 1071/82:149 1 10 ytplockad 

VLM 1071/82:155 1 22 3 40 2 40: ytplockad 

VLM 744/81 :48 1 1 1 2 2 2 yt_plockad 

VLM 744/81:49 1 4 ytplockad 

RAÄ 72 1 4 ytplockad 

RAÄ 74 24-39 1 8 1 4 2 22 40 36� ytplockad 

RAÄ 75 40-44 4 210 1 18 6 40 ytplockad 

RAÄ 83 45 1 1 ytplockad 

RAÄ 149 46-55 1 12( 6 14 3 10 53 41 l ytplockad 

RAÄ 152 1 9 
' 

ytplockad 

RAÄ 153 56 1 .46 2 1 ytplockad 

RAÄ 154 3 10 , ytplockad 

RAÄ 155 57-58 1 62 17 1 Ol ytplockad 

RAÄ 259 59-64 1 66 2 20 ytplockad 

, 
. 

. 

. 

. 



FYNDLISTA 

F T 1 - b- -

1 •. skrapa 70 56 21 86 

2. klubba med 71 53 34 170 
skaftränna

3. skrapa 33 29 17 .20 
4. skrapa 28 22 13 10 
5. skrapa 23 20 18 3 
6. förarbete till 136 66 13 130

kniv 

7. förarbete till 123 60 12 96
kniv 

8. håläggad yxa 45 52 21 14 

9. kärna 42 35 22 34 

10. kärna 65 55 53 218 

11. kärna 51 36 23 51 

12. kärna 55 52 28 107 

13. kärna 50 45 39 84 

14. skrapa 51 30 18 25 
15. skrapa 54 36 21 40 

16. retusch.avslag 41 45 15 35

17. skrapa 44 31 11 18 

18. skrapa 41 29 10 10 
19. kärna 37 28 21 29 

20. skrapa 20 15 10 2 

21 • pilspets 30 20 6 5 

22. skrapa 39 36 13 18 

23. nätsänke 136 111 94 t2400 

ret 

- _..,__.,._ 1 R 

133 ------·-

-- ______ .,.. 

40 -------

52 -------

38 -------

-- -------

-- -------

-- -------

-- -------

-- -------

-- -------

-- -------

-- -------

32 -------

45 -------

88 -------

91 -------

7C -------

-- -------

21 -------

-- -------

65 -------

-- -------

1�� 

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

..L.Y.LCI.L,.V.1. .1.Q..L .C--. lll.110..L. K.11.lllg 

kvarts VLM 1071/82:106 ytplockad 
porfyr VLM 1071/82:107 ytplockad

skadad 

kvarts VLM 1071/82;108 ytplockad 
kvarts VLM 1071/82:109 ytplockad 

kvarts VLM 1071/82:112 ytplockad 
skiffer VLM 1071/82:113 ytplockad 

skiffer VLM 1071/82:113 ytplockad 

skiffer VLM 1071/82:127 ytplockad 
fragmentarisk

kvarts VLM 1071/82:127 ytplockad 

kvarts VLM 1071/82: 127 ytplockad 

kvarts VLM 1071/82:127 ytplockad 

kvarts VLM 1071/82:127 ytplockad 

kvarts VLM 1071/82:127 ytplockad 

kvarts VLM 1071/82:128 ytplockad 

kvarts VLM 1 0 7 1 / 8 2 : 13 6 ytplockad 

kvarts VLM .1071/82:136 ytplockad 

5 VLM 1071/82:137 ytplockad 

8 VLM 1071/82:138 ytplockad 

9 VLM 1071/82:140 ytplockad 

kvarts VLM 1071/82:140 ytplockad ' 

5 VLM 1071/82:143 ytplockad 

kvarts VLM 1 
�

1/82: 154 ytl)lockad

bergart VLM 10 1/82:154 ytplockad 



FYNDLTSTA 

-

ret 
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24. kärna 53 34 36 80 -- ------- ---- 8 RAÄ ,74 ytplockad 
25. skrapa 27 27 13 12 23 ------- ---- kvarts RAÄ 74 ytplockad 
26. skrapa 25 24 18 7 20 ------- ---- kvarts RAÄ 74 ytplockad 
27. skrapa 27 24 11 8 36 ------- ---- kvarts RA.Ä 74 ytplockad 
28. skrapa 28 13 5 2· 58 ------- ---- kvarts R� 74, ytplockad 

(retusch.avslag:
I 

29. skrapa 30 18 6' 5 59 ------- ---- kvarts RAÄ 74 · ytplockad 
(retusch.avslag)

30. skrapa 34 26 11 8 78 ------- ---- kvarts RAÄ 74 ytplockad 
31. skrapa 35 26 8 10 40 ------- ---- kvarts RAÄ 74 ytplockad 

32. skrapa 32 20 ·11 6 30 ------- ---- kvarts RAÄ 74 ytplockad 

33. skrapa 34 20 13 8 61 ------- ---- 5 RAÄ 74 ytplockad 
34. borr .. 44 27 11 11 33 ------- ---- 5 RAÄ 74 ytplockad 

35. skrapa 44 24 6 5 90 ------- ---- 5 RAÄ 74 ytplockad 
, .. 

(retusch.avslag) . .

36. skrapa 27 22 13 6 27 ------- ---- 5 RAÄ 74 ytplockad 

37. kärna 36 28 20 20 -- ------- ---- kvarts RAÄ 74 ytplockad 

38. pilspets 42 21 7 6 -- ------- ----- kvarts RAÄ 74 ytplockad 

39. •asbestkeramik -- -- -- 10 -- ------- ---- ----------- RAÄ 74 ytplockad 

40. klubba med 163 117 72 t2330 -- ------- ---- bergart RAÄ 75 ytplockad 
skaftränna

41. skrapa 100 60 31 195 202 --------· ---- 2 RAÄ 75 ytplockad 

42. skrapa 31 22 10 7 40 ------- ---- kvarts RAÄ 75 ytplockad 

43. skrapa 25 22 10 7 14 ------- ---- kvarts RAÄ 75 ytplockad 

44. skrapa 72 45 24 88 50 ------- ---- kvarts RAÄ 75 ytplockad 

45. retusch.avslag 38 19 17 5 47 ------- ---- kvarts RA.Ä 83 ytplockad 
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46. skrapa 48 

47. skrapa 15 

48. retusch.avslag 30 

49. skrapa: 22 

50. skrapa 18 

51. retusch.avslag 29 

52. retusch.avslag 22 

53. kärna 40 

54. kärna 43 

55. kärna 30 

56. skrapa 32 
57. skrapa 19 

58. retusch.avslag · 48

59. skrapa 37 

60. skrapa 39 

61 • skrapa 16 

62. retusch.avslag 59 

6). kärna 39 

64. skrapa 37 

65. eldslagnings stål 57
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33 11 19 73 

12 5 1 24 
30 10 10 13 

18 9 "4 16 
16 8 4. 24
23 5 4 16
18 1· 4 56
24 24 24 --

22 _- 2 2 19 --

25 16 13 --

17 7 3 46 
17 10 4 21 

44 16 31 78 

26 13 17 6,8 
29 9 6 35 

9 6 1 7 

27 9 12 114 

36 36 56 --

23 12 9 32 

32 --
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Art: Fyndplats föf avslag 

Antal fornlämningar: 

Jordre gisterenhet och 
jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 10 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Ägare: 

Postadress 

Över siktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta : 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: Luspholmens norra sida. 

Terränguppgitter: Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var då 346.43möh. 
Från dagens strandhak till vattnet ca. 75m. Nedanför strandhaket 
ligger en 2m bred strand bestående av grus, sten och stenblock. 
Området mellan stranden och vattnet består av stenblock (0.5-2m �) 
med fläckar av grus och sand. Ovanför strandhaket växer det gran 
och blåbärsris. Strandhaket utsätts för kraftig erosion. 

Beskrivning: Ett avslag ytplockades inti_l det 1m höga· strandhaket under en stubbe. 
Fyndplat�en ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, u ndersökningar och fynd samt tradition: VLN 1071/82 : 100 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 18' 5 19 82 

den / 19 

' 
\ 

I I 
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FORNLl.MNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET !
Art: Fyndplats föf avslag 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1: 10 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc. : 

Ågare: 

Postadress: 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

t-------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

0rienteringsuppgifter: Luspholmens norra sida. 

Terränguppgifter:Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var då 346.43möh. 
Från dagens strandhak till vattnet ca. 75m. Nedanför strandhaket 
ligger en 2m bred strand bestående av grus, sten och stenblock. 
Området mellan stranden och vattnet består av stenblock (O.5-2m �) 
med fläckar av grus och sand. Ovanför strandhaket växer det gran 
och blåbärsris. Strandhaket utsätts för kraftig erosion. 

Beskrivning: Ett avslag ytplockades intill det 1m höga· strandhaket under en stubbe. 
Fyndplat?en ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition : VLM 1071/82 : 1 00 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 18' 5 19 82 

den / 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIE.ÅMBETET 

Art: Skärvstensför.t?komst 
Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1: 30 

GArdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ågare: 

Postadress: 

Landskap: La ppl and 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

t------------------------l Specialkarta: 

Särskild ben ämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K2652 :8-9 

0rienteringsuppgilter: Luspholmens Ö strand (mitt emot Kåtaholmens NV strand). 

Terränguppgilter: Storumans vattennivå vid beaöket den 18 maj 1982 var då 346.43möh. 
och vid besöket den 9 juni 1982 35O.89möh. Dagens strandbak 
är O.3-O.5m högt. Ovanför strandhaket växer vass, enstaka lingon, 
björk, björksly och tall. 2Om bakom strandhaket växer det tallskog 
med lingonris. Strandplanet nedanför haket: sand med sten 3m brett, 
därefter stenstrand. 

Beskrivning: Skärvstensförekomst nyligen fra.mspolat. Skärvsten förekommer i själva 
strandhak,et. Lämpligt grävning:sobjekt vid högvatten. Platsen ligger 
under vatten vid HD. 

idigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 1 O 1 

ntecknat av:L-G.Spång och D.Loeffler 

ranskat av: 

den 18/ 5 

den I 

19 82 och 9/6 1982 

19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

�rt: Skärvs tens förekomst Landskap: Lappland 

�ntal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
lordregisterenhet och 

ordregisternummer: Vallnäs 1: 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
;ärdsnamn. 

ågenhetsnamn etc.: 

\gare: 

'ostadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordin atangivelse: 

Specialkarta: 

,ärskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLT-1 neg.nr. K 2652:15-17 

>rienteringsuppgilter: Sar j esvikens NÖ strand.

·erränguppgifter:

leskrivning: 

\ 

Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43möh. och vid besöket den 9 juni 1982, 350.89möh. 
Dagens strandhak är O. 5-1., 25m högt. Ovanför strandhaket 
växer ljung, lingon, tall,, gran och björksly. S:trand
planet består av grus, stEm och stenblock. 

Skärvstensförekomst i strandhaket och enstaka skärvstenar 
på strandplanet. Platsen ligger under vatten vid HD. 

digare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLJI: 10 71/82 : 102 

,tecknat av: David Loeffler 

anskat av· 

den 18/ 5 

.� 

19 82 och den 9 juni 1982 

19 



' 

' 

' 

·-...:

' 

' 

---



FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Art:Skärvstensförekomst Landskap: La ppl and 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Vallnäs 1 : 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lågenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress : 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

f-----------------------� Specialkarta:

Särskild benämning på for nlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgilter: Sar j esvikens NÖ strand. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43möh. och vid besöket den 9 juni 1982, 350.89möh. 
Dagens strandhak är o.5-1.25m högt. Ovanför strandhaket 
växer ljung, lingon, tall, gran och björksly. Strand-
planet består av grus, sten och stenblock. 

Beskrivning: Skärvstensförekomst i strandhaket och enstaka skärvstenar 
på strandplanet. Platsen ligger under vatten vid HD. 

\ 

Tidigare uppteckningar, under sökningar och fynd samt tradition: 

1-------- - -

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av. 

VLH 1071/82:103 

den 18/ 5 

dr-n 

1932 och den 9/6 1982 

19 
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Art: Boplats
Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

jordregislernummer; Luspholmen 1: 4

Gårds namn. 
lägenhets namn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: Lappland
Län: �ästerbotten

Härad: 

Kommun: Storuman
Socken: Stensele

RIKSANTlKVARIEÅM BETET 

Ägare: Oversiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Postadress: Blad: 23H 4-5 a-b Luspberg

Koordinatangivelse: 

1------------------------, Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

0rienteringsuppgifter: På Granåns V strand längst ut på uddens N spets, 700m N om vägen
mellan Storumans samhälle och Luspholmen.

Terränguppgitter: Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var då 346.43möh.
Dagens strandhak är O.'.;im högt. Ovanför strandhaket växer tall 
lingonris och björk. Strandplanet närmast haket: stenig strand.

Beskrivning: Sk\rvsten och ett avslag i v-i t kvartsi t hittades nedanför dagens
strandhak.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82 : 1 O 5

Antecknat av: Lars-Göran Spång

Granskat av: 

den 18 /5
den / 

19 82

19

. I 
!
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Art: Boplats 
--

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: V al lnä S 1 : 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

r---------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM neg.nr. K 

Fotos : v11,,1 K neg.nr. 
2645: 14-23 
2652: 21-23 
2653:20-22,26-28 VLN neg.nr. K 

Orienteringsuppgifter: Ön som ligger i Kåtaströmmen i1 om Sarjesnäsets V spets. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Boplatsen ligger på en udde på öns NV:re sida. 

Storumans vattennivå vid besöket den 20 maj 1982 var 
346.66möh. Vid HD är ön skild från Sarjesnäset av ett 
30-40m brett sund. Sundet mellan ön och Sarjesn�set var
torrlagt vid besöket. Detta tillstånd liknar dat som
rådde före dämningen. Dagens strandhak mellan 0.5-1m
högt. Ovanför strandhaket växer lingonris, björksly,
björk och tall. Strandplanet nedanför strandhaket består
av grus, sten och stenblock.

Skärvstenen låg nedanför strandhaket dit de troligen spolats 
av vattnets rörelser. Ingen skärvsten i själva strandhaket. 
På ett området på 2x3�, nedanför strandhaket, fanns den 
ursprungliga markytan kvar med torven delvis behållen. 
Under och omkring torven fanns det skärvsten. Här hittaies 
avslag av kvarts och kvartsit och en skrapa av kvarts. 
Allt finare material var bortspolat. Platsen ligger under 
vatten vid HD. 

---------------------------------------------

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82: 106 

Antecknat av: David Loeffler den 20/ 5 19 82 

• -J 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art:Fyndplats för klubba Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1 : 42 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

i----------------------------l Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLN neg.nr. K 

Fotos: VLM K n neg. nr. 
2651:33-37 
2652:4-7
26'1'3:21-2'1 VLII nea-.nr. K 

Orienteringsuppgilter: Brännho lmens NV strand. 

Terräng uppgifter: 

. Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 19 maj 1982 var 
346.54möh. och vid besöket den 8 juni 1982, 350.72möh. 
Stranden är ca. 140m lång och löper i Ö-V. Den består 
av sten och gamla stubbar och närmast dagens strandhak 
består den av grus. Jämn övergång mellan strandplanet 
och dagens strandhak. Ovanför strandhaket växer hjörk, 
tall, eran och lingonris. Lite vass växer på det grusiga 
strandplanet • 

Klubba hittades på strandplanet. Längst ut på strandens 
Ö del, 1m från dagens strandhak hittades ett svallat kvarts
avslag. Platsen ligger under vatten vid HD. 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 k 
Blad 10 a 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLr-1 1071/82:107

t- ---- - -

Antecknat av· 1-G. Spång och D. Loeffler den 19/ 5 19 82 och den 8/6 1982 

Granskar ;iv: 19 



' 



FORNLÄMNING Nr 

Art: Fyndplats för skrapa av kvarts 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 8 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Landskap: Lappland 

Län: Väs ter botten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Ägare: Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Postadress Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1------------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2653:29-31 

Orienteringsuppgilter: Lus pho lmens SV sida. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 21 maj 1982 var då 346. 78möh. 
Dagens strandhak är 0.5m högt. Övanför strandhaket växer björk� 
gran och lingonris. Nedanför strandhaket : 4m bred och 10m lång 
strand bestående av grus och sand. Därefter ca. 50m till vattnet, 
blockig och gyttjig terräng. 

Beskrivning: En skrapa av kvarts ytplockades på det sandiga och grusiga strandplanet. 
Inga övriga boplatsindikationer. Fyndplatsen ligger under vatten vid 
HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82: 108 

� Antecknat av: David Loeffler den 21 / 5 19 82

� Granskat av: 
' 
J 

den I 19 





FORNLÄMNING Nr RlKSANTlKVARlEÅM BETET 

Art: Boplats Landskap: Lappland 
Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Jordregisterenhet och 
Härad: 

jordregistemummer: Luspholmen 1; 3 Kommun: Storurnan 

Socken: Stensele Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

t---------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM neg.nr. K 

Fotos: VLM Kneg.nr. 
2651:34-37 
2652:4-5 
2653:29-31 VLl1 neg.nr. K 

Orienteringsuppgifter: Luspholmens S spets. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 19 maj 1982 var 
346.54möh. och vid besöket den 8 juni 1982, 350.72möh. 
Stranden löper i SV-NÖ och är ca. 75m lång. Dagens 
strandhak är ca. 0.3m 1-iögt. Ovanför strandhaket. växer 
ris, gräs, björk och tall. Nedanför strandhaket i SV 
finns först ett 2m bredd bälte av sand och vass och där
efter kommer gammal torv med sand och fint sediment. 
Nedanför strandhaket i NÖ finns först ett 15m bredd bälte 
av sand och vass och därefter kom□er en grusig sandstrand. 

Två skärvstenskoncentrationer, e_n i SV och en i NÖ. 
Den skärvstenskoncentration som ligger i SV är ca •. 5x7m rj) 
och ligger på en sandstrand med gammal torvyta kvar, 
skärvstenskoncentration är delvis torvbunden. Den skärv
stenskoncentration som ligger i NÖ är ca. 15x40m rj). Den 
ligger på en grusig sandstrand och pi gammal torvyta. 
Den verkar ej torvbunden. Avslag i kvarts och kvartsit 
hittades längs hela stranden. Zn skrapa av kvarts hittades 
i strandens SV del. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82:109

Antecknat av: L-G. Spång och D. Loeffler 

,,.,sk.al av· 

den 19/ 5 

den 

19 82 och den 8/6 1982. 

19 
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Art: Fyndplats för avslag 
Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1 : 2 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Oversiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

f-------------------------1 Specialkarta: 
VLII! neg.nr. K2646:12-13 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K2652:36-37 
VLM neg.nr. K2653:2-3 

Orienteringsuppgifter: På V sidan av en udde som sträcker sig N-S ut i Luspsjön, 100m 
NV om dammen vid Forsnacken. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var då 347.33möh. 
Dagens strandhak består av ett ca. 5m brett och 5m högt bälte av 
stora stenblock (1-3m �) som Vattenfall tydligen byggt upp som 
erosionsskydd. Ovanför erosionsskyddet ligger en skogsbilväg som 
går ut till en vattenmätningsstation som Vattenfall har där. 
Nedanför erosionsskyddet är ett 3m brett strandplan som består 
av sand och grus. Resterande 10m till dagens vattennivå består 
av stenblock (0.1-2m �) och sand. 

Beskrivning: Skärvs ten hittades och ett avslag av kvartsi t ytplockades på strandplanet 
nedanför erosionsskyddet p� en ca. 3x10m stor yta. Osäker angående 
skärvstenen, misstänker att det kan vara stenkross frän byggandet av 
erosionsskyddet eller resultat av strandröjning. Fyndplatsen ligger 
under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 110 

Antecknat av: David Loeffler den 24 / 5 1982 

Granskat av: den I 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Skärvstensförekomst Landskap: La p pl and 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 

jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 42 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1--------------------------1 Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: På V sidan av den ås som löper N-S och vars N delen går in i 
Brännholmens S del. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 21 maj 1982 var då 349.78möh 
och vid besöket den 8 juni 1982 350.72möh. Vid besöket 
den 8 juni var åsen ca. 250m lång och 10m bred i N och 40m 
bred is. Den består av grus, sten och sand. 

En skärvstenskoncentration på ett ca. 10x10m stort område. 
S om denna koncentration ligger spridda skärvstenar på en ca. 
50m·lång sträcka. Ett avslag av kvarts hittades bland skärv
stenarna. Förekomsten ligger under vatten vid HD. 

Fotos: VLM 
VLM 
VLM 

VLM 

neg.nr. 
neg.nr. 
neg.nr. 
neg.nr. 

K 2650:2-3 
K 2651:29,32 
K 2652:10-12 
K 2653:9-11 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr •. 184455 k 
Blad 10 a 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1 0 71 / 82 : 111 

---------- -------------------

Antecknat av:L-G. Spång och D. Loeffler den 21/ 5 1982 och den 8/6 1982 

Granskat av: den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Boplats Landskap: Lappland 

Liin: Västerbotten Antal fornlämningar: 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gä-rdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Agare: Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Postadress: Blad: 23H 4-5 a-b Lus-pberget 

Koordinatangivelse: 

1------------------------------1 Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: Boplatsen ligger på N delen av Såggrenen. 

Terränguppgitter: Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var då 347-33möh. 
N om Såggrenen ligger en ö. Vid HD är ön skild från Såggrenen 
av ett 40m brett sund. På själva 'sunde�ligger boplatsen. Sundet 
mellan ön och Såggrenen var torrlagt vid besöket. Detta tillstånd 
liknar det som rådde före dämningen. 'Sundet', området mellan ön 
och Såggrenen är 40x40m stort. Strandplanen löper N-S och består 
av mosstorv, sand, grus, sten och stenblock (0.1-2rn �). Strandhaket 
i S är 0.5-2m högt och i N 0.25-0.5m högt. Ovanför strandhaket 
växer björk, gran, tall och lingonris. 

Beskrivning: Skärvsten, en skrapa av kvarts och avslag förekom på ett cå 10x20m 
stort område på det sandiga & blackiga strandplanet. Inga.konstruktioner 
synliga. Provgropar togs upp i mosstorvs ytan. Den var mellan 0.15-
0.4rn tjock, verkar vara en nybildning, efter dämningen. 

Fotos: VLM neg.nr. K 2646:27-36 
VLM neg.nr. K 2648:6-7,9 
VLM neg.nr. K 2652:26-35 
VLM neg.nr. K 2653:29-31 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 112 

� Antecknat av: David Loeffler den 24/ 5 19 82 

� Granskat av: den / 19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: Luspholmen 1 :42 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

1------------------------1 Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgiher: V sidan av den ås som löper N-S och vars N delen går in i 
Brännholmens S del. 

Terränguppgiher: Storumans vattennivå vid besöket den 21 maj 1982 var då 349. 78möh. 
och vid besöket den 8 juni 1982 350.72möh. 
Vid besöket den 8 juni var åsen ca. 250m lång och 10m bred i N 
och 40m bred i s. Den består av grus, sten och sand. På 
åsens S del växer det vass, gräs, björk och lingonris. Stranden 
är delvis torvbunden. Jämn övergång mellan strandhaket och 
strandplanet. Baklänges erosion på gång, sand forslas upp 
bland träden och täcker markytan. 

Beskrivning: Delvis torvbunden, stora mängder skärvsten och kvarts och 
kvartsitavslag. I boplatsens SÖ ände ligger en 5x5m � och 
0.1-0.2m tjock skärvstenssamling. Boplatsen ligger under 
vatten vid HD. 

Fotos: VLM neg.nr. K 2650:4-5 
VLM neg.nr. K 2651:29-32 
VLN neg.nr. K 2652:10-12 
VLM neg.nr. K 2653:8-11,32-37 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 k 
Blad 10 a 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLH 1071 / 82: 113 

Antecknat av: L-G. Spång och D. Loeffler 

Granskat av: 

den 21/ 5 1982 och 8/6 1982 

den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Tillverkningsplats 
Antal fornlämningar: 

landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 

jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1-----------------------� Specialkarta: se nedan 
VLM neg.nr. K 2642:14-29,33-36 

Fotos: VLI1 neg.nr. K 2652:29-35 Särskild benämning på fornlämningen: 

VLM neg.nr. K 2742:12-15 

Orienteringsuppgifter: Ligger på Ö sidan av en ö som ligger N om Såggrenen. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var då 347.30möh 
Dagens strandhak 1-2m högt., Strandplanet nedanför strand-
haket består av ett ca. 2m brett band av sand, grus, sten 
och stenblock. Därefter stenblock och gyttja m�d grus ner 
mot vattnet. Växtligheten ovanför strandhaket består av tall 
gran, björk och lingonris. 

Beskrivning: Stenblock, ca. 1.2x0.5x0.5m �' beläget 2m utanför dagens strand
ha�. På den V sidan av detta stenblock låg en anhopning 
av kvartsavslag, delvis fixerade i torven vid blockets V kant. 
Detta torvstycke, ca. 1x0.5x0.15m, tycks ha undgått bortspolning 
tack vare blocket. Mycket troligt att det ligger fler avslag 
under torvbiten. Ligger under vatten vid HD. 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 18445-5 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1 O 71 / 82 : 114 

1------------------------------ ---- --- -------------

Antecknat av: Ulf Eriksson och David Loeffler den 24 / 5 1982 

Granskat av: den 19 
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FORNLÅMNING Nr RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Art: Skärvstensförekomst 

Antal fornlämningar: 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1: 3 Kommun: Storurnan 

Socken: Sten se le 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

r----------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

SV delen av Hjällholmen ca. 80m V om vägen som går ut till 
Luspholmen från Storumans samhälle. 

Storumans vattennivå vid besöket den 19 maj 1982 var 
346.54möh. och vid besöket den 8 juni 1982

1
350.72möh. 

Jämn övergång mellan dagens strandhak och strandplanen. 
Ovanför strandhaket växer det björk, tall och lingonris. 
Strandplanen består av sand, grus, sten och stenblock. 

50m från·dagens strandhak ligger en skärvstensförekomst-härd. 
1m. �- Helt eroderad. 30 tal skärvsten. Ligger under vatten 
vid HD. 

Fotos: VLM neg.nr. K 2649:12 
VLM neg.nr. K 2651:26-27 
VLM neg.nr. K 2652:10-12 
VLJvI neg.nr. K 2653:9-11 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 115 

---
-

---- ----------------- --------------

Antecknat av: L-G. Spång och D.Loeffler den 19/ 5 19 82 och 8/6 1982 

Granskat av· den / 19 





FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art:Tillverkningsplats Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

t--------------------------l Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: Ligger på Ö sidan av en ö som ligger N om Såggrenen. 

Terränguppgifter: 

I Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var då 347.33 
möh. Dagens strandhak är 1m högt. Ovanför strandhaket växer 
tall, gran, björk och lingonris. Strandplanet nedanför strand-

. haket består av ett 3m brett band av sand, grus,.sten och sten
block. Därefter och ner till vattnet, block, gyttja och grus. 

Avslagen hittades nedanför strandhaket och i en erosionsfåra 
som började ca. 1.5m Ö om dagens strandhak och sträcker sig som 
ett 3m långt och O.2m brett bälte ner mot vattnet i Ö-V riktning. 
Avsiag förekom O.3-O.4m under strandplanets yta. Lokalen ligger 
under vattenet vid HD. 

Fotos: VLN neg.nr. K 2646:24-26,33-36 
VLJl1 neg.nr. K 2649:26-36 
VLM neg.nr. K 2652:29-35 
VLM neg.nr. K 2742:9-11 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 11 6 

--- -- -----

Antecknat av: David Loeffler 

Granskar av: 

den 2!/. 5 1982 

dE:n 19 



\ 

. ,: 

\ 

\ 

\ 

\ 

--,_ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

US?S\On 
34 5.3 - 352 ,3 

' 
' 

' 

' 

'\. 

'\. 

Brån 

::,,_,, 

..:= 

,-

I 

/'-
I 

v( 

' 



Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: Lus pho lmen 1 : 2 Kommun: Storurnan 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1--------------------------1 Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM neg.nr. K 2646:30-36 

Fotos: 
6 VLM neg.nr. K 2 47:4-6 

VLM nea_,,,..._ K 26S2:26-28 

Orienteringsuppgifter: Ligger på V sidan av en ö som ligger N om Såggrenen. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var 
347.33möh. Dagens strandbak är ca. 2m högt och mycket brant. 
Ovanför strandhaket växer det tall, gran, björk och lingonris. 
Nedanför strandhaket ligger mycket sand, grus, s.ten och sten
block som har spolats ut ur haket. Det ligger en sportstuga 
V om strandhaket ca. 10-15m från kanten. Området kring stugan 
verkar vårdat. 

Ett_ avslag av kvartsit och skärvsten hittades uppe på dagens 
strandhak, ca. 1m från kanten. 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 117 

---,--- --- - -

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

- ----------

den 24/ 5 19 82 

den 19
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Fyndplats för avslag 

Antal fornlämningar: 

Landskap: Lapp land 

Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 

jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhets namn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Särskild benämning på fornlämningen: 

Specialkarta: se nedan 

Fotos: 

Orienteringsuppgifter: Ligger på N sidan av en ö som ligger N om Såggrenen. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var 
347.33möh. Dagens strandbak är mellan 1-1.5m högt. Ovanför 
s trandhaket växer det tall, 'gran, ris, mossa och ljung. 
Nedanför strandhaket ligger ett 3m brett band av. sten och sand. 
Därefter och ner till vattnet, block, gyttja och grus. 

Beskrivning: Ett kvartsavslag till vara togs mellan stenar i omedelbar 
anslutning till strandhaket. Platsen ligger under vatten 
vid HD. 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 118 

I-----------

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av: 

----·- --------- -----

den 24/ 5 19 82 

den 19 
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Art: Skärvstensförekomst 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1 : 2 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storurnan 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Ägare: 

Postadress : 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

t---------------------------i 
Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2646: 27-32, 37 

Orienteringsuppgifter: Ligger på Ö sidan av Såggrenen. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var 
347-33möh. Dagens strandhak mellan 1-2m högt. Ovanför
strandhaket växer tall, grah, björk och lingonris, Nedanför
strandhaket ligger ett 5m brett band av sand, grus och sten
block.

Beskrivning: Spridda skärvsten förekom på strandplanet mellan 1-40m 
från strandhaket och på en 150m lång sträcka parallellt med 
strandhaket. Strandplanet ligger under vatten vid HD. 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1O71/82 : 119 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 24 I S 19 82 

den / 19 
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Art: Skärvstensförekomst-härd 

Antal fornlämningar: 2 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Lus pho lmen 1 : 28 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Särskild benämning på fornlämningen; 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: S toru.rnan 

Socken: Stensele 

R I KSANTI KVAR I EÅM BETET 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberge t 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

F�os: VLM neg.nr. K 2647:2 

Orienteringsuppgifter: På Talluddens SÖ strand, 300m N om Kungavägen. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid be söket den 24 maj 1982 var då 347.33 
möh. Sandstrand som sträcker sig NV-SÖ. Bakom dagens strand
hak, myr med torv och vass.· 

Beskrivning: Härd, 0.75x1m � med stärvsten. ·Mycket eroderat, inget kol 
eller sot. Härden är på väg ner mot vattnet. 13m V om 
härden ligger en samling skärvsten på 0.3-0.4m �. Inget kol 
eller sot. Ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 120 

-----------------�----·------------------------------

Antecknat av: David Loeffler den 24 I 5 1982 

Granskat av: den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Skärvs tens förekomst Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1: 28 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: På NÖ stranden av udden som ligger Ö om Såggrenen. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

En flack, blockig strand. Unga björkar och ris ovanför strand
haket. 

I anslutning till ett stort block i strandhaket.hittades en 
skärvstensanhopningen. Ingen kol eller sot. Platsen ligger 
under vatten vid HD.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 121 

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av: 

den �5 / 5 19 82 

den 19
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Art: Fyndplats för avslag 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

jordregisternummer: Luspholmen 1 :4

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

landskap: Lappland 

län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2648: 11

Orienteringsuppgifter: På en ö SÖ om Tal 1 udden. 

Terränguppgifter: Öns strand är tämligen brant, sluttande och sandig. 
Vegetationen består av enstaka tallar och mossa. 

Beskrivning: - Ca. 15m utanför Öns SV strandha� tillvaratogs en. anhopning 
kvartsavslag. Ligger under vatten vid HD.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 12 2 

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av: 

den 22 I 5 

den / 

19 82 

19 
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Art: Skärvs tens förekomst 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Lus pho lmen 1 : 4

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Särskild benämning på fornlämningen: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: La ppl and 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 1 0 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Fotos: 

Orienteringsuppgifter: På V stranden av viken SÖ om Talludden. 

Terränguppgifter: Flack, sandig strand, utåt block beströdd. Sandstranden över
går successivt till växtlig�et, gräs, unga björkar och tallar. 

Beskrivning: En gles skärvstensförekomst i en. ca. 3m bred zon utanför 
strandhaket. Ligger under vatten vid HD.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 12 3

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av: 

den 22/ 5

den 

1982 

19 
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Art:Skärvstensförekomst 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1 :4

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Ägare: Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Postadress: Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1-----------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2694:3-4 

0rienteringsuppgifter: På V stranden av viken SÖ om Tal 1 udden. 

Terränguppgifter: Flack, utåt stenig strand. 

Beskrivning: I anslutning till det 0.2-0.3m höga strandhaket, skärvsten 
inom ett ca. 2x2m stort område, och enstaka skärvsten under 
strandkantens torv. Ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 124 

Antecknat av: Ulf E:riksson den 2 2 / 5 19 82 

Granskat av: den 19 



Art:Skärvstensförekomst 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1 :4 

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

FORIIILÅMNING Nr 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Ägare: Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Postadress: Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2694:3-4 

Orienteringsuppgiher: På V stranden av viken SÖ om Talludden. 

Terränguppgifter: Flack, utåt stenig strand. 

Beskrivning: I anslutning till det 0.2-0.3m höga strandhaket, skärvsten 
inom ett ca. 2x2m stort område, och enstaka skärvsten under 
strandkantens torv. Ligger under vatten vid HD.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradlition: VLM 1071 / 82: 124 

Antecknat av: Ulf Eriksson den 22/.5 1982 

Granskat av: den 19 
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Art: Härd 

Antal fornlämningar: 2 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: Luspholmen 1 : 5 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1---- ------------------------i Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM neg.nr. K 2647:3 

Fotos: 
6 6 VLM neg.nr. K 2 47:2 -29 

Orienteringsuppgifter: 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

På Ö sidan av en vik som ligger ca. 800m SÖ om Talludden och 
200m N om Kungavägen. 

Storumans vattennivå vid besöket den 24 maj 1982 var 
347.33möh. Jämn övergång mellan strandhaket och strand
planet. Ovanför strandhaket väx-er det ung gran ·och tall 
med ris och ljung. Nedanför strandhaket består strand
planet av en 10m bred sandig yta som är torvbunden. Ned
anför det ligger en 8m bred sandstrand och nedan för det 
sandiga strandplanet gyttja och stenblock. 

llärdarna ligger på gränsen mellan den sandiga stranden och 
det torvbundna strandplanet. Härd A är o.7xo.9rn �-
Härd B är 0.7x1.1m �- Både består av ca. 15-20 stenar som 
är mellan 0.2-0.4m �- Några skärvstenar i härdarna. Kol 
och sot under stenarna i härdarna. �n stubbe ligger N om 
härd E, och rötterna har vuxit-in över härden. Härdarna 
ligger 0.6m från varandra. 2.5m Ö om härdarna ligger ett 
stenblock 5x5x3m �. Man ser vattenlinjen vid H1) på blocket. 
Härdarna ligger ca. 0.5m under vatten vid HD. Provgropar 
togs upp i den torvbundna stranden och övanför strandhaket1 • \l. 
Ingen skärvsten hittades \. J-.�� u"'å' sk� s"'(/),; 

ef�s � 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82 : 1 2 5 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

-- -- ----------------
den 24/ 5 19 82 

19 den 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternurnmer: Lus p berget 1 : 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnarnn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 231 -I 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

t--------------------------i Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM neg.nr. K 2647:4-6 

FmM: VLM neg.nr. K 2648:14-20 

Orienteringsuppgifter: Lig·ger mellan Ume älvs gamla strömfåror. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 25 maj 1982 var 
347 ■ 47möh. Dagens strandbak är mellan 1.5-2m högt och 
består av utrasad sand, grus, sten och stenblock. Ovanför 
strandhaket växer det tall, gran och lingonris •. Strandplanet 
närmast hakets fot består av sand, grus och sten, ut mot vattnet 
består strandplanet av stenblock. Strandplanet ligger under 
vatten vid HD. 

Beskrivning: Kvcj.rtsavslag hittades på strandplanet närmast strandhaket. 
Skärvsten förekom på en 180m lång sträcka på strandplanet och 
ner mot vattnet. hovgropar togs upp vid boplatsens S del 
upp på haket, ca. 5m från dagens strandhak. Skärvsten förekom 
sparsamt i en av dessa provgroppar. 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storumans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 126 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 25 / 5 

den 

19 82 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: Lus p berget 1 : 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc. : 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1----------------------------i Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM neg.nr. K 2647:4-6 

Fotos: VLl1 neg.nr. K 2648:14-20 

Orienteringsuppgifter: Ligger mellan Ur.te älvs gamla strömfåror. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 25 maj 1982 var 
347.47möh. Dagens strandbak är mellan 1.5-2m höet och 
består av utrasad sand, grus, sten och stenblock. Ovanför 
strandhaket växer det tall, gran och lingonris •. Strandplanet 
närmast hakets fot består av sand, grus och sten, ut mot vattnet 
består strandplanet av stenblock. Strandplanet ligger under 
vatten vid HD. 

Beskrivning: Kv<J,rtsavslag hittades på strandplanet närmast strandhaket. 
Skärvsten förekom på en 180m lång sträcka på strandplanet och 
ner mot vattnet. Provgropar togs upp vid boplatsens S del 
upp på haket, ca. 5m från dagens strandhak. Skärvsten förekom 
sparsamt i en av dessa provgroppar. 

Specialkarta: Kungl.Vattenfallsstyrelsen 
Storwnans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
Nr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLH 1071 / 82: 126 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 25 / 5 

den 

19 82 

19 
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FORNLAMNING Nr RI KSANTI KV 11.R I EÄM R fTEl 

Art:Tillverknin�splatc Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspberget 1 :2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad:· 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: se nedan 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgiher: V om Ume älvs r,arnla s trömfåra, 120m N om den V: ra dämninr-svallen. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 25 maj 1982 var 
347.47mhö. Dagens strandhak är mellan 0.2-0.5rn högt. 
Ovanför strandhaket växer det tall, eran, mossa och ris. 
:

7edanför strandhaket låg gamla stubbar och ett 3m bred 
sand och �usstrand, därefter grus, gyttja och stenblock. 
Baklänges erosion på gång, vigorna har tydli&en täckt 
över den Gamla markytan med grus och ryttja. Provgropar 
togs upp på strandplanet. 3m fr!n daeens strand.hak 
licger ett 3m brett bälte av det gamla markytan, bevarade 
under ett grus och .nrttjatäcke. Grus och gyttjatäcket är 
0.1m tjockt. Under detta kommer gamla markytan: torvytan 
är 0.15m tjock, blekjorden.är 0.06m tjock och därunder 
kommer rostjord. 

Alla avsla� och fynd hittades i sanden p1 strandplanet 
närmast dagens strandhak på en sträcka av 5x30m. Prov
Gropar to5s upp ovanför strandhaket utan resultat. 
In�entin� syntes i strandhaket. Inga avsla� eller fynd 
hittades i gamla markytan. flatsen ligeer under vatten 
vid HD. 

Fotos: vu: neg.nr. :c 2647:7-10,31-35 
VLM neg.nr. 1: 2648:21-23 
VLVi 

.. 2653:4-7,38 re'"".nr. L 

VLE ner.nr. K 2740:2-13 
VLi·I neg.nr. ,, 

L\. 2742:6-8 

Specialkarta: Kunel.Vattenfallsstyrelsen 
Storunans Reglering 
Skadekarta i 82 blad 
lr. 184455 f 
Blad 5 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 127

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 

den 

25/ 5 

I 

1982 

19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Härd landskap: La ppland 

Antal fornlämningar: 3 län: Västerbotten 

Jordregisterenhet och 
Härad: 

jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 23 Kommun: Storurnan 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhets namn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2647:14-18 
VLM neg.nr. K 2740:14-16 

Orienteringsuppgifter: V sidan av Luspnäset. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65möh. Jämn övergång mellan strandhaket och strand
planet. Ovanför strandhaket växer den gräs, vass och torv, 
Nedanför strandhaket; sandstran�. 

Beskrivning: Härd A: 0.8-1.1m �. 8st synliga stenar mellan 0.1-0.4m �. 
Härden är torvbunden. En stubbe ligger intill härden, vars 
rötter har vuxet in och över härden. 

Härd B: 0.8-1.2m �- Härden är utrasad. Den består av 16st 
större stenar 0.1-0.4m � och 30�40st skärvstenar mindre än 
O. 1m }'.i.

Härd C: 0.9-0.9m �. Ligger på sandstranden i gott skick. 
Består av ett 30-40tal stenar mellan 0.1-0.4m �' hälfteQ 
skärvs ten. 

Provgropar togs upp i härdarna, inget kol eller sot kunde ses. 
Provgropar togs upp i torven bakom strandhaket, inga skärvstenar 
syntes. En skrapa av kvarts hittades ca. 3m N om härd C. 
Platsen ligger under vatten vid HD. 

® t--o-rv _______ 

5 

��N 

sandsirand 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLfll 1071 / 82: 1 28 

�--------------�------- ---- - --

Antecknat av: David Loeffler den 26/ 5 19 82 

Granskat av: den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Skärvs tensförekoms t Landskap: Lapp land 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Jordregisterenhet och 
Härad: 

jordregisternummer: Lus pholmen 1 : 5 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress : 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: Stranden S om Grannäse t. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var144\ 
347.65möh. En bred och flack strand beströdd med stenar
och längre ut mot vattnet-större block. Vid lågvatten stora
ytor strandtorv, vilka vid HD är_vattentäckta.

I det ca. 0.1-0.2m höga erosionshaket hittades skärvsten. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 129 

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av: 

den 26/5 
den / 19 
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FOFlNLÄMNING Nr RIKSANTI KVARIEÅM BETET 

Art: Fyndplats för avslag 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress : 

Luspholmen 1:25 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

..--------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VL:M neg.nr. K 2647:19-21 

Orienteringsuppgifter: På Ö stranden av viken V om Luspnäset. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65moh. Jämn övHrgång mellan strandhaket och strand
planet. Nedanför strandhake't ligger en sandstrand. 
Ovanför strandhaket växer det gräs och torv. 

Beskrivning: Avslaget hittades öppet på strandplanet. Inga skärvstenar 
på strandplanet eller i torven. Platsen ligger under vatten 
vid HD. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 1 30 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 26 15 

den 

19 82 

19 

-



' 

' 

' 

' 

' 

-

' 

' 

' 

S\orurnan 
3�5.c- 352.2 

\ 

' 

. ' 

\ . ' 

' 
. 

-, 



FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Skärvstensförekomst Landskap: Lappland

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Lus pho lmen 1 : 5 Kommun: Storuman

Socken: StenseleGårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget

Koordinatangivelse: 

1--------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på forn lämningen: Fotos:VLH neg.nr. K 2648:25

Orienteringsuppgifter: Stranden S om Grannä;se t.
--

!erränguppgifter: 

I Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65möh. Dagens strandha� mellan 0.1-0.3m högt. Ovan
för strandhaket växe:r mossa, ris, ljung, unga björkar och 
enstaka·unga granar. Nedanför strandhaket ligger en grus
blandad strand, beströdd med stenar och längre ut större 
block. 

Nedanför strandhaket hittades enstaka skärvsten. Inga 
skärvstenar hittades i dagens strandhak. Eventuellt 
resultat av röjningsarbeten. Platsen ligger under vatten 
vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 131

Antecknat av: Ulf Eriksson den 26 / 5 1982 

Granskat av: den 19 

"' 



FOHNLÅMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET

Art: Fyndplats för avslag.
Antal fornlämningar:

�nd�ap: Lappland

Län: Västerbotten

Jordregisterenhet och
jordregisternummer:

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.:

Ägare:

Postadress:

Luspholmen 1:9

Härad:

Kommun:

Socken:

Storuman

Stensel�

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget

Koordinatangivelse:

1-------------------------1 Specialkarta:

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos:VLM neg.nr. K 2647:20-24

Orienteringsuppgifter: På Ö sidan av udden som ligger ca. 400m NV om byn Luspnäset
och ca. 1000m Ö om Grannäset.Terräng uppgifter:

Beskrivning :

Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65möh. Dagens E;trandhak är O.Sm högt. Ovanför strand-
haket växer gran och lingonris. _Nedanför strandhaket ligger
en stenig sandstrand med stenblock.

Ett kvartsavslag hittades på strandplanet. Platsen ligger
under vatten vid HD.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tr.adition: VLM 1071/82:132

-------------- -

Antecknat av: David Loeffler

Granskat av·

den 2615

den

19 82

19

-----------
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FORNLÄMNING Nr 

-

RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Skärvstensförekomst 
Antal fornlämningar: 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternurnrner: Luspholmen 1 : 5 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2648:28 

Orienterings uppgifter: Stranden S om Grannäse t. 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattenniv� vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65möh. Dagens strandhak mellan 0.1-0.3m högt. Ovan
för strandhaket växer mossa,· ris, ljung, unga björkar och 
enstaka unga granar. Nedanför strandhaket ligger en grus
blandad strand, beströdd med stenar och längre ut större 
block. 

Enstaka skärvsten nedanför strandhaket. Ingen skärvsten i 
strandhaket. Eventuellt resultat av röjningsarbeten. Platsen 
ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1O71/82 : 1 3 3 

1------------- - - --- - - -

Antecknat av: Ulf Eriksson den 26/ 5 

Granskat av: den 

19 82 

19 



1, 

' 

' 
' 
' 
' 

' 

. 7.J .. 
·1Graaaas...._ __________ _ 

I l - ---- - -

' 
·,

-

' 
' 
' 

S\orurnan 
34� .:: - 357.: 

\, 

- -· -- -";--

' 
' 
' 
' 

' 

\ 

-

\t 

I 
. ' 

. <

\. 

\� " 

�-

,> 

.� 
'-



FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Boplats och härd Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregiste,enhet och 
jordregistemummer: Luspholmen 1: 10 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

r-------------------------, Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg. nr. K 264 7: 22-2 5 

Orienteringsuppgifter: På Ö sidan av udden som ligger N-S ut i Luspsjön ca. 500m 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

NV om byn Luspnäset. 

Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65möh. Dagens strandhak 0.5m högt. Ovanför strand
haket växer tall, gran och lingonris. Nedanför strand
haket ligger gamla stubbar på det sandiga strandplanet, 
som är delvis torvbunden. 

Boplatsens utsträckning ca. 70m i N-S längs det sandiga 
strandplanet. I den gamla torvbundna delen av stranden 
hittades en härd, o.7-o.9m 0, som består av 25-30 st 
skärvstenar. Kol förekom under torven i härden och runt 
om härden. Tre avslag av svart kva.rsi t hittades på 
strandplanet ca. 10m S om härden. Ett avslag i kvarts 
hittades ca. 60m N om härden, på uddens N spets. Spridda 
skärvstenar längs hela boplatsens utsträckning. Två st. -
skärvstenskoncentrationer på uddens N spets- utrasade 
jordugnar(?), omöjligt att avgöra pga erosion. Platsen 
ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82 : 134 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 26 /5 

den / 

19 82 

19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Art: Fyndplats för avslag och landskap: Lappland 

Län: Västerbotten Antal fornlämningar: 
materialblock(?) 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Luspholmen 1 : 5 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1-----------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: Stranden S om Grannäset. 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65möh. Dagens strandhak mellan 0.1-0.3m högt. Ovan
för strandhaket växer mossa,' ris, ljung, unga björkar och 
enstaka unga granar. Nedanför s�randhaket ligger en grus
blandad strand, beströdd med stenar och längre ut större 
block. 

Ett avslag av kvarts hittades nedanför strandhaket. Ca. 0.5m 
från dagens strandhak på strandplanet ligger ett material
block, 1.5x1.5x1.5m r/J, vars S fasad består av kvarts-en ca. 
0.15-0.2m djup åder. Ett avslag_av kvarts hittades vid 
blockets fot. Platsen ligger under Yatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1 071 / 82: 13 5 

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Gran�kat av: 

den 26 15 

den 

19 82 

19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Fyndplats Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Rönnäs 1 : 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2647:30-35 
VLM neg.nr. K 2740:14-16 

Orienteringsuppgifter: På Rönnäsets Ö strand. 

Terränguppgifter: StorUIDans vattennivå. vid besöket den 28 maj 1982 var 
348.10möh. Dagens strandhak är 0.5m högt. Ovanför strand
haket växer tall och gran. Strandplanet nedanför strand
haket sträckar sig N-S och består av grus, sten och sten
block. Baklänges erosion på gång, vågorna har tydligen 
täckt över den gamla markytan med sand och grus. Provcropar 
togs upp på strandplanet. 5m från dagens strandhak ligger 
ett 4m bre.tt bälte av det gamla markytan, bevarade under 

Beskrivning: 

ett sandtäcke. Sandtäcket är 0.1-0.13m tjockt. Gamla 
torvytan är 0.03-0.1m tjock, blekjorden är 0.02-0.05m tjock 
och därunder kommer rostjord. 

En skrapa, ett bearbetat avslag och ett avslag av kvartsit 
ytplockades på strandplanet, ca. 5-7m från dagens strandhak. 
Provgropar togs upp på strandplanet och ovanför strandhaket, 
inga skärvstenar hittades. Platsen ligger under vatten vid 
HD. 
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Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLN 10 71 / 82 : 13 6 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

--------------- -- -

den 28 I 5 19 82 

den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Fyndplats för skrapa 

Antal fornlämningar: 

Landskap: Lappland 

län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternurnrner: Luspholmen 1: 5 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnarnn. 
lägenhetsnarnn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1-----------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2740: 17-19 

Orienteringsuppgifter: Udden på Grannäsets NÖ strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65möh. Dagens strandhak är ca. 0.4m högt. Ovanför 
strandhaket växer mossa, ris·, sly och unga tallar. Ned
anför strandhaket ligger en flack, sandig strand, beströdd 
med stenar och längre ut större block. 

Ca. 3m nedanför strandhaket tillvaratogs en kvartsitskrapa. 
Platsen ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 137 

Antecknat av: Ulf Eriksson den 26 I 5 19 82 

Granskat av: den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art:Fyndplats för skrapa landskap: Lapp land 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Strömsund 1: 2 Kommun: Storurnan 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

t--------------------------1 Specialkarta: 
VLM neg.nr. K 2647:36-37 

Fotos: VLM neg.nr. K 2740:17-19Särskild benämning på fornlämningen: 

Orienteringsuppgifter: 200m SV om Ängesbäckens utlopp på N sidan av udden i 
Strömsundsavan. 

Terräng uppgifter 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
348.10möh. Ovanför strandhaket växer gräs och torv. 
Under denna torv togs provgropa_r. Kol hittades �ch eld
sprängda stenar. Blekjorden var•rödfärgad av eld. Ned
anför strandhaket ligger en sandstrand med grus och sten-
block. Strandplanen är delvis torvbunden. På denna strand 
fanns gott om eldsprängda stenar och brända stubbar och 
fläckar med kol. Kolet och de eldsprängda stenarna både 
ovanför och nedanför strandhaket är troligen spår efter 
strandrensningen. 

En kvartsitskrapa ytplockades på stranden. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 10 71/82 : 1 3 8 

1----- ------- -- - . 

Antecknat av: David Loeffler 

Gransl al av. 

den 28;5 

den 

19 82 

19 

------- -------
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Art: Fyndplats för avslag 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Stensele 1 :85 

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Ägare: Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Postadress: Blad: 23H 2-3 c-d Stensele 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta : 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: 75m V om pastorsexpedi tionen. 

Terränguppgifter: Nyplöjd åker. 

Beskrivning: I en nyplöjd åker hittades ett a�slag av kvarts •. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 139

Antecknat av: David Loeffler 

Gransl..at av· 

den 18 / 5 

den 

19 82 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: Strömsund 1 :32 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

�-------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: På S trömsundsavans Ö strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
dä 348.10möh. Fornudde eller ö, som är 40m i N-S och 20m

i Ö-V. Udden/ön smalnar till i S och går ihop med strand
planet. Gamla torven finns kvar på fornudden/ön. Det 
ligger eldsprängda stenar och kol över hela udden/ön, 
troligen spår efter strandrensningen. Hela udden/ön ligger 
under vatten vid HD. Strandplanet är ca. 10m brett, löper 
N-S, och består av sand, grus och stenblock. Dagens strand
hak_är ca. 0.5m högt. Ovanför strandhaket växer tall och
mossa.

Provgropar togs upp på udden/ön �nder den gamla torven. 
Kol och skärvstenar fanns under torven och i blekjorden. 
En skrapa, en kärna och avslag ytplockades på udden/ön. 

K 2650:20-26 
K 2651:2,4 . 

Fotos: VLM neg.nr. 
VLM neg.nr. 
VLM neg.nr. K 2740:20-26 
VLM neg.nr • K 2742:22-24 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1O71/82 : 14 0 

-------- -- --- ----------------------------- ---- -

Antecknat av: David Loeffler den 2f'/ 5 19 82 

Granskat av: den 19 



Art: Boplats 
Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: S trörnsund 1 : 32 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: På Strömsundsavans Ö strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
då 348.10möh. Fornudde eller ö, som är 40m i N-S och 20m 
i Ö-V. Udden/ön smalnar til'i i S och går ihop med strand
planet. Gamla torven finns kvar på fornudden/ön. Det 
ligger eldsprängda stenar och kol över hela udden/ön, 
troligen spår efter strandrensningen. Hela udden/ön ligger 
under vatten vid HD. Strandplanet är ca. 10m brett, löper 
N-S, och består av sand, grus och stenblock. Dagens strand
hak_är ca. 0.5rn högt. Ovanför strandhaket växer tall och
mossa.

Provgropar togs upp på udden/ön i:i.nder den gamla torven. 
Kol och skärvstenar fanns under torven och i blekjorden. 
En skrapa, en kärna och avslag ytplockades på udden/ön. 

K 2650:20-26 
K2651:2,4 . 

Fotos: VLM neg.nr. 
VLM neg.nr. 
VLM neg.nr. K 2740:20-26 
VLM neg.nr. K 2742:22-24 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 140 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

-----------------·--------- ---- -

den 2f'I 5 19 82 

den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Skärvstensförekomst och härd Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Strömsund 1: 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

1----------------------------; Specialkarta:

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2651: 16-20 

Orienteringsuppgifter: S trömsundsavans Ö strand. 

Terränguppgifter: 

I Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 8 juni 1982 var 
då 150.72möh. Jämn övergång mellan dagens strandhak och 
strandplanet. Ovanför strandhaket växer björk, eran, ljung 
mossa och lingon. tJedanför strandhaket ligger gammal skogs

mark som består av torv, brända stubbar, stenblock, eld
sprängda stenar och kol - spår efter strand röjningen. 

Ca. 20m nedanför dagens strandhak ligger en härd. Härden 
är torvbunden. Pen är 1.1x1.2m � och består av ett 40-tal 
stenar mellan 0.1-0.5m � lagda i ring. Skärvsten finns i 
mitten av ringen tillsammas med sot och kol. En del av 
sotet och kolet kommer troligen från strand�öjningen men 
en del är ursprungligt. 8m S om härden hittades 2 avslag. 
18m N om härden finns skärvsten som rasar ut ur dagens 
strandhak. Platsen ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 14 1 

Antecknat av: David Loeffler den 

Granskat av: den 

816 19 82 

19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Härd Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Strömsund 1: 13 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h strömsund 

Koordinatangivelse: 

f------------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2650:27-29 

Orienteringsuppgifter: S trömsundsavans Ö strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
då 340.10möh. Ovanför dagens strandhak växer tall, gran, 
björksly och mossa. Nedanför strandhaket ligger en delvis 
torvbunden strandplan med stubbar, sand, grus, stenblock 
och eldsprängda stenar. 

Härden är torvbunden och ligger 9m V om dagens strandhak. 
Härden är _0.85x0.85m � och består av 11 stenar, 0.2-0.3m � 
lagda i ring med skärvsten i mitten och utanför. Härden 
liggen under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLl\-1 1071/82 : 142 

------ -------- --- ------- -------

Antecknat av: David Loeffler den 28/ 5 1982 

Granskat av: den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Fyndplats för spets Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Rönnäs 1 : 3 Kommun: Storurnan 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM neg.nr. K 2649:2-3 

Fotos: VLM neg.nr. K 2740:36-37 
VLM neg.nr. K 2741:2-4 

Orienteringsuppgifter: Rönnäsv ikens N strand, 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 27 maj 1982 var 
347.81möh. Dagens strandhak mellan 0.2-0.3rn högt. Ovan
för strandhaket växer tall, gran, ris och ljung. Strand
planen nedanför strandhaket är ca. 20m bred och är sandig

med tilltagande blockmängd utåt.· 

Nedanför strandhakets fot hittades enstaka skärvstenar och 
ett fragment av en kvartsitspets. Platsen ligger under 
vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLJVI 1 O 71 / 82 : 14 3 

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av 

-· --- - - - - ---------------

den 27 / 5 

den 

1982 

19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Fyndplats för spets 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Rönnäs 1 : 3 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Särskild benämning på fornlämningen: 

Orienteringsuppgifter: Rönnäsvikens N strand. 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta : 

VLM neg.nr. K 2649:2-3 
Fotos: VLM neg.nr. K 2740:36-37 

VLM neg.nr. K 2741:2-4 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 27 maj 1982 var 
347.81möh. Dagens strandhak mellan 0.2-0.3m högt. Ovan
för strandhaket växer tall, gran, ris och ljung. Strand
planen nedanför strandhaket är ca. 20m bred och är sandig

med tilltagande blockmängd utåt.· 

Beskrivning: Nedanför strandhakets fot hittades enstaka skärvstenar och 
ett fragment av en kvartsitspets. Platsen ligger under 
vatten vid Hn. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 143 

-- - ------

----------------

Antecknat av: Ulf Eriksson den 27 5 1982 

Grans�at dv den 19 
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Art: Härd 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: Strömsund 1 : 3 5 Kommun: S toru.man 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

1---------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2650:30-31 

Orienteringsuppgifter: Strömsundsavans Ö strand, ca. 500m N om Strömsundsbron. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
då 348.10möh. Ovanför dagens strandhak växer tall, mossa, 
vass och gräs, därefter torv�myr mark. Strandplane n är 
delvis torvbunden med stubbar och eldsprängda stenar-spår 
efter strandröjningen. 

Härden ligger 15m V om dagens strandhak. Härden är torv
bunden. Den är 0.8x1.2m 0 och består av 19 stenar 0.1-
0.2m � syn1iga ovanför torven. Skärvsten ligger i mitten, 
mellan 0.01-0.05m �- Skärvsten finns under torven utanför 
härden. Härden ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 144 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av· 

- ------

den 28 15 

den 

19 82 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Fyndplats för avslag landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Rönnäs 1 : 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1-----------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2649:4-5 

Orienteringsuppgifter: Rönnäsvikens N strand. 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 27 maj 1982 var 
347.81möh. Dagens strandhak mellan 0.2-0.3m högt. Ovan
för strandhaket växer tall, 'gran, ris och ljung. Strand
planen nedanför strandhaket var ca. 20m bred, sandig med 
tilltagande blockmängd utåt. 

Ca. 3m nedanför dagens strandhak hittades ett avslag i kvarts. 
Platsen ligger under vatten vid HD.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82 : 14 5 

t-------- ---- -------- ------·----------

Antecknat av: Ulf Eriksson den 27/ 5 1982 

Granskat av: dPn 19 



FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Boplats Landskap: Lapp land 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Strömsund 1 : 28 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

f-------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM 2649:14-20 

0rienteringsuppgifter: Strömsundsavans N strand. 

Terränguppgifter: 

I Besk11vrnng : 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 
var då 348:10roöh. Dagens strandbak och strandplan är 
brant sluttande och består av sand och grus. Ovanför 
strandhaket växer björk, tall, g�an och ljung. 

A1: Kedanför strandhaket iakttogs en till hälften utrasad 
jordugn synlig som eh skärvstensanhopning och ett kol
lager, 1.4x1.4m 0 och 0.18m tjock. 

A2:_ca. 3.5m bakom dagens strandhak hittades under torven 
ytterligare en jordugn, varvid kol och skärvsten fram
kom. Denna ugn är orienterad N-S och synlig som en 
0.8x1.1m 0 och 0.15m djup svacka i torven, med vallar 
mellan o.2-o.4m breda på NV och NÖ sidan av ugnen. 

A3: ca. 6m V om A2 och intill dagens strandhak ligger en
grop 1.6x1.6m 0 och 0.6m djup, med svagt markarade 
vallar runt om.

björk, {�ll. �ra."' 
0CM r)vV\i f1

1"m 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/02:146 

. -- -- - ---- -- ----- - ---------------
Antecknat av:David Loeffler och Ulf ErLrnson den 28 / 5 19 82 

Granskat av . den 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Fyndplats för avslag 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Rönnäs 1: 3 

Gårds namn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

�------------------------; Specialkarta:

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2649:6 

Orienteringsuppgifter: Rönnäsvikens N strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 27 maj 1982 var 
347.81möh. Dagens strandhak_var 0.6m högt. Ovanför 
strandhaket växer tall, gran, ris och ljung. Strandplanen 
var ca. 20m bred och sandig med t.illtagande blockmängd utåt. 

Nedanför strandhakets fot hittades ett avslag i kvarts. 
Platsen ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 14 7 

Antecknat av: Ulf Eriksson den 271 5 

Granskat av· 

-·--------- --

19 82 

19 



/ 

/-, -
... 

\ 

1

LUSJJSJO 
I 1, 

' '

: , o � liuberpa I ...... _,, . . -
'-.. 

,_:, 

\ 

\ 

\ 

/ 
/ 

/ 

I,, - -,
( 

\
\ 

/\_ I 

/ 

\ 

.,,. -

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

. "'· 
/ \ 

/ 
\ 

/ 
\ 

/ 
\ 

Osvartnolmen 

...._ ) .I -·

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\_ 

\ 

\ 



Art: Härd 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: La ppland 

RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Antal fornlämningar: 3 Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: S trom sund 2 : 1 Kommun : Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

1---------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 
VLM neg.nr. K 2649:21-23 
VLl� neg.nr. K 2651:6-10

Orienteringsuppgifter: Strömsundsavans SÖ strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strörnsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
348.10möh. Härdarna ligger på en fornudde. Udden ligger 
under vatten vid HD, vid besöket den 28 maj var udden torr
lagd. Detta tillstånd liknar det som rådde före.dämningen. 
Udden är 20m i N-S och 15m i Ö-V." Udden är flack med grus, sten, 
vass, torv och eldsprängda stenar och kol efter strandröjningen. 
Dagens strandhak är O.Sm högt. Ovanför strandhaket växer 
vass, tall, björksly, mossa och lingonris. 

Tre·härdar med fyllning av skärvsten, därunder sot. Skärv
stenarna är av varierande storle� mellan 0.1-0.3m �- Över 
härdarna löper rötter från de avverkade träden. 
Härd A: 1x1.3m �' delvis torvbunden. 
Härd B: 3m S om Härd A, 1x0.9m �' ligger under en gammal 

stubbe. 
Härd C: 1m S om Härd B, 1.2x1.2m �' delvis torvbunden. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 /82: 148 

--- --- - - -- -- - - ---- -- - ---- -- -- -- -- -- -- -- - ----

Antecknat av: David Loeffler den 28/ 5 1982 

Granskat av: den 19 



Art: Härd 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: Lappland 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Antal fornlämningar: 3 Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Stromsund 2: 1 Kommun: S toruroan 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

r----------------------------i Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 
VLM neg.nr. K 2649:21-23 
VIJ,1 neg.nr. K 2651:6-10

Orienteringsuppgifter: Strörnsundsavans SÖ strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
348.10rnöh. Härdarna ligger på en fornudde. Udden ligger 
under vatten vid HD, vid besöket den 28 maj var udden torr-
lagd. Detta tillstånd liknar det som rådde före.dämningen. 
Udden är 20m i N-S och 15m i Ö-V; Udden är flack med grus, sten, 
vass, torv och eldsprängda stenar och kol efter strandröjningen. 
Dagens strandhak är 0.5m högt. Ovanför strandhaket växer 
vass, tall, björksly, mossa och lingonris. 

Tre·härdar med fyllning av skärvsten, därunder sot. Skärv
stenarna är av varierande storle� mellan 0.1-0.3m 0. Över 
härdarna löper rötter från de avverkade träden. 
Härd A: 1x1.3m �' delvis torvbunden. 
Härd B: 3m S om Härd A, 1x0.9m �' ligger under en gammal 

stubbe. 
Härd C: 1m S om Härd B, 1.2x1.2m �' delvis torvbunden. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82 : 148 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

---- -- --- -- --- -- -- --

den 

den 

2& 5 1982 

I 19 
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Art: Fyndplats för avslae 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Rönnäs 1 : 3 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

1----------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på �ornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: Rönnäsvikens rJ strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 27 maj 1982 var 
347.81möh. Dagens strandhak ca. o.6m högt. Ovanför strand
haket växer tall, gran, ris och ljung. Strandplanen var 
20m bred, sandie med tilltagande _blockmängd utåt. 

Ett kvartsitavslag hittades p� strandplanet 1.5m från dagens 
strandhak. Platsen li:Fer under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 1,19 

Antecknat av: Ulf '.::riks son den 27 / 5 1982 

Granskat av den 19 



I 
\ . )-. 

-- , vSP5J1J 
i 

•. . ' 
-\. o ".J • ,.,... -4 lin berget 

. \ 

,_, '\ 

·-.... 

I , 

/ 

/ 

\ 
\ 

/ 

\. 

/ 

,/. 

,...,, 
J/ ,· -� '-. 
. - . ··\. '

\ 
\ 

I \ 

I \ 
\ 

\ 
\ 

\ 

. ;.._ 
/ 

/ 

/ 

/ 

,✓ /' 

olartholmen 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 



FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Skärvstensförekomst 
Antal fornlämningar: 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Strömsund 2: 1

I 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

1---------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM nee.nr. K 2650: 32

0rienteringsuppgifter: 35m Ö om den gamla dammluckan vid Strömsundsavans utlopp 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

in i Strömsundsviken och SÖ om bron vid Strömsund. 

Moränås som löper i Ö-V. Bevuxen med gran, tall och mossa. 
Asen är begrän sad i Ö av E79 som skär igenom den, och 
i V av en grusväg som leder frå� E79 till gamla-dammluckan 
vid Strömsundsavans utlopp. Denna väg skär genom åsen i V. 

Under torven på åsen förekom skärvsten i blekjorden. Skärv-
stensförekomsten ligger ovan vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLN 1071 / 82: 150 

�-- -

Antecknat av:David Loeffler 

Granskar av· 

den 2f:/ 5

elen 

1982 

19 
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FORNLÄMNING Nr '. RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Härd Landskap: lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Strömsund 1 : 10 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2651 :3-4 

Orienteringsuppgifter: Ström sunds avans Ö strand. 

!erränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 7 juni 1982 
var då 350.52möh. Dagens strandhak är 0.3-0.5m högt. 
Ovanför strandhaket växer gräs, björk, gran, ljung och 
mossa. Nedanför strandhaket ligger gammal skogsmark som 
består av torv, stenblock, brända stubbar, eldsprängda 
stenar och kol-spår efter strandröjningen. 

Härden ligger 10m SV om dagens strandhak och ca. 1m under 
vatten vid HD. Härden är torvbunden. 10st. synliga stenar 
ovan torven, 1st. 0.3m �, 1st. 0.2m � och 8st. 0.1-0.15m �, 
alla skörbrända. Under torven i.mitten av härden finns 
skärvsten med sot och kol. Härden är o.85xlm�. 
I området Ö om härden ligger det skärvsten under den gamla 
tori.rytan. Skärvsten förekommer på strandplanet 65m N om 
härden och 70m S om härden. Det är svårt a·tt skilja mellan 
äkta skärvsten och skörbränd sten från strandröjningen. 
Man kan se skillnad på skärvstenen som ligger ovanpå torven 
och skärvstenen som ligger under torven. Skärvstenen som 
ligger unde� torven är nog äkta. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 1 51 

i------

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av 

den 7 / 6 

de, 

19 82 

19 
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Art: Härd 

Antal fornlämningar; 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap; Lappland 

Län; 

Härad: 

Västerbotten 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

jordregisternummer: Strömsund 1: 5 Kommun: Sto rum an 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 ; 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h 

Koordinatangivelse: 

�--------------------------, Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen; Fotos: VLM neg.nr. K 2649: 24-25 

Orientningsuppgifter: På en moränås som löper N-S ut i Strömsundsviken. Åsen 
ligger ca. 40m S om E79 och 180m Ö om Strömsunds bro. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
0 

348:10möh. Asen är 80m lång i N-S och 10-15m bred i 0-V. 
Dagens strandhak ca 1-1.5m högt och består av sand, grus 
och sten. Strandhaket på uddens·v sida håller på att 
eroderas. S halvan av udden växer björksly, gran cxch mossa. 
N halvan av udden växer tall och lite lingonris. 

Härden är 1x1.2m �- Den ligger på Ö sidan av åsen 1m från

kanten och ca. 2m ovanför HD. Härden är täckt av torv. 
Skärvsten fanns i mitten av härden. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 152 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat �v: 

den 281 5 

den 

19 82 

19 
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Art: Skärvstensförekomst 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jord registernummer: Strömsund 1 : 8 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Ägare: Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Postadress: Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

1---------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgiher: På en ö utanför Strömsundsavans V strand och S om Skoglunda. 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
348.10möh. Stranden är sandig och svagt sluttande. Ovan
för strandhaket växer unga björkar, enstaka tallar och 
mossa. 

Enstaka skärvsten hittades p& strandplanet nedanför dagens 
strandhak. Flatsen ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071/82 : 1 5 3

---- - ----------

Anteck ndt av: Ulf Eriksson den 28/ 5 

den 

, !:62 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNILÅMNING Nr 

Landskap: Lappland 

Län: Väster0otten 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

jordregisternummer: Strömsund 1: 11 Kommun: Storuman 

Gårds namn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 �-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLP neg.nr.:{ 2651:11-15 

Fotos: 
VLf nec.nr. K 2742:3-5 

Orienteringsuppgifter: Ft. Strömsundsviken:::; Ö strand, 60ra S om hrol" till Strömsund. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

N� I -S

Storumans vattenniv!\. v-id besöket den 7 juni 1982 var 
350.52möh. Strand best!\.ende av grus, sten och stenblock. 
100m lång- i I-S och 15-m bred i ö-V. Dagens strandhak 
är 0.3m högt. Ovanför strandhaket växer tall, lin�on och 
lju.ne. 

Få strandplanet förekom enstaka skärvsten. �n del skärv
sten kan koMma fr\n strandröjnincen eller moderna härdar 
som finns på plats. På strandplanet hittades en skrapa 
av kvarts och Ture Sjöbero-, Strömsund, hittade ett nä.t
sän1ce av gr-Ssten p:'I strandplanet. Fynden bevaras i 
Västerbottens r:useum. I strandhaket i S lig,_;er två härdar 
med skärvsten: 
Härd A: 0.8-1m �- 30tal skärvsten mellan 0.1-0.3m 95. 

Skärvsten har raaat ner från härden och li�ger 
spridda nedanför strandhaket mot vattnet. Incen kol. 

Härd D: lie-ger 1.75m S om härd A. 1.5-2m �. ?Otal skärv
sten mellan o.05-0.3m 0. Sk�rvsten har rasat ner 
fr�n härden och ligger spridda nedanför strandhaket. 
Ingen Kol. 

�latsen li�ger under vatten 
-----:::----

-.;tien, rus , \/'\<,;<;; 

s�w.u-l�\,�r. - �rus& ste" 

l t
Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt traditi,Jn: VLM 1071 / 82: 1 54 

Antecknat av: David Loef"'ler 

Granskat av: 

den 

den 

716 

I 

19 82 

19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Art: Boplats Landskap: La ppland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 

jordregisternummer: Ström sund 1 : 8 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2649: 10-12 

Orienteringsuppgifter: På Ö stranden av den större av de två öar som ligger utanför 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans V strand och S om Skoglunda. 

StrÖmsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
då 348.10möh. Dagens strandhak är 0.3m högt. Ovanför 
strandhaket växer unga björkar, enstaka tallar oph mossa. 
Strandplanet är brant sluttande och sandig. 

Längs en 20m lång sträcka nedanför dangens strandhak finns 
skärvsten och kvarts-och kvartsitavslag. Platsen ligger 
under vatten vid HD. 

I Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 15 5

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av: 

den 28/ 5 

den 

19 82 

19 

3 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Härd Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: 4 Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jord registernummer: Strömsund 1 : 3 2 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

1--------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: S trömsundsavans Ö strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Härdarna ligger uppe på en höjd ovanför VLM 1071/82:140. 
Tallskog, med lingon och mossa. 

Härd A: 

Härd B: 

Härd C: 

Härd D: 

syns som en oval förhöjning i markytan, 0.8x1.4m �-
7 synliga stenar ovanför.torven. Under torven i 
härdens mitt finns skärvsten, kol och sot. 
ligger 5rn N om härd A. Syns som en rund förhöjning 
i markytan, 1.1x1.1m �- Inga synliga stenar ovan 
torvytan. I härdens mitt finns skärvsten, kol och 
sot. 
ligger Sm N om härd B. 
i markytan, 0.8x1.5m �
torvytan, Under torven 

Syns som en oval förhöjning 
4 synliga stenar ovanför 

i härdens mitt syns skärv-
sten, kol och sot. 
ligger intill härd C. Syns som en fyrkantig eller 
rektangulär förhöjning ·i markytan, o.5xo.7m �-
1 synlig sten i torvytan. I härdens mitt under 
torven fanns skärvsten, kol och sot. 

\J 
=---+_.,.,. N 

®@� 
-"fall �kl?-d.c.\ lr.�jGl. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 10 71/82 : 1 56 

Antecknat av: David Loeffler 

Gr;,•1,: ar av 

den 28/5 

•J.PrJ 

19 82 

19 
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Art: Materialblock 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Strömsund 1 : 19 

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Särskild benämning på fornlämningen: 

FORNLÄMNING Nr 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 2 3G 8-9 g-h Strömsund 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Fotos: VLM neg.nr. K 2649:13 

Orienteringsuppgifter: Strömsundsavans V strand, på udden vid Skoglunda. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Strömsundsavans vattennivå vid besöket den 28 maj 1982 var 
348.10möh. Ovanför dagens strandhak växer tall och ljung. 
Strandplanet är flackt och sandigt med grus. 

Naterialblock av grå kvartsit 1.5x1.5x2.5m �, låg i dagens

strandhak. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: VLM 1071 / 82: 157 

Antecknat av: Ulf ::i:riksson 

Granskat av: 

den 28/ 5 19 82 

19 

-------- -- -
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Boplats landskap: Lapp land 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 

jordregisternummer: Luspberget 1: 1 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

t--------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLJVI neg. nr. K 2648: 1-3 

Orienteringsuppgilter: På N delen av ön NV om Forsnacken på Luspsjöns S strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

StorUinans vattennivå vid besöket den 22 maj 1982 var 
346.92möh. Flack sandstrand med utåt tilltagande sten 
mängd. Ovanför dagens stran,dhak växer enstaka tallar, 
unga björkar, gräs, lingon och rts. 

Avslag ytplockades ut till 6-7m utanför dagens strandhak. 
På strandens N del ca. 2.5m utanför dagens strandhak iakttogs 
en anhopning av skärvsten 1x2m �- Platsen ligger under 
vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLM 392/ 80 och VLM 7 44/ 81 : 48 
se Lena Holms Rapport över fornminnesinventering av stränderna vid 
Storuman, Stenselet, Nedre-och Övre Gunnarsjön, Renbergssjön och 
Långvattnets Utlopp, Stensele sn., Lapplantl. 1982. 

Antecknat av· Ulf Eriksson 

Grans> ar av 

de11 22/ 5 19 82 

1 9 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Skärvstensförekomst och fyndplats Landskap: Lappland 

Anlal fornlämningar: 
för avslag 

Jordregisterenhet och 

Län: Västerbotten 

Härad: 

jordregisternummer: Lus p berget 1 : 1 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg. nr.K 2648: 5 

Orienteringsuppgilter: På N delen av udden NV om Forsnacken på Luspsjöns S strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 22 maj 1982 var 
346.92möh. Ovanför dagens strandhak växer gran, enstaka 
tallar, unga björkar och ris·. Grusig och stenig strand. 

Ett kvartsavslag tillvaratogs ca. 2m utanför dagens strandhak. 
Platsen ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: VLJ'I! 392/ 80 och VLM 7 44/ 81 : 49 
se Lena Holms Rapport över fornminnesinventering av stränderna vid 
Storuman, •• ect., Stensels sn., Lappland. 1982. 

Antecknat av: Ulf Eriksson 

Granskat av: 

-�-----
-- ~ 

den 22 / 5 

d�· 

1982 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 72 

Landskap: Lappland 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Jordregisterenhet och 

jord registernummer: Vall näs 1 : 8 

Gårdsnarnn, 
lägenhetsnarnn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Särskild benämning på fornlämningen: 

Orienteringsuppgifter: Sarj esnäse ts SV strand. 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse; 

Specialkarta: 

Fotos: 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.47möh. Dagens strandhak mellan 0-0.3m högt, Ovanför 
strandhaket växer gran, björksly och gräs. Sandig strand
plan med grus och stenblock. 

Beskrivning: Enstaka skärvs ten förekom över strandplanet på en sträcka 
av 100m. Platsen ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

Antecknat av: David Loeffler 

Grans� at av: 

den 18/ 5 19 82 

19 
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FORNLÄMNING NrRAÄ 74. RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Boplats Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Jordregisterenhet och 
Härad: 

jordregisternummer: Luspholmen 1 : 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

i---------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: Lus pnäse ts SÖ strand. 

Terränguppgiher: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 26 maj 1982 var 
347.65rnöh. Ovanför strandhaket finns vass och torv 
myrliknande terräng mellan strandplanet och skogen. 
planet nedanför strandhaket består av sand. 

i en 
Strand-

Enstaka skärvsten syntes på strandplanet. Asbestkeramik, 
skrapor av kvarts och kvartsit, kärnor i kvarts och kvartsit, 
en borr i kvartsit samt en pilspets av kvarts hittades i

eller nära dagens strandhak. Ligger under vatten vid HD. 

Fotos: VLN neg.nr. K 2647:11-13 
VLM neg.nr. K 2740:20-37 
VLH neg.nr. K 2741:2-10 
VLM neg.nr. K 2742:16-18 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

Antecknat av: David Loeffler den 261 5 19 82 

Granskat av· di,, 19 



' •. •

--

'-

' 

,' 

' . \ .. 

r 

Brännho1men 



Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 75 

Landskap: La ppland 

Län: Väs ter botten 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

jordregisternummer: Luspen 1 : 170 och 1 : 5 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc. : 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2646:4-9 
VLM neg.nr. K 2741:11-16,32-37 

Orienteringsuppgifter: Luspnäsets SÖ strand. 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 21 maj 1982 var 
346.78möh. Eroderat strandplan. nu sjöbotten. Växer vass 
och torv, våt, fuktig myrliknande terräng mellan strand
planet och skogen. 

Ingen skärvsten syntes i gyttjan. En klubba med skaftränna 
hittades på strandplanet, även avslag av kvarts och kvartsit 
och 4 skrapor-3 av kvarts och en av kvartsit. Platsen 
ligger under vatten vid H.D. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av 

den 21/ 5 19 82 

19 
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FORNLÄMNING Nr RAÄ 83. RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art: Boplats Landskap: Lappland 

Antal fornlämningar: Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer:Forsvik 1: 4 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 2-3 c-d Stensel 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2741:11-13 

Orienteringsuppgifter: Långselets NÖ strand, NV om Stenseles flygplats. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Lätt kuperad morän mark. Tall-och granskog. Marken och 
terrängen vid boplatsen har rörts om i modern tid-troligen 
i samband med dämningsarbeten och vid byggandet av stug
området som finns här. 

Två kvartsavslag hittades vid det forntida strandhaket, ett 
av avslagen var bearbetat. 

I Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition:
Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av· 

den 21 / 5 

rlP.l 

19 82 

19 
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Art: Skärvstenssämling 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: 

Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Luspholmen 1:8 

Särskild benämning på fornlämningen: 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 14:1-

Landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 a-b Luspberget 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Fotos: VLM neg.nr. K 2645:2-6 

Orienteringsuppgifter: Luspholmens V strand vid Järmansundet. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43rnöh. Ligger ca. 0.5m under vatten vid HD på ett 
sandigt strandplan med stenbolck. 

Beskrivning: 
Skärvstenssamlingen är 2.5x3m �. Inget kol, mycket eroderat. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

- ---- - - ----

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

---- ------ - -------------

den 181 5 

den 

1982 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Vallnäs 1 : 3 

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

FORNLÄMNING Nr R.AÄ 149 

landskap: La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

r------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: se nedan 

Orienteringsuppgifter: Sar j esnäsets V strand. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 20 maj 1982 var 
346.66möh. Dagens strandhak är 0.2m högt. Ovanför 
strandhaket växer det gräs, vass och buskar, sen efter 10m 
växer det björksly, blåbär och lingonris och där�fter gamla 
tallar. Strandplanet består av sand med fläckar av grus och 
större stenblock. På N delen av boplatsen finns mindre 
sand och mer stenblock än på den S delen. 

I Beskrivning: Enstaka skärvsten längs hela strandplanet. Skärvsten faller 
ut -ur strandhaket längs hela sträckningen, och verkar fort
sätta in under torven bakom strandhaket. Skärvsten har

spolats ner från boplatsen, och finns upp till 40m nedanför 
strandhaket. 3st. skärvstenssamlingar finns i boplatsens 
S del. 2st. var 1m � och den tredje var 3x7m �. I den 
senare hittades 2 kärnor och 1 skrapa av kvarts och avslag 
i kvarts. Ligger under vatten vid HD. 

Fotos: VLM neg.nr. K 2645:7-13 
VLH neg.nr. K 2652:19-20 
VLM µeg.nr. K 2741:17-19,23-31 
VLM neg.nr. K 2742:19-21 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

- - - -

Antecknat av: David Loeffler den 20/ 5 19 82 

Gran,l..at av· den 19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 150 

landskap; La ppland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

jord registernummer: Vallnäs 1 : 8 Kommun: Storwnan 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 1 0 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

!------------------------� Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgiher: Sar je snäs e t s SV strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43möh. Dagens strandhak är mellan 0-0.3m högt. 
Ovanför strandhaket växer gräs, björksly och gran. 
Strandplanet består av sand och �tenblock. 

Skärvstenssamling 3x4m �- Mycket eroderat, inget sot eller 
kol. Ligger på strandplanet 1.5m från dagens strandhak. 
Ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

--------- --------·- - -- ---

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av: 

den 1815 19 82 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 151 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Val lnäs 1 : 8 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2652:24-25 

Orienteringsuppgiher: Sar j esnäse ts SV strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning : 

Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43möh. Jämn övergång mellan dagens strandhak och 
strandplan. Ovanför strandhaket växer torv, våt myrmark 
med vass och myrmalm •. 20m från dagens strandhak, in mot 
land, växer det björksly ooh blåbärsris. 

En skärvstenssamling 3x7rn � låg på det sandiga strandplanet. 
Den ligger ca. 1m under vatten vid HD. Inget kol eller sot. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

- --· ------------, - --

Antecknat av: David Loeffler 

Gr;iris� at J\/ · 

- ---- ------------

den 18 / 5 19 82 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

,. 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 152 

landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Vallnäs 1 : 8 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

�------------------------i Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2645:7-8 

Orienteringsuppgifter: Sar j esnäsets SV strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43möh. Jämn övergång mellan strandhaket och strand
planet. Marken bakom dagens strandbak är våt och myr
liknade, bevuxet med gräs, vass, torv, blåbärsri$, björksly, 
små tallar och enstaka granar. Strandplanet består av 
sand närmast dagens strandbak och gyttja och stenblock 
längre ut mot sjön. 

Ett avslag av kvarts hittades uppe vid dagens strandhak. 
2st·. skärvstenssamlingar syntes på strandplanen. En var 
2x3m 0 och låg 10-15m från dagens strandbak och ca. 0.5m 
under vatten vid HD. Den andre var 3x5m 0 och låg 3m från 
dagens strandbak ca. 0.5m under vatten vid HD. Inget kol 
eller sot syntes i anläggningarna. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

--� - ---- .-

Antecknat av: David Loeffler 

Gransk.11 av 

--- ------ ·--- -------

den 18/ 5 

den 

1982 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 153 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

R I KSANTI KVAR I EÅM BETET 

Jordregisterenhet och 
jord,egisternummer: Val lnäs 1 : 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000.

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

1---------------------------l Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: 
VLM 

Fotos: VLM 
neg.nr. 
neg.nr. 
ne,g-.nr. 

K 2645:7-8 
K 2652:18 

VLM K 2741:17-19 

Orienteringsuppgiher: Sar j esnäse ts SV strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43möh. Dagens strandhak är 0.5m högt. Ovanför 
strandhaket växer tall, gran, björk och ljung. Strand
planet består av sand och sten med grus och större sten-
block. 

Det finns skärvsten nedanför strandhaket och ca.20m utanför, 
längs strandplanet. Troligen finns det ett bevarat 
lager bakom strandhaket. En skrapa ocn ett avslag i kvart
sit- och ett i kvarts hittades nedanför och i strandhaket. 
En skärvstenssamling finns, 3x5m �, vid boplatsens S del 
nedanför dagens strandhak. Mycket eroderat, inget kol eller 
sot. Ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

- --- -·
-.---

Antecknat av: David Loeffler 

Grar>sisat av. 

- -- ---·-- -- - - -- ------ - -· 
den 18 / 5 

den 

19 82 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 154 

Landskap: Lappland 

RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Vallnäs 1: 3 

Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Län: Västerbotten 

Härad: 

Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala l : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

1----------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM: neg.nr. K 2645:7-8 

Orienteringsuppgifter: Sarjesnäsets SV strand. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivc\ vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43möh. Dagens strandhak är 0.3m högt. Ovanför 
strandhaket växer vass, ljung, björksly, tall och enstaka 
granar. Strandplanet bes.tår av sand med grus, s.ten och sten
block. 

Beskrivning: Enstaka skärvsten mellan 1-3m nedanför dagens strandbak. 
3st, avslag i kvarts hittades. Ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

Antecknat av: David Loeffler 

Granskat av 

den 18 / 5 1982 

19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 155 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Vallnäs 1: 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lägenhets namn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

r----------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2652:20 
VLM neg.nr. K 2741:17-22 

Orienteringsuppgifter: Sar j esnäse ts V strand. 

Terräng uppgifter: 

I Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 18 maj 1982 var 
346.43m�h. Jämn övergång mellan strand.haket och strand
planet i boplatsens S del. Dagens strandhak i boplatsens 
N del är ca. 0.4m högt. Ovanför strandhaket växer blåbär
och lingonris, vass, gräs, björksly, små tallar och gamla 
stubbar. 

Skärvsten, avslag och verktyg finns längs hela strandplanet 
och i strandhaket. Ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

-------

Antecknat av: David Loeffler 

Grans�at av: 

den 18/ 5 19 82 

19 
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RIKSANTIKVARIEÅMBETET 

Art: Skärvstensförekomst 

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr R.Al\ 156 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Vallnäs 1 :3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn. 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 1 0 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

1-----------------------� Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. K 2645:26-27 

Orienteringsuppgifter: Sarjesvikens NÖ strand. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Storumans vattennivå vid besöket den 20 maj 1982 var 
346.66möh. Dagens strandhak mellan 0.3-0.5m högt. Ovan
för strandhaket växer gräs, vass och björksly. Strandplanet 
består av grus, sten, sand och block. 

Enstaka skärvsten ligger nedanför dagens strandhak. Ingen 
skärvsten syntes i strandhaket. Ligger under vatten vid HD. 

Tidigare uppteckningar. undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Forruninnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

--- - - ' 

Antecknat a, . L-G. Spång och D. Loeffler den 20; 5 1982 

G,a ,s�a, ,v V�'I 19 
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FORNLÅMNING Nr RAÄ 157 RIKSANTIKVARIEÅM BETET 

Art:Skärvstensförekomst och fyndplats Landskap: La ppland 
Antal fornlämningar: för eldslagningsstål Län: Västerbotten 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Vallnäs 1: 3 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 4-5 c-d Storuman 

Koordinatangivelse: 

1-------------------------I Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: VLM neg.nr. K 2645:26-27
Fotos: VLM neg.nr. K 2652:13

VLM ne2'.nr. K 26c:;11:26-27 

0rienteringsuppgifter: Sarjesvikens NÖ strand. 

Terränguppgifter: Storumans vattennivå vid besöket den 20 maj 1982 var 
346.66möh. Dagens strandhak mellan o.3-o.5m högt. 

I Beskrivning: 

Ovanför strandhaket växer gras och vass. 5m in från 
strandhaket växer det björksly. Strandplanet be.står av 
grus, sten och stenblock med enstaka stubbar. 

�tt eldslagningsstål hittades ca. 0.5m från dagens strandhak 
på strandplanet. Enstaka skärvsten på strandplanet ändå 
upp till strandhaket och det kan tänkas att det finns ett 
intakt lager bevarat bakom strandhaket. Ligger under 
vatten vid HD.

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

Antecknat av: 1-G. Spåne och D. Loeffler den 201 5 19 82 

Graoskac av 19 
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Art: Boplats 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr RAÄ 259 

Landskap: Lappland 

Län: Västerbotten 

Härad: 

R I KSANTI KVAR I EÅM BETET 

jordregisternummer: Stensele 1: 2 och 1: 56 Kommun: Storuman 

Socken: Stensele 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 23H 2-3 c-d Stensele 

Koordinatangivelse: 

i----------------------------1 Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: VLM neg.nr. 17-22, 26-34 

Orienteringsuppgifter: Stenselets N strand, i föredetta åkermark i Stensele byn. 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Villaområde byggt på f.d. åkermark. En del av marken 
används som kolonilotter. 

I den upplöjda jorden till kolonilotterna hittades verk
tyg och avslag. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering för Ekonomiska Kartan 1975. 

- -- '

Ante<.knat av· David Loeffler den 22/ 5 19 82 

den 19 
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FOTOLISTA SVART/VIT 

VLM neg nr K 2645 

1. Bom

2. Raä 141. Närbild av skärvstenssamling från Nö.
Skärvstenssamlingen är 3 x 2.5 m 0, och ligger
ca 0.5 ro under vatten vid HD. I bakgrunden till
vänster syns Järmanberget. Bilden togs den 18 maj-82.
Vattennivån i Storuman var då 346.43 möh.

3-5. Raä 141. Närbild av skärvstenssamling från N. 
Skärvstenssamlingen är 3 x 2.5 m 0, och ligger ca 
0.5 m under vatten vid HO. Bilden togs den 18 maj-82. 
Vattennivån i Storuman var då 346.43 möh. 

6. Raä 141. Närbild av skärvstenssamling från V.
Skärvstenssamlingen är 3 x 2.5 m 0, och ligger ca
0.5 m under vatten vid HO. Bilden togs den 18 maj-82.
Vattennivån i Storuman var då 346.43 möh.

7-8. Raä 149, 152, 153 och 154. översiktsbild från Sö. 
I förgrunden syns Raä 152. I mitten av bilden i 
bakgrunden syns Raä 149, till höger om Raä 149 syns 
Raä 154 och till höger om Raä 154 syns Raä 153. 
Bilden togs den 18 rnaj-82. Vattennivån i Storuman 
var då 346.43 möh. 

9-12. Raä 149. översiktspanorama från Sö. Dagens strand
hak syns tydligt nedanför skogsbrynet i bakgrunden. 
Bilden ger en god uppfattning om den yta som läggs 
under vatten vid HD. Bilderna togs den 20 maj-82. 
Vattennivån i Storuman var då 346.66 möh. 

Bild 9: I bakgrunden till höger syns Christer Lif. 
Han hukar vid en skärvstenssarnling (3 x 7 m 0) med 
avslag. Till vänster om Christer Lif sträcker sig 
boplatsen ytterligare 200 m. 

Bild 10: Raä 149 syns i mitten och i bakgrunden till 
höger i bilden. Fyra inventerare syns gående längs 
Raä 149 sträckning. 

Bild 11: I förgrunden syns den eroderade stranden 
nedanför Raä 149. I bakgrunden syns de små holmarna 
som utgör en del av Luspholmen. 

Bild 12: I mitten till vänster syns Christer Lif. Han 
hukar vid en skärvstenssamling (3 x 7 m 0) med avslag. 
Boplatsen sträcker sig ca 200 m till vänster om 
Christer. Till höger om Christer i mitten av bilden 
nedanför dagens strandhak, syns Raä 154. 



13. Raä 149. Närbild av skärvstenssarnling från S.
Christer Lif syns hukande framför en skärvstens
samling (3 x 7 m 0) med avslag. Boplatsen sträcker
sig ca 200 m till vänster om Christer. Dagens strand
hak syns tydligt nedanför skogsbrynet i bakgrunden.

14. VLM 1071/82:106. översiktsbild från ö.
I förgrunden syns Kåtaströmmen. Den är torrlagd.
I bakgrunden i mitten av bilden syns 82:106.
Bilden togs den 20 maj-82. Vattenniåvn i Storuman
var då 346.66 rnöh. Bilden ger en god uppfattning om
den yta som läggs under vatten vid HD.

15-17.VLM 1071/82:106. översiktsbild från ö.
I förgrunden syns den torrlagda Kåtaströrnrnen. I mitten 
till vänster i bilden syns 82:106 och till höger Kåta
holrnen. Nedanför dagens strandhak bland stenblocken 
hittades skärvsten, avslag och en skrapa. Christer Lif, 
i mitten av bilden, står på den söndereroderade bo
platsen. Bilden togs den 20 maj-82. Vattennivån var 
då 346.66 möh. Det är så lågt vatten att man nästan 
kan ta sig torrskodd från Sarjesnäset över Kåtaströrn
men till Kåtaholmen. 

18-20.VLM 1071/82:106. översiktsbild från ö.
I förgrunden syns den torrlagda Kåtaströmmen. 
I mitten av bilden syns 82:106. Nedanför dagens 
strandhak bland stenblocken hittades skärvsten, 
avslag och en skrapa. Doris Norman till vänster och 
Christer Lif till höger i bilden står på den sönder
eroderade boplatsen. Bilden togs den 20 maj-82. 
Vattennivån var då 346.66 rnöh. 

21-23.VLM 1071/82:106. översiktsbild från ö.
I förgrunden syns den torrlagda Kåtaströrnrnen. 
82:106 syns i mitten av bilden. I bakgrunden till 
höger syns Kåtaholrnen. Bilden togs den 20 rnaj-82. 
Vattennivån var då 346.66 möh. Bilden ger en god 
uppfattning om den yta som läggs under vatten vid HD. 

24-25.Bom.

26-27.Raä 156 och 157. översiktsbild från V.
I förgrunden syns den torrlagda Sarjesviken. I mitten 
och till vänster i bilden, nedanför dagens strandhak, 
ligger Raä 156 och 157. I bakgrunden i mitten av 
bilden syns väg E 79. Bilden togs den 20 maj-82. 
Vattennivån var då 346.66 möh. 

28-37.Olika söndersprängda kvarts och kvartsitblock från
SGU's undersökningar i Nedre Gunnarsjöns sydligaste 
spets. 



VLM neg nr K 2646 

1-3. Bom.

4-9. Raä 75. översiktspanorama från NV. 
I förgrunden syns boplatsen/stranden. Den är genom
korsad av erosionsfåror och består av gyttja och 
stenblock, I bakgrunden syns det granbeklädda Såg
näset och bron mellan Sågnäset och Luspholmen. 
Bilden togs den 21 maj-82. Vattennivån var då 
346.78 möh. Bilden ger en god uppfattning om den 
yta som läggs under vatten vid HD. 

10-11.Bom.

12-13.VLM 1071/82:110. översiktsbild från V.
Ett avslag och skärvsten hittades på den sandstrand 
som syns i mitten av bilden. I förgrunden syns sten
block. Bakom sandstranden syns ett erosionsskydd 
byggt av stora söndersprängda stenblock. Till höger 
i bakgrunden syns vägvallen till Kungsvägen. Dammen 
och gamla utloppet till Ume älv ligger 50 m åt höger 
utanför bilden, Bilden togs den 24 maj-82. Vatten
nivån var då 347.33 möh. 

14. VLM 1071/82:114. Närbild på avslagskoncentration
från S. Kompassen med spegel ger en uppfattning av
storleken. David Loeffler syns i spegelbilden.

15. VLM 1071/82:114. Närbild på fyndplatsen från S.
En avslagskoncentration låg under torvbiten och
mellan torvbiten och stenblocket. Kompassen med
spegel ger en uppfattning av storleken. David Loeffler
syns i spegelbilden.

16-18.VLM 1071/82:114. översiktsbild från S.
En avslagskoncentration låg under torvbiten och 
mellan torvbiten och stenblocket. Kompassen med 
spegel ger en uppfattning av storleken. Ulf Eriksson 
syns i spegelbilden. Stenblocket och torvbiten ligger 
1,5 - 2 meter från dagens strandhak. Vattenlinjen vid 
HD syns tydligt på stenblocket. I bakgrunden vid 
bryggan finns V.LM 1071/82:116. Bilden togs den 24 
maj-82. Vattennivån i Luspsjön var då 347.33 möh. 

19-20.VLM 1071/82:114. översiktsbild från ö.
Fikapaus. Dagens strandhak syns tydligt, likaså 
erosisonsskador och vattenlinjen för HD. 

21-23.VLM 1071/82:114. översiktsbild från NNÖ. Fikapaus.
Dagens strandhak syns tydligt, likaså erosionsskador 
och vattenlinjen för HD. 



24-26.VLM 1071/82:114 och 116. översiktspanorama från S.
Dagens strandhak syns tydligt nedanför skogsbrynet 
i bakgrunden. Bilden ger en god uppfattning om den 
yta som läggs under vatten vid HD. Bilderna togs 
den 24 maj-82. Vattennivån i Luspsjön var då 347.33 möh. 

Bild 24: 82:114 syns i mitten av bilden till höger, 
nedanför dagens strandhak. 

Bild 25: 82:114 syns i mitten av bilden till vänster 
och 82:116 i mitten till höger, nära bryggan. 

Bild 26: 82:116 syns i mitten av bilden till höger om 
bryggan, nedanför dagens strandhak. Luspsjön syns till 
höger. 

27-29.VLM 1071/82:112, 114 och 119. översiktspanorama från N.
Dagens strandhak syns tydligt. Gamla torvytan delvis 
bevarad i området närmast dagens strandhak. Bilden ger 
en god uppfattning om den yta som läggs under vatten 
vid HD. Bilderna togs den 24 maj-82. Vattennivån i 
Luspsjön var då 347.33 möh. 

Bild 27: 82:114 syns vid stenblocket närmast strand
haket i mitten av bilden. 

Bild 28: 82:114 syns vid stenblocket närmast strand
haket till höger i bilden. I bakgrunden i mitten av 
bilden syns en båt uppe på strandhaket, bakom och 
till höger om båten ligger 82:112. 

Bild 29: 82:119 syns i mitten av bilden, Luspsjön 
till vänster. 

30-32.VLM 1071/82:112, 117 och 119. översiktspanorama från
V. Dagens strandhak syns tydligt, likaså erosions
skador och vattenlinjen för HD. Bilderna ger en god
uppfattning om den yta som läggs under vatten vid HD.
Bilderna togs den 28 maj-82. Vattennivån i Luspsjön
var då 347.33 möh.

Bild 30: En stuga syns i mitten av bilden bland träden. 
Rakt nedanför stugan uppe på dagens strandhak hittades 
ett avslag och skärvsten, 82:117. 

Bild 31: 82:112 syns i mitten av bilden nedanför 
dagens strandhak, 

Bild 32: 82:119 syn i mitten av bilden i bakgrunden. 
I förgrunden syns resultatet av erosion. 



33-36.VLM 1071/82:112, 114, 116 och 117. översiktspanorama
från S. Dagens strandhak syns tydligt, likaså erosions
skador och vattenlinjen för HD. Bilderna ger en god 
uppfattning om den yta som läggs under vatten vid HD. 
Bilderna togs den 24 maj-82. Vattennivån i Luspsjön 
var då 347.33 möh. 

Bild 33: 82:112 syns i mitten av bilden. På sand
stranden och bland stenblocken hittades avslag och 
skärvsten. 82:117 ligger bakom gran- och tallskogen 
i mitten och till höger i bilden. Luspsjön syns till 
vänster i bilden. 

Bild 34: 82:112 syns i mitten av bilden till vänster. 
På sandstranden och bland stenblocken hittades av
slag och skärvsten. 

Bild 35: 82:114 syns i mitten av bilden och 82:116 
i mitten av bilden till höger, båda nedanför dagens 
strandhak. 

Bild 36: 82:116 syns i mitten av bilden till vänster, 
vid skogsbrynet, nedanför dagens strandhak, till 
höger om bryggan. lliuspsjön syns till höger. 

37. VLM 1071/82:119. översiktsbild från S.
Skärvsten förekom på sandstranden nedanför dagens
strandhak, som består till stor del av stenblock,
i mitten och till vänster i bilden. Långt i bak
grunden och till vänster i bilden finns VLM 1071/82:114
och 116. Bilden togs den 24 maj-82. Vattennivån i
Luspsjön var då 347.33 möh.

VLM neg nr K 2647 

1 • Bom. 

2. VLM 1071/82:120. översiktsbild från V. Ryggsäcken
markerar en skärvstenssamling och boken markerar
en annan skärvstenssamling. Det erosionsskadade
strandplanet syns tydligt.

3. VLM 1071/82:125. översiktsbild från NV. Ulf Eriks
son står vid en skärvstenssamling. Det erosions
skadade strandplanet syns tydligt. Vattenlinjen 
vid HD syns på det stora stenblocket till höger om 
Ulf. 



4-6. VLM 1071/82:126 och 117. översiktspanorama från V. 
Bilderna ger en god uppfattning om den yta som läggs 
under vatten vid ED. Bilderna togs den 25 maj-82. 
Vattennivån i Luspsjön var då 347.47 möh. 

Bild 4: till höger i mitten av bilden syns Kunga
vägen. Till vänster nedanför skogsbrynet ligger 
82:126. 

Bild 5: i mitten till höger i bilden, nedanför skogs
brynet ligger 82:126. I förgrunden syns den torrlagda 
Luspsjön. 

Bild 6: i mitten till höger på bilden ligger 82:126. 
I mitten till vänster på bilden ligger 82:117. I för
grunden syns den torrlagda Luspsjön. 

7-10. VLM 1071/82:127. översiktspanorama från ö. 
Bilderna ger en god uppfattning om den yta som läggs 
under vatten vid HD. I förgrunden syns den torrlagda 
Luspsjön. Bilderna togs den 25 maj-82. Vattennivån 
i Luspsjön var då 347.47 möh. 

Bild 7: längst till vänster i mitten av bilden syns 
Kungavägen och Umeälvens gamla utlopp. Längst till 
höger i mitten av bilden förekom ett fragment av en 
yxa och en koncentration av avslag och skrapor. 

Bild 8: I mitten av bilden, nedanför skogsbrynet och 
dagens strandhak ligger 82:127. 

Bild 9: längst till vänster nedanför skogsbrynet och 
dagens strandhak ligger 82:127. 

Bild 10: i förgrunden syns den torrlagda Luspsjön. 
I mitten till höger syns lite vatten. Långt i bak
grunden till höger i bilden syns Rönnäs. 

11-13. RAÄ 74. översiktspanorama från N.
Bilderna ger en god uppfattning om den yta som läggs 
under vatten vid HD. Bilderna togs den 28 maj-82. 
Vattennivån i Luspsjön var då 347.65 möh. 

Bild 11: på sandstranden som syns i förgrunden i 
bilden ligger Raä 74. I sanden och torven hittades 
skärvsten, avslag, skrapor, asbestkeramik, m m. 
Det mörka partiet till höger i bilden med stora 
stenblock är Raä 75. 

Bild 12: på sandstranden som syns i förgrunden 
ligger Raä 74. I bakgrunden syns den torrlagda 
Luspsjön. 

Bild 13: på den ljusa sandstranden i förgrunden 
till höger ligger Raä 74. I bakgrunden syns den 
torrlagda Luspsjön och till vänster syns bron mellan 
Luspholmen och Sågnäset. 



14. VLM 1071/82:128. Närbild på härd C från N.
Tumstocken är 1 meter lång.

15. VLM 1071/82:128. Närbild på härd B från N.
Tumstocken är 1 meter lång.

16. VLM 1071/82:128, Närbild på härd A från N.
Tumstocken är 1 meter lång.

17-18. VLM 1071/82:128. översiktsbild av härd A,B och C
från N. Ryggsäcken står bakom härd A, kompassen 
står på härd B och boken ligger bakom härd C. 
En skrapa av kvarts ligger på boken. Tumstocken 
är 2 meter lång. 

19. VLM 1071/82:130. översiktsbild från NV.
Husen i mitten av bilden är Luspnäset. Till vänster
om dessa, nere vid dagens strandhak ligger 82:130.
Bilden togs den 26 maj-82. Vattennivån i Luspsjön
var då 347.65 möh.

20-21. VLM 1071/82:132. översiktsbild från NV.
I förgrunden ligger 82:132 på det steniga strand
planet, I bakgrunden, i mitten av bilden, ligger 
82:130. Bilderna togs den 26 maj-82. Vattennivån 
i Luspsjön var då 347.65 möh. 

22-24. VLM 1071/82:134. översiktspanorarna från N.
Bilderna ger en god uppfattning om den yta som läggs 
under vatten vid HD. Dagens strandhak syns i bak
grunden vid skogsbrynet. Bilderna togs den 26 rnaj-82. 
Vattennivån i Luspsjön var då 347.65 möh. 

Bild 22: i bakgrunden i mitten och till vänster i 
bilden syns 82:130 och 132. I förgrunden på den 
ljusa sandiga stranden och bland stubbarna med gam
mal torv finns skärvsten och avslag. 

Bild 23: i mitten av bilden vid ryggsäcken finns en 
torvbunden härd. Bland vasstuvor finns enstaka skärv
stenar och avslag. I förgrunden syns två skärvstens
koncentrationer. 

Bild 24: Bland vasstuvor och stubbarna med gammal 
torv finns skärvsten och avslag. Till höger i bak
grunden syns arbetsfolk. På det stora stenblocket i

förgrunden till höger i bilden syns vattenlinjen vid 
HD. 

25. VLM 1071/82:134. Närbild av torvbunden härd från V.
Tumstocken är 1 meter lång. Kol fanns i härden under
torven.

26. VLM 1071/82:125. Närbild av härd A från SV.
Tumstocken är 1 meter lång.



27. VLM 1071/82:125. Närbild av härd B från SV.
Tumstocken är 1 meter lång.

28. VLM 1071/82:125. Närbild av härd A och B från SV.
Härd A till vänster och härd till höger. Tum
stocken är 1 meter lång.

29. VLM 1071/82:125. översiktsbild från V.
Härd A ligger till vänster och härd B ligger till
höger. På det stora stenblocket i mitten till höger
i bilden syns vattenlinjen vid HO.

30. VLM 1071/82:136. översiktsbild från ö.
Där Ove Nilsson och Doris Norman står, på den ste
niga stranden, hittades en skrapa, ett retuschav
slag och ett avslag. Bilden togs den 28 maj-82.
Vattennivån i Luspsjön var då 348.10 möh. På det
stora stenblocket i mitten till vänster i bilden
syns vattenlinjen vid HD.

31. "Erosionsskador fast baklänges." Vattnets rörelser
har forslat sand mot land och täcker den gamla mark
ytan med ett tjockt lager sand. Resultatet kan bli
att boplatser täcks av ett sandlager som skyddar
dessa från erosion. Ove Nilsson tittar på.

32-35. "Erosionsskador fast baklänges." Se beskrivning till
bild 31. 

36. VLM 1071/82:138. översiktsbild från ö. Fyndplats för
avslag. Ligger under vatten vid HD.

37. VLM 1071/82:138. översiktsbild från V. Fyndplats för
avslag. Ligger under vatten vid HO.

VLM neg nr K 2648 

1-3. VLM 744/81:48. Några översiktsbilder från N. 

4. Bom.

5. VLM 744/81 :49. översiktsbild från NV.
Dagens strandhak syns nedanför skogsbrynet i mitten
av bilden. Det steniga strandplanet i förgrunden
ligger under vattnet vid HO. Bilden ger en god upp
fattning om den yta som läggs under vatten vid HD.

6. VLM 1071/82:112. översiktsbild från ö.
Dagens strandhak syns uppe i vänstra hörnet på bilden.
Bland stenblocken i förgrunden och i mitten av bilden
hittades skärvsten och avslag. Boplatsen ligger under
vatten vid HD. Bilden togs den 22 maj-82. Vattennivån
i Luspsjön var då 346.92 möh.



7. VLM 1071/82:112. översiktsbild från Nö.
Dagens strandhak syns uppe i vänstra hörnet på bil
den. Bland stenblocken i förgrunden och i mitten
av bilden hittades skärvsten och avslag. Observera
ansamlingen av skärvsten i förgrunden på bilden.
Boplatsen ligger under vatten vid HO. Bilden togs
den 22 maj-82. Vattennivån i Luspsjön var då 346.92 möh.

8. Bom.

9. VLM 1071/82:112. översiktsbild från S.
Bilden togs den 22 maj-82. Vattennivån i Luspsjön
var då 346.92 möh.

10. Arbetsbild. Inventerare går i bredd och finkammar
det exponerade strandplanet. Lägg märke till vatten
linjen vid HO som syns på det stora stenblocket till
höger i mitten av bilden.

11. VLM 1071/82:122. översiktsbild från Nö.
Bilden ger en god uppfattning om den yta som läggs
under vatten vid HO. Bilden togs den 22 maj-82.
Vattennivån i Luspsjön var då 346.92 möh.

12-13. Bom.

14. VLM 1071/82:126. Närbild av dagens strandhak från V.
Skärvsten hittades både ovanför och nedanför dagens
strandhak. David Loeffler leter efter avslag bland
stenblocken. Bilden ger en god uppfattning om hur
vattnets rörelser underminerar strandhaket.

15. VLM 1071/82:126. översiktsbild från SV.
Skärvsten hittades både ovanför och nedanför dagens
strandhak. Doris Norman, Ove Nilsson och David Loeffler
letar efter fornsaker nedanför dagens strandhak.
Bilden ger en god uppfattning om hur vattnets rörelser
underminerar strandhaket.

16-20. VLM 1071/82:126. översiktspanorama från NV.
Skärvsten hittades både ovanför och nedanför dagens 
strandhak. Bilderna ger en god uppfattning om hur 
vattnets rörelser underminerar strandhaket. 

21. VLM 1071/82:127. översiktsbild från SSÖ.
Inventerare ytplockar fynd. Just där de står hittades
bl a fragment av yxa. Dagens strandhak syns nedanför
skogsbrynet. Bilden ger en god uppfattning om den
yta som läggs under vadden vid HD. I förgrunden syns
stenblock och gyttja.

22. VLM 1071/82:127. Bilden visar en del av det som yt
plockades på 82:127. Skrapor, avslag och ett frag
ment av yxa. Kompassen ger en uppfattning av skala.



7. Arbetsbild, Inventerare går i bredd och finkammar
Gaskeluoktes strand söder om östra brofästet.
Bilden togs den 27 rnaj-82. Vattennivån i Gaskeluokte
var då 347.81 möh. Dagens strandhak syns till vänster
i bilden. Bilden ger en god uppfattning av den yta
som läggs under vatten vi� HD.

8. översiktsbild av strandplanet vid Leksviken från S.
I mitten av bilden till vänster syns Gaskeluokte.
I förgrunden den steniga stranden. Bilden togs den
27 rnaj-82. Vattennivån i Gaskeluokte var då 347.81 möh.

9. översiktsbild av Strömsundsavans steniga och leriga
västra strand, från NNV. Dagens strandhak syns till
höger i bilden. Strömsunds by syns i bakgrunden till
höger. Bilden togs den 28 maj-82. Vattennivån i

Strömsundsavan var då 348.10 möh. Bilden ger en god
uppfattning av den yta som läggs under vatten vid HD.

10. VLM 1071/82:155. Närbild av fyndplatsen från ö.

11. VLM 1071/82:155. översiktsbild av strandplanet från N.
Dagens strandhak syns till höger i bilden. Ström
sunds by syns i bakgrunden. Bilden togs den 28 maj-82.
Vattennivån i Strömsundsavan var då 348.10 möh.
Bilden ger en god uppfattning av den yta som läggs
under vatten vid HD, samt erosionsskador på strand
planet och strandhaket.

12. VLM 1071/82:115. Närbild av skärvsten i strandhaket.

13. VLM 1071/82:157. Materialblock (?) av kvartsit.
Kompassen på stenblocket ger en uppfattning om stor
leken.

14-16. VLM 1071/82:146. Närbild av erosionsskadad kokgrop
från S. Tumstocken är 1 meter lång. Kokgropen, an
läggning 1, låg nedanför dagens strandhak. 

17. VLM 1071/82:146. Närbild av kokgrop med vall, an
läggning 2, från S. Tumstocken är 2 meter lång.
Skärvsten och kol syntes under torven.

18-20. VLM 1071/82:146. översiktsbild från NÖ. Bilden togs
den 28 maj-82. Vattennivån i Strömsundsavan var då 
348.10 möh. Bilden ger en god uppfattning om den 
yta som läggs under vatten vid HD, samt erosions
skador på strandplanet och strandhaket. David Loeffler 
står med spade bredvid den erosionsskadade kokgropen, 
anläggning 1, nedanför dagens strandhak. Ove Nilsson 
står med stavkäpp bredvid kokgropen med vall, anlägg
ning 2, ovanför dagens strandhak. Håkan Larsson står 
bredvid "gropen'', anläggning 3, ovanför dagens strand
hak, (i mitten av bilden, till höger om Ove Nilsson) 
Christer Lif, sittande, Kent Israelsson och Doris 
Norman, stående, nedanför dagens strandhak. 



21-22. VLM 1071/82:148. Närbild av härd A från V.
Härden är 1 x 1 .3 meter 0 och delvis torvbunden. 
inget kol syntes till. Tumstocken är 1 meter lång. 
Härden ligger under vatten vid HD. 

23. VLM 1071/82:148. översiktsbild från S. David Loeffler
bökar i torven. Bakom honom till vänster ligger
härd A, B och C. Härdarna är delvis torvbundna.
Bilden togs den 28 maj-82. Vattennivån i Strömsunds
avan, som syns i bakgrunden till vänster i bilden,
var då 348.10 möh. Hela ytan läggs under vatten
vid HO. Bilden ger en god uppfattning om den yta
som läggs under vatten vid HO.

24. VLM 1071/82:152. Närbild av härd från S. Härden är
1 x 1.2 m 0. Härden är torvbunden. Kol fanns under
torven. Tumstocken är 1 meter lång.

25. VLM 1071/82:152. översiktsbild från ö. Härden är be
lägen strax ovanför dagens strandhak på en ås som
löper N-S ut i Strömsundsviken. David Loeffler,
stående, och Kent Israelsson, sittande, syns i mitten
av bilden, uppe på åsen. Mellan dom ligger härden.
Området framför och bakom åsen är täckt med vatten
vid HO. Bilden togs den 28 maj-82. Storumans vatten
nivå var deå 348.10 möh.

26. VLM 1071/82:116. Rutorna 511, 307-308 före nedgräv
ning, från N. Sand och stenblock täcker gamla mark
ytan.

27. VLM 1071/82:116.Rutorna 511, 308-310 före nedgräv
ning, från N. Sand och stenblock täcker gamla mark
ytan.

28. VLM 1071/82:116. Rutorna 511, 311-312 före nedgräv
ning, från N. Sand och stenblock täcker gamla mark
ytan.

29. VLM 1071/82:116. översiktsbild från S. Kent Israelsson
och Håkan Larsson gräver bort det sandlager som täcker
gamla markytan. Gamla markytan syns som en mörk fläck
i mitten av bilden, Doris Norman står och sållar
sanden.

30-32. VLM 1071/82:116. Arbetsbilder. Christer Lif gräver
bort sandlagret som täcker den gamla markytan. 
Gamla markytan syns som ett svart område framför 
honom. Dagens strandhak syns i bakgrunden och vatten
linjen för HO syns på det stora stenblocket strax 
till höger om Christers huvud. 



23-25. VLM 1071/92:140. översiktspanorama från NÖ.
Bilderna togs den 28 maj-82. Vattennivån i Ström
sundsavan var då 348.10 möh. 

Bild 23: till vänster i bakgrunden syns Strömsund. 
Dagens strandhak syns till vänster i förgrunden. 
Hela ytan ligger under vatten vid HD. 

Bild 24: i mitten av bilden i bakgrunden syns Ström
sund. Dagens strandhak syns i förgrunden. Hela ytan 
ligger under vatten vid HD. 

Bild 25: till höger i bakgrunden syns Strömsund. 
Dagens strandhak syns i mitten och till höger i 
förgrunden. 

26. VLM 1071/82:140. översiktsbild från S. Bilden togs
den 28 maj-82. Vattennivån i Strömsundsavan var då
348.10 möh. Hela ytan ligger under vatten vid HD.

27. VLM 1071/82:142. Närbild av härd från V. Härden är
0.85 x 0.85 m 0. Tumstocken är 1 meter lång. Härden
ligger under vatten vid HD.

28-29. VLM 1071/82:142. översiktsbild från N. Härden syns
strax bakom ryggsäcken. I bakgrunden till vänster 
syns dagens strandhak. I bakgrunden i mitten av 
bilden syns bron till Strömsund, till vänster om 
bron ligger 82:148. Bilden togs den 28 maj-82. 
Vattennivån i Strömsundsavan var då 348.10 möh. 
Härden ligger under vatten vid HD. 

30. VLM 1071/82:144. Närbild av härd. Tumstocken är 1
meter lång. Härden är 0.8 x 1.2 m 0 och består av
19 stenar synliga ovanför torven. Härden är torv
bunden. Under torven, både i och utanför härden,
ligger skärvsten. Härden ligger under vatten vid HD.

31. VLM 1071/82:144. översiktsbild av härden med omgiv
ning från N. Härden syns strax till vänster om rygg
säcken. Dagens strandhak syns i bakgrunden nedanför
skogsbrynet. I bakgrunden i mitten av bilden syns
bron till Strömsund, till vänster om bron ligger
82:148. Bilden togs den 28 maj-82. Vattennivån i
Strömsundsavan var då 348.10 möh. Härden och hela
ytan ligger under vatten vid HD.

32. VLM 1071/82:150. översiktsbild av skärvstensförekomst
från SV. Skärvsten rasar ut under torvkanten. I bak
grunden står inventerare och tittar på 82:152.
Bilden togs den 28 maj-82. Vattennivån i Strömsunds
viken var då 348-10 möh. Det flacka området mellan
82:150 och 152 är täckt av vatten vid HD.

33-37. Bom.



VLM neg nr K 2651 

1. Bom.

2. VLM 1071/82:140. översiktsbild från Nö. Arbetslaget
står på själva boplatsen och arbetar i kyla och regn.
Bilden togs den 7 juni-82. Vattennivån i Strömsunds
avan var då 350.52 möh. Hela ytan som syns i för
grunden läggs under vatten vid HD.

3. VLM 1071/82:151. Närbild av härd från V. Härden är
0.85 x 1 m 0. Tumstocken är 1 meter lång. Härden
ligger under vatten vid HD.

4. VLM 1071/82:140 och 151. översiktsbild från N.
I mitten av bilden syns en härd (82:151) bredvid
pärmen och tumstocken.Hela ytan som syns i förgrunden
läggs under vatten vid HD. Bilden ger en god upp
fattning om den yta som läggs under vatten vid HD.
I bakgrunden till vänster syns 82:140. Arbetslaget
är i färd med att lämna boplatsen med båt. 24 timmar
senare låg hela boplatsen under vatten. Bilden togs
den 7 jun-82. Vattennivån i Strömsundsavan var då 
350.52 möh.

5. En vacker sten.

6. VLM 1071/82:148. översiktsbild från S. Kompassen
ligger bredvid härden C, pärmen ligger bredvid
härd B och tumstocken ligger på härd A. Stubbar och
en del av gamla torvytan är kvar. Härdarna är starkt
utsatta för erosion. Härdarna ligger under vatten
vid HD. Bilden togs den 7 juni-82. Vattennivån i
Strörnsundsavan var då 350.52 möh.

7. VLM 1071 {82:148. översiktsbild från N. Härdarna
ligger på udden i mitten av bilden. Bron till Ström
sund syns i bakgrunden till höger. Vattenlinjen
vid HD syns tydligt på bilden, både på vägvallen
vid bron och vid dagens strandhak som syns nedanför
tallarna till vänster i bilden. Härdarna ligger under
vatten vid HO. Bilden togs den 7 juni-82. Vatten
nivån i Strömsundsavan var då 350.52 möh. Bilden
ger en god uppfattning om den yta som läggs under
vatten vid HD.

8. VLM 1071/82:148. Närbild av härd A från S. Tumstocken
är 1 meter lång. Härden är 1 x 1.3 m 0. Härden ligger
under vatten vid HD.

9. VLM 1071/82:148. Närbild av härd B från V. Tum
stocken är 1 meter lång. Härden är 1 x 0.9 m 0.

Härden ligger under vatten vid HD.

10. VLM 1071/82-148. Närbild av härd C från V. Tum
stocken är 1 meter lång. Härden är 1 .2 x 1 .2 ro 0.

Härden ligger under vatten vid HO.



11. VLM 1071/82:154. översiktsbild från N. Boplatsen
syns mellan tallarna på det sandiga och grusiga
strandplanet. Härd A och B ligger nära spetsen på
den tallbevuxna udden som syns i mitten av bilden.
Bilden togs den 7 juni-82. Vattennivån i Strömsunds
viken var då 350.52 möh.

12. VLM 1071/82:154. Närbild av härd A från V. Tum
stocken är 1 meter lång. Härden är 1 x 0,8 m �
Härden ligger under vatten vid HD.

13. VLM 1071/82:154. Närbild av härd B från V. Tum
stocken är 1 meter lång. Härden är 2 x 1 .5 m 0

Härden ligger under vatten vid HD.

14. VLM 1071/82:154. översiktsbild från S. Härd A och B
syns i mitten av bilden till höger strax nedanför
dagens strandhak, Pärmen ligger bredvid härd A och
boken ligger bredvid härd B. Dom ligger under vatten
vid HD. Strandplanet med boplatsen syns i mitten
och sträcker sig At vänster i bilden. Bilden togs
den 7 juni-82. Strömsundsvikens vattennivå var då
350.52 möh.

15. VLM 1071/82:154. översiktsbild från S. Härd A och
B syns i mitten av bilden på strandplanet strax
nedanför dagens strandhak. Pärmen ligger bredvid
härd A och boken ligger bredvid härd B. Härdarna
ligger under vatten vid HD. Det steniga strandplanet
med boplatsen sträcker sig mot bildens bakgrund.
Bilden togs den 7 juni-82. Vattennivån i Ström
sundsviken var då 350.52 möh.

16. VLM 1071/82:141. Närbild av härd från V. Tumstocken
är 1 meter lång. Härden är 1 .1 x 1 .2 m 0. Härden
ligger under vatten vid HD.

17-20. VLM 1071/82-141. översiktspanorama från S. I bak
grunden syns dagens strandhak och vattenlinjen vid 
HO. Ut ur strandhaket rasar skärvsten. Bilden togs 
den 8 juni-82. Vattennivån i Strömsundsavan var då 
350.72 möh. Bilderna ger en god uppfattning om den 
yta som läggs under vatten vid HD. 

Bild 17: uppe till höger syns dagens strandhak. 

Bild 18: i bakgrunden syns dagens strandhak. I mitten 
av bilden till höger syns gamla markytan med torv, 
stubbar, stenblock och en härd. Allt detta ligger 
under vatten vid HD. 

Bild 19: i bakgrunden syns dagens strandhak nedan
för skogsbrynet. I mitten av bilden syns gamla mark
ytan med torv, stubbar, stenblock och en härd. 
Allt detta ligger under vatten vid HD. 



Bild 20: i bakgrunden syns dagens strandhak nedan
för skogsbrynet. I mitten och i förgrunden syns 
gamla markytan med torv, stubbar, stenblock och 
en härd. Allt detta ligger under vatten vid HD. 

21-25. Bom.

26. VLM 1071/82:115. Närbild av skärvstensförekomst eller
härd. Tumstocken är 1 meter lång. Skärvstenssamlingen
är 1 m 0. Den ligger under vatten vid HD.

27. VLM 1071/82:115.översiktsbild från ö. I förgrunden
syns skärvstenssamlingen på det steniga strandplanet.
Skärvstenssamlingen är 1 m 0. Tumstocken är 1 meter
lång. I bakgrunden syns dagens strandhak nedanför
skogsbrynet. Hela det steniga strandplanet ligger
under vatten v�d HD. Bilden togs den 8 juni-82.
Luspsjöns vattennivå var då 350.72 möh.

28. Bom.

29. VLM 1071/82:111 och 113. översiktsbild från NV.
Skärvstenssamlingen som utgör 82:111 syns i för
grunden och är redan till hälften under vatten.
82:113 syns i bakgrunden i mitten av bilden. Hela
det långa och smala strandplanet som syns till
höger i bilden ligger under vatten vid HD. Bilden
togs den 8 juni-82. Vattennivån i Luspsjön var då
350.72 möh.

30-31. VLM 1071/82:113. Närbild på en av skärvstenssamling
arna på boplatsen från V. Tumstocken är 2 meter lång. 
Skärvstenssamlingen är 5 m 0- Erosionen har gjort sitt, 
skärvstenssamlingen är nästan helt förstörd. Skärv
stenssamlingen ligger under vatten vid HD. Bilden 
togs den 8 juni-82. Vattennivån i Luspsjön var då 
350.72 möh. 

32. V1M 1071 /82: 111 och 113. översiktsbild från ö. I för
grunden syns en sk.ärvstenssamling på 82:113. Skärv
stenssamlingen är 5 m �- Tumstocken är 2 meter lång.
Boplatsens utsträckning syns till vänster i bilden.
I bakgrunden i mitten av bilden syns 82:111.
Den skogsbeklädda höjden i bakgrunden till höger är
Brännholmen.

Hela det steniga strandplanet som syns till vänster
i bilden ligger under vatten vid HD. Bilden togs
den 8 juni-82. Vattennivån i Luspsjön var då 350.72 möh.

33. VLM 1071/82:107. översiktsbild från V. Det steniga
strandplanet där klubban hittades syns här. Hela
stranden ligger under vatten vid HD. Bilden togs
den 8 juni-82. Vattennivån i Luspsjön var då 350.72 möh.



34-37. VLM 1071/82:107 och 109. översiktspanorama från Nö.
Brännholmen och den steniga stranden där klubban 
hittades (82:107) syns till vänster i bilderna. 
I bild 35 och 37 syns 82:109 i mitten av bilden till 
höger. Bilderna togs den 8 juni-82. Vattennivån i 
Luspsjön var då 350.72 möh. 

VLM neg nr K 2652 

1-3. VLM 1071/82:146. A.2,profil C-D från ö. Ruta 408 
307,30-408,30 307 ,30. 

4-7. VLM 1071/82:107 och 109. översiktspanorama från NÖ. 
Bilderna togs den 9 juni-82. Vattennivån i Lusp
sjön var då 350.89 möh. 

Bild 4 och 5: Brännholmen och den steniga stranden 
där klubban hittades, 82:107, syns till vänster i 
bilderna. 

Bild 6: 82:109 syns i mitten av bilden till höger. 

Bild 7: 82:109 syns i mitten av bilden. 

8-9. VLM 1071/82:101. översiktsparoramafrån ö.Skärvstens
samlingen syns i mitten av bilden nedanför dagens 
strandhak på den sandiga strandplanen. Hela den 
sandiga strandplanen som syns i förgrunden och till 
vänster i bilderna, och skärvstenssamlingen ligger 
under vatten vid HD. Bilderna ger en god uppfatt
ning om den yta som läggs under vatten vid HD. 
Bilderna togs den 9 juni-82. Vattennivån i Storuman 
var då 350.89 möh. 

10-12. VLM 1071/82:111, 113 och 115. översiktspanorama från
NÖ. 

Bild 10: i mitten av bilden på den steniga strand
planen som sträcker sig ut i vattnet som tre tår på 
en fot, syns 82:115. Dagens strandhak syns till 
vänster i bilden nedanför skogsbrynet. Hela den 
steniga strandplanen ligger under vatten vid HD. 
82:113 syns i bakgrunden till höger. 

Bild 11: till vänster i bilden syns 82:115. I bak
grunden i mitten av bilden syns 82:113. I bakgrunden 
till höger finns 82:111, den låg under vattenytan 
när bilden togs. 

Bild 12: i bakgrunden till vänster syns 82:113. 
I bakgrunden i mitten av bilden finns 82:111, den låg 
under vatten när bilden togs. Brännholmen sticker 
fram i bakgrunden till höger i bilden. Bilderna 
togs den 9 juni-82. Vattennivån i Luspsjön var då 
350.89 möh. 



13. Raä 157. översiktsbild från N. Skärvsten och ett eld
slagningsstål hittades nedanför dagens strandhak
bland stenblocken på strandplanet. Vattenlinjen för
HD syns tydligt på det stora stenblocket i bakgrunden
till höger i bilden. Storuman syns till höger om detta
stenblock. Hela det steniga strandplanet som syns i
förgrunden ligger under vatten vid HD. Bilden ger
en god uppfattning om den yta som läggs under vatten
vid HO. Bilden togs den 9 juni-82. Vattennivån i
Storuman var då 350.89 rnöh.

14. Bom.

15-17. VLM 1071/82:102. översiktsbild från N. Skärvsten före
kom både i och nedanför dagens strandhak, som syns i 
bakgrunden nedanför skogsbrynet. Hela det steniga 
strandplanet som syns i förgrunden läggs under vatten 
vid HD. Bilderna togs den 9 juni-82. Vattennivån i 
Storuman var då 350.89 möh. 

18. Raä 153. översiktsbild från S.
Skärvsten låg spridd nedanför dagens strandhak bland
stenblock. Bilden togs den 16 juni-82. Vattennivån i
Storuman var då 351.16 möh.

19. Raä 149. översiktsbild från S. I förgrunden syns en
skärvstenssarnling, 3 x 7 m 0, med avslag. I mitten
av bilden till höger syns ett stort stenblock.
vattenlinjen för HD syns tydligt på den. Bakom detta
stenblock ligger en 1 m 0 stor skärvstenssamling.
Bilden togs den 16 juni-82. Vattennivån i Storuman
var då 351.16 möh.

20. Raä 149 och 155. översiktsbild från N. I bakgrunden
syns Raä 149 som ligger på en udde. I förgrunden
syns Raä 155. Bilden togs den 16 juni-82. Vatten
nivån i Storuman var då 351 .16 rnöh.

21-23. VLM 1071/82:106. översiktsbild från S. 82:106 syns i

mitten av bilden. Bilderna togs den 16 juni-82. 
Vattennivån i Storuman var då 351 .16 möh. 

24-25. Raä 151. översiktsbild från Sö. I förgrunden syns
våtmark med vass. Skärvstenssamlingen ligger 
under vatten, Bilden togs den 16 juni-82. 
Vattennivån i Storumar var då 351.16 möh. 

26-28. VLM 1071/82:112 och 117. översiktspanorma från
SV. Bilderna togs den 20 juni-82. Vattennivån i 
Luspsjön var då 351.25 möh. 

Bild 26: 82:117 syns uppe på dagens strandhak vid 
det stora stenblocket till vänster om stugan. 



Bild 27: 82:117 syns uppe på dagens strandhak vid det 
stora stenblocket till vänster om stugan. 82:112 
syns i mitten av bilden till höger om stugan, den 
ligger nästan helt täckt av vatten. 

Bild 28: 82:112 syns i mitten av bilden nästan helt 
tsickt av vatten. 

29-35. VLM 1071/82:112,114 och 716. översiktspanorama från 
S. Bilderna togs den 20 juni-82. Vattennivån i Lusp
sjön var då 351 .25 möh.

Bild 29: 82:112 syns i mitten av bilden, nästan helt 
täckt av vatten. Vattenlinjen syns på stenarna nedan
för dagens strandhak. 

Bild 30: 82:112 syns i mitten till vänster i bilden, 
nästan helt täckt av vatten. 82:114 syns i mitten till 
höger i bilden. V�ttenlinjen syns på stenarna nedan
för dagens strandhak. 

Bild 31: 82:114 syns i mitten till vänster i bilden 
och 82:116 syns i mitten till höger i bilden, 
nästan längst ute på udden. Vattenlinjen syns på 
stenarna nedanför dagens strandhak. 

Bild 32: samma som bild 29. 

Bild 33: samma som bild 30. 

Bild 34: 82:112 syns i mitten till vänster i bilden, 
nästan helt täckt av vatten. 82:114 syns i mitten 
av bilden och 82:116 syns i mitten till höger i 
bilden, nästan längst ute på udden. Vattenlinjen 
vid HD syns på stenarna nedanför dagens strandhak. 

Bild 35: samma som bild 31. 

36-37. VLM 1071/82:110. översiktspanorarna från N. Bilderna
togs den 20 juni-82. Vattennivån i Luspsjön var då 
357.25 möh. 

Bild 36: 82:110 syns i mitten till vänster i bilden. 
Vägvallen till Kungavägen syns i mitten av bilden och 
i mitten till högrer i bilden syns dammen vid Ume
älvens gamla utlopp. Vattenlinjen vid HD syns på 
stenarna nedanför dagens strandhak. 

Bild 37: 82:110 syns i mitten till höger i bilden. 
Vattenlinjen vid HD syns på stenarna nedanför dagens 
strandhak. 



VLM neg nr K 2653 

1. Bom.

2-3. VLM 1071/82-110. översiktspanorama från N.
Bilden togs den 20 juni-82. Vattennivån i Luspsjön
var då 351.25 rnöh. Vattenlinjen vid HD syns på
stenarna som ligger nedanför dagens strandhak.

Bild 2: till vänster i bilden syns skyddsvallen.
Boplatsen ligger nedanför skyddsvallen, nu täckt
av vatten. I bakgrunden till höger i bilden syns
vägvallen till Ku:ngavägen.

Bild 3: till vänster i bilden syns skyddsvallen.
Boplatsen ligger !nedanför skyddsvallen, nu täckt
av vatten. I bakgrunden i mitten av bilden syns väg
vallen till Kungavägen och i bakgrunden till höger
syns dammen vid Umeälvens gamla utlopp.

4-7. VLM 1071/82:127. översiktspanorama från ö.
Bilderna togs den 20 juni-82. Vattennivån i Lusp
sjön var då 351 .25 rnöh.

Bild 4: i bakgrunden till vänster syns vägvallen
till Kungavägen.

Bild 5: i mitten till höger i bilden nedanför skogs
brynet syns 82:127.

Bild 6: i mitten av bilden nedanför skogsbrynet
syns 82:127.

Bild 7: i mitten till vänster i bilden nedanför
skogsbrynet syns 132:127.

8. VLM 1071/82:113. översiktsbild från S. 82:113 syns
i bakgrunden i mitten av bilden. Bilden togs den
20 juni-82. Vattennivån i Luspsjön var då 351 .25 rnöh.

9-11. VLM 1071/82:111, ·113 och 115. översiktspanorama från
sö. Bilderna togs den 20 juni-82. Vattennivån i 
Luspsjön var då 351.25 möh. 

Bild 9: i mitten av bilden ligger 82:115. Den är 
helt täckt av vatten, I bakgrunden i mitten av bilden 
syns 82:113. 82:111 ligger till höger om 82:113. 
Den är helt täckt av vatten. 

Bi:ld 10: i mitten av bilden till vänster ligger 
82:115. Den är helt täckt av vatten. I bakgrunden 
till vänster syns 82:113 och till höger om 82:113 
ligger 82:111. Den är helt täckt av vatten. Bränn
holmen syns i bakqrunden till höger. 



Bild 1 1 : i bakgrunden till vänster ligger 82:111. 
Den är helt täckt av vatten. I bakgrunden till höger 
syns Bränn.holmen. 

13-19. Bom. 

20-22. Fynd nr 1 / skrapa av kvarts. VLM 1071/82:106.

23-25. Fynd nr 2 ' klubba med skaftränna. VLM 1071/82:107

26-28. Fynd nr 1 , krapa a.v kvarts. VLM 1071/82:106

2 9-31 . Fynd nr 3 / skrapa av kvarts. VLM 1071/82:108 

Fynd nr 4 , skrapa av kvarts. VLM 1071/82:109 

Fynd nr 5' skrapa av kvarts. VLM 1071/82:112 

32-34. Fynd nr 6 ' förarbete till kniv, skiffer. VLM 1071/82:113

35-37. Fynd nr 7' förarbete till kniv, skiffer. VLM 1071/82:113

38. Fynd nr 8, håläggad yxa, skiffer. VLM 1071/82:127

Fynd nr 9 , kärna a.v kvarts. VLM 1071/82:127

VLM neg nr K 2654 

26-27. Fynd nr 65, eldsla.gningsstål, järn. RAÄ 157

VLM neg nr K 2694 

3. VLM 1071/82:124. S:kärvsten som eroderat ut ur dagens
strandhak.

4. VLM 1071/82:124. S:kärvstenssamling som eroderat ut
ur dagens strandhak och ligger på strandplanet.

VLM neg nr K 2740 

1 . Bom. 

2-4. Fynd nr 8, hålägga.d yxa, skiffer. VLM 1071/82:127 

Fynd nr 9 ' kärna a.v kvarts. VLM 1071/82:127 

5-7. Fynd nr 1 0, kärna av kvarts. VLM 1071/82:107 

8-10. Fynd nr 1 1 , kärna av kvarts. VLM 1071/82:127 

Fynd nr 1 2, kärna av kvarts. VLM 1071/82:127 



11-13. Fynd nr 1 3 , kärna av kvarts.VLM 1071/82:127

14-16. Fynd nr 1 4 t skrapa av kvarts. VLM 1071/82:128

Fynd nr 1 5, skrapa av kvarts. VLM 1071/82:136 

Fynd nr 1 6 , retusch,avslag av kvarts. VLM 1071/82ö136 

17-19. Fynd nr 1 7 , skrapa av kvartsit. VLM 1071/82:137 

Fynd nr 1 8, skrapa av kvarts it. VLM 1071/82:138 

20-22. Fynd nr 1 9, kärna av kvartsit. VLM 1071/82:140

Fynd nr 24, kärna av kvartsit. RAÄ 74 

23-26. Fynd nr 20, skrapa av kvarts. VLM 1071/82:140 

Fynd nr 22, skrapa av kvarts. VLM 1071/82:154 

Fynd nr 25, skrap.a av kvarts. RAÄ 74 

27-29. Fynd nr 26, skrapa av kvarts. RAÄ 74

Fynd nr 27, skrapa av kvarts. RAÄ 74 

Fynd nr 28, skrapa av kvarts. (retusch.avslag). RAÄ 74 

30-32. Fynd nr 29, skrapa av kvarts, (retusch.avslag). RAÄ 74

Fynd nr 30, skrapa av kvarts, (retusch.avslag). RAÄ 74 

Fynd nr 31 , skrapa av kvarts. RAÄ 74 

33-35. Fynd nr 33, skrapa av kvartsit. RAÄ 74

Fynd nr 34, borr av kvartsit. RAÄ 74 

Fynd nr 35, skrapa av kvartsit, (retusch.avslag). RAÄ 74 

36-37. Fynd nr 21 ,

Fynd nr 36, 

VLM neg nr K 2741 

1 . Bom. 

pilspets av kvartsit. VLM 1071/82:143 

skrapa av kvartsit. RAÄ 74 

2-4. Fynd nr 21, pilspets av kvartsit. VLM 1071/82:143 

Fynd nr 36, skrapa av kvartsit. RAÄ 74 



5-7. Fynd nr 32, skrapa av kvarts. RAÄ 74

Fynd nr 37, kärna av kvarts. RAÄ 74

Fynd nr 38, pilsp12ts av kvarts. RAÄ 74

8-10. Fynd nr 39, asbestkeramik. RAÄ 74

11-13. Fynd nr 42, skrap,a av kvarts. RAÄ 75

Fynd nr 43, skrap.a av kvarts. RAÄ 75

Fynd nr 45, retusch.avslag. kvarts. RAÄ 83

14-16. Fynd nr 41 , skrapa av kvartsit. RAÄ 75

17-19. Fynd nr 47, skrap.a av kvarts. RAÄ 149

Fynd nr 49, skrapa av kvarts. RAÄ 149

Fynd nr 50, skrapa av kvarts. RAÄ 149

Fynd nr 52, retusch.avslag, kvarts. RAÄ 149

Fynd nr 56, skrapa av kvarts. RAÄ 153

Fynd nr 57, skrapa av kvarts. RAÄ 155

Fynd nr 61 , skrapa av kvartsit. RAÄ 259

20-22. Fynd nr 58, retusch.avslag, kvartsit. RAÄ 155

Fynd nr 59, skrapa av kvartsit. RAÄ 259

Fynd nr 62, retusch.avslag, kvartsit. RAÄ 259

23-25. Fynd nr 53, kärna av kvartsit. RAÄ 149

Fynd nr 54, kärna av kvartsit. RAÄ 149

Fynd nr 55, kärna av kvartsit. RAÄ 149

26-28. Fynd nr 46, skrapa av kvarts. RAÄ 149

Fynd nr 64, skrapa av kvarts. RAÄ 259

29-31. Fynd nr 48, retusch.avslag,kvartsit. RAÄ 149

Fynd nr 51 , retusch.avslag, kvartsit. RAÄ 149

Fynd nr 60, skrapa av kvartsit. RAÄ 149



32-34. Fynd nr 44, skrapa av kvarts. RAÄ 75

Fynd nr 63, kärna av kvartsit. RAÄ 259 

35-37. Fynd nr 40, Klubba med skaftränna. RAÄ 75

VLM neg nr K 2742 

1 -2. Bom 

3-5. Fynd nr 23, nätsänke av bergart. VLM 1071/82:154 

6-8. Ytplockat avslag på VLM 1071/82:127 

9-11 . Ytplockat avslag på VLM 1071/82:116

12-15. Ytplockat avslag på VLM 1071/82:114

16-18. Ytplockat avslag på RAÄ 74

1 9-21 . Ytplockat avslag på RAÄ 149

22-24. Ytplockat avslag på VLM 1071/82:140
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K 2651:32, VLM 1071/82:111 och 113. Översiktsbi1d från Ö. Översikts
bild från ö. I förgrunden syns en skärv stenssamling på 82: 113. Skärv
stenssamlingen är 5m �- Tumstocken är 2m I.ång. Boplatsens utsträckning 
syns till vänster i bilden. I bakgrunden i mitten av bilden syns 82: 111. 
Hela den steniga strandplanet som syns till vänster och i mittenav bilden 
ligger under vatten vid HD. Bilden togs den 8 juni

1

82, Vattennivån i 
Luspsjön var då 350. 72möh. 
K 2652:10&12, VLM 1071/82:111, 113&115. Översiktspanorama från NÖ. 
I mitten av bilden på den steniga strandplanen som sträcker sig ut i vattnet 
som tre tår på en fot, syns 82: 115. Dagens strandhak syns till vänster i 
bilden nedanför skogsbrynet. Hela den steniga strandplanen ligger UJ1der 
vatten vid HD. I bakgrunden i mitten av bilden syns 82: 113 och i bak
grunden till höger finns 82: 111. Båda ligger under vatten vid HD. Bild
�rna togs den 9 juni 

1

82. Vattennivån i L�;psjön var då 350. 89möh. 
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K 2653:33&36. Fynd nr. 6&7. Skiffer förarbete. 
Ytplockades pi V LM 1071/82: 113. 



K 2646:30-32, VLM 1071/82:112&117. Översiktspanorama från V. Dagens strand
hak syns tydligt, likaså erosions skador och vattenlinjen vid HD. En stuga syns till 
vänster i bilden bland träden. Rakt nedanför stugan uppe på dagens strandhak 
hittades ett avslag och skärvsten. 82: 112 syns till höger nedanför dagens strand
hak. Bilderna togs den 24 ma/82. Vattennivån i Luspsjön var då 347. 35möh. 

K 2652:26&28, VLM 1071/82:112&117. Översiktspanorama från SV. 82:117 syns 
uppe på dagens strandhak vid det stora stenblocket till vänster om stugan. 82: 112 
syns till höger, den ligger nästan helt täckt av vart.en. Bilderna togs den 20 juni 

1

82. 
Vattennivån i Luspsjön var då 351. 25möh. 
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K 2646:33-36, VLM 1071/82:112, 114&116 . . Översiktspanorama från S. Dagens 
strandhak syns tydligt, likaså erosions skador och vattenlinjen vid HD. 82: 112 
syns till vänster i bilden. På sandstranden och bland stenblocken hittades 
avslag och skärvsten. 82:114&116 syns i mitten och till höger i bilden, både 
nedanför dagens strandhak. Bilderna togs den 24 maj 

1

82. Vattennivån i 
Luspsjön var då 34 7. 33möh. 
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K 2652:29-31, VLM 1071/82:112, 114&116. Översiktspanorama frän S. 82:112 
syns till vänster i bilden. nästan helt täckt av vatten. 82:114&116 syns till 
höger i bilden. Vattenlinjen vid HD syns pä stenarna nedanför dagens strand
hak. Bilderna togs den 20 juni 

1

82. Vattennivån i Luspsjön var dä 351. 25möh. 
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VLM �-"r. K U'if. :.2,2, 

K 2646:27-29, VLM 1071/82:112, 114&119. Översikts
panorama från N. 82: 114 syns till höger i mitten av 
bilden vid ett stort stenblock närmast strandhaket. I 
bakgrunden till vänster syns 82: 119 och i bakgrunden 

I 

till höger ligger 82: 112. Bilderna togs den 24 maj 82. 
Vattennivån i Luspsjön var då 34 7. 33möh. 

K. 2646:22, V LM 1071/82: 114. Närbild från N. En
avslagskoncentration låg under torvbiten och mellan
torvbiten och stenblocket. Stenblocket och Torv
biten ligger 1. 5- 2m från dagens strandhak. Bilden
togs den 24 maj'82.



� 
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K 2646:24-26, VLM 1071/82:114&116. Översiktspanorama från S. 82:114 syni 
i mitten av bilden vid ett stort stenblock närmast strandhaket. Vattenlinjen 
vid HD syns tydligt på detta stenblock. 82: 116 syns till höger i bilden, nedanfö 
dagens strandhak. Bilderna togs den 24 maj 

1

82. Vattennivån i Luspsjön var 
då 34 7. 33möh. 
K 2646: 19, V LM 1071/82: 114. Närbild från SÖ. En avs lagskoncentration låg 
under torvbiten och mellan torvbiten och stenblocket. Torvbiten och sten
blocket ligger 1. 5- 2m från dagens strand hak. Vattenlinjen vid HD syns på 
stenblocket. 
K 2646:15, VLM 1071/82:114. Närbild på fyndplatsen från S. Platsen ligger 
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K 2742:13. Avslagskoncentration som låg under torvbiten 
och mellan torvbiten och stenb 1 ocket på VLM 1071/82:114. 

K 2742:10. Avslag. Ytplockades på VLM 1071/82:116. 



K 2647:7&9. VLM 1071/82:127. Bilderna 
togs den 25 maj 82, Vattennivån i Luspsjön 
var då 34 7. 4 7möh, Se fotolista. 

K 2653:4, 6&7. V LM 1071/82: 127. Bilderna 
Vattennivån i Luspsjön 

Se fotolista. 
togs den 20 juni 82. 
var då 351. 25möh. 



K 2648:22. VLM 1071/82:127. Bilden visar en del av det som 
ytplockades på platsen. Skrapor. avslag och en fragment av 
yxa. Kompassen ger en uppfattning av skala. 

K 2742:7 Avslag. Ytplockades på VLM 1071/82:127. 
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K 2740:3. Fynd 8: håläggad yxa av skiffer. 
Fynd 9: kärna av kvarts. Båda ytplockades 
på VLM 1071/82:127. 
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K 2740:10. Fynd 11&12. Två kärnor av kvarts. 
Båda ytplockades på VLM 1071/82:127. 
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K 2648:25. Provgrop som togs upp nedanför dagens 
strandhak. Bra exempel av II erosions skador fast 
baklänges". Vattnets rörelser lägger upp ett lager 
sand och grus över gamla markytan. Det svarta 
bandet i gropen är gamla torvytan, därefter syns 
A-och B-horisonterna.

K 16 '-11· ·. 3'i 

K 2647:34. "Erosionsskador fast baklänges". 
Vattnets rörelser har forslat sand mot land 
och täcker den gamla markytan med ett tjockt 
lager sand. Resultatet kan bli att boplatser 
täcks av ett sandlager som skyddar från 
erosion. 



K 2647:17. VLM 1071/82:128. Översiktsbild av härd A, B, och 
C från N, Ryggsäcken står bakom härd A, kompassen s�år på 
härd B och boken ligger bakonn härd C. En skrapa av kvarts 
ligger på boken. Tumstocken är 2m lång. Platsen ligger under 
vatten vid HD. 

K 2740:16. VLM 1071/82:128 .. Fynd nr. 14. 
Den ytplockades ca. 3m N om härd C, 

K 2741 :4. VLM 1071/82: 143. Fynd nr. 21. 
mellankornig grå kvartsit, Fragmentarisk. 

�rapa av kvarts. 

Pilspets av 
Ytplockades. 

K 2740:29. RA.Ä 74. Fynd nr. 28. Skrapa(retusch. avslag) av 
kvarts. Ytplockades, 

K 2740:32. RA.Ä 74, Fynd nr. 29. Skrapa(retusch. avslag) av 
kvarts. Ytplockades. 

K 2741:7. RA.Ä 74. Fynd nr .. 32. Skrapa av kvarts. Ytplockades. 

K 2741:7. RA.Ä 74; Fynd nr .. 38. Pilspets av kvarts. 
Ytplockades. 

K 2654:26. RAÄ 157. Fynd nr. 65. Eldslagnings stål, Ytplockades. 
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VL M �-nr. K 1641: ZJ. - :2.h 

K 264 7 :22-24. V LM 1071/82: 134. Översikts panorama från N. 
Bilderna ger en god uppfattning om den yta som läggs under 
vatten vid HD. Dagens strandhak syns i bakgrunden vid skogs
brynet. Bland vasstuvor och stubbarna med gammal torv och 
på den ljusa sandiga stranden finns skärvstenar och avslag. 
I mitten av bilden vid ryggsäcken finns en torvbunden härd. 
I förgrunden syns två skärvstenskoncentrationer. Till höger 
i bakgrunden syns arbetsfolk. På det stora stenblocket i för
grunden till höger i bilden syns vattenlinjen vid HD. Hela 
strandplanet ligger under vatten vid HD. Bilderna togs den 
26 maj '82, Vattennivån i Luspsjön var då 347. 65m'öh. 



VLM �-t'lr. K 1650: 2��15 

K2650:23-25. V LM 1071/82: 140. Översiktspanorama fd.n NÖ. 
Till vänster i bakgrunden syns Strömsund. Dagens strandhak syns till 
vänster i förgrunden. Boplatsen syns som en udde i mitten av bilden. 
Hela ytan ligger under vatten vid HD. Bilderna togs den 28 maj 

1

82. 
Vattennivån i Strömsundsavan var då 348. 10möh. 



VLM rWc,nr. K 1650 1 21-l..1. 

K 2650:21-22. V LM 1071/82: 140. Översiktspanorama från SÖ. 
Kent Israels son och Christer Lif ytplockar på boplatsen. Bilderna 
togs den 28 maj 

1

82. Vattennivån i Strömsundsavan var då 348. 1 Omöh.
Dagens strandhak syns längst ner till höger i bilderna. Hela ytan 
ligger under vatten vid HD. 

VLM �.nr. K 2...1-Lt'J..: lS 

--

K 2742 :23. Avslag. Ytplockades på V LM 1071/82: 140. 
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VLM l'\Q.�-"r. K 2650=2.8 

K 2650:28. VLM 1071/82:142. Översiktsbild från N. 
Härden syns strax bakom ryggsäcken. I bakgrunden 
till vänster syns dagens strandhak. I bakgrunden i 
mitten av bilden syns bron till Strömsund, till vänster 
om bron ligger 82: 148. Bilden togs den 28 maj 

1

82. 
Vatte nnvån i Strömsundsavan var då 348. 10möh. 
Härden ligger und.er vatten vid HO . 

K 2650:27. VLM :1071/82:142. Närbild av härd från V. 
Härden är O. 85xo. 85m �- Tumstocken är 1 m lång. Härden 
ligger under vatten vid HD. 



VU1 �-nr. K J..(:,50: '5 l 

VLM tOll/92: l'i8 
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K 2650:31. VLM 1071/82:144. Översiktsbild av härden med 
omgivning från N. Härden syns strax till vänster om rygg
säcken. Dagens strandhak syns i bakgrunden nedanför skogs
brynet. I bakgrundlen i mitten av bilden syns bron till Ström
sund, till vänster om bron ligger 82: 148. Bilden togs den 
28 maj 

1

82. Vattennivån i Strömsundsavan var då 348: 1 0möh. 
Härden och hela ytan ligger under vatten vid HD. 

K 2650:30. VLM 1071/82:144. Närbild av härd. Tumstocken 
är 1m lång. Härden är torvbunden. Under torven, både i och 
utanför härden. ligger skärvsten. Den är 0. 8x1� 2m </ och 
består av 19 stenar 0. 1-0. 2m </i synliga ovanför torven. 
Härden ligger under vatten vid HD. 



K 2649:2 5. V LM 1071/82: 152. Översikts bild från Ö. 
Härden är belägen strax ovanför dagens strandhak på en 
ås som löper N-S ut i Strömsundsviken. David Loeffler, 
stående, och Kent Israels son, sittande, syns i mitten av 
bilden, uppe på ås�n. Mellan dom ligger härden. Området 
framför och bakom åsen är täckt med vatten vid HD. Bilden 
togs den 28 maj 

1

82. Storumans vattennivå var då 348.1 0möh.

K 2649:24. V LM 1071 /82: 152. Närbild av härd från S. 
Härden är 1x1. 2m f/. Tumstocken är 1m lång. Härden 
är torvbunden. Kol fanns under torven. 



K 2649:23. VLM 1071/82:148. Översiktsbild från S. 
David Loeffler bökar i torven. Bakom honom till vänster 
ligger härd A, B och C. Härdarna är delvis torvbunda. 
Bilden togs den 28 maj 

1

82. Vattennivån i Strömsundsavan, 
som syns i bakgrunden till vänster i bilden, var då 348. 10 
möh. Hela ytan läggs under vatten vid HD. 

K 2651:6. VLM 1071/82:148. Översiktsbild från S. 
Kompassen ligger bredvid härd C, pärmen ligger bredvid 
härd B och tumstocken ligger på härd A. Stubbar och en 
del av gamla torvytan är kvar. Härdarna är starkt utsatta 
för erosion. Härdarna ligger under vatten vid HD. Bilden 
togs den 7 juni 

1

82. Vattennivån i Strömsundsavan var då 
350. 52möh.



K 2649:21. VLM 1071/82:148. Närbild 
av härd A från V. Härden är 1x1. 3m � 
och delvis torvbunden. Inget kol syntes 
till. Tumstocken är 1m lång. Härden 
ligger under vatten vid HD. 

K 2651:9. VLM 1071/82:148. Närbild 
av härd B från V. Tumstocken är 1m 
lång. Härden är ixO. 9m �- Härden 
ligger under vatten vid HD. 

K 2651:10. VLM 1071/82:148. Närbil 
av härd C från V. Tumstocken är 1m 
lång. Härden är 1. 2x1. 2m �- Härden 
ligger under vatten vid HD. 



VLM iuii.n.r. K 1651:r:J-2.0 

K 2651:17-20. VLM 1071/82:141. Översiktspanorama från S. I bak 
grunden syns dagens strandhak och vattenlinjen vid HD. Ut ur strandhaket 
rasar skärvsten. I mitten av bilden till höger syns gamla markytan med 
torv, stubbar, stenblock och en härd. Allt detta ligger under vatten vid 
HD. Bilderna togs den 8 juni 

1

82. Vattennivån i Strömsundsavan var då 
350. 72möh.
K 2651:16. VLM 1071/82:141. Närbild av härd från V. Tumstocken är
im lång. �Härden är 1. 1x1. 2m �-

VU"'l tWå·"'"· K 2.65 I: 16 
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K 2740:35. 

Fynd nr. 33. Skrapa av mellankornig grå kvartsit. 
Ytplockades på RAÄ 74. 

Fynd nr. 34. Borr av mellankornig grå kvartsit. 
Ytplockades på RAÄ 74. 

Fynd nr� 35. Skrapa{retusch. avslag) av mellankornig grå kvartsit. 
Ytplockades på RAÄ 74. 

K2741:31. 

Fynd nr. 60. Skrapa av tät grå kvartsit. 
Ytplockades på RAÄ 259. 

K 2741 :22. 

Fynd nr. 58. Retusch. avslag av mellankornig grå kvartsit. 
Ytplockades pc! RAA 155. 

Fynd nr. 59. Skrap:a av tät svart kvartsit. 
Ytplockades på RAÄ 259. 

Fynd nr. 62. Retusch. avslag av tät grå kvartsit. 
Ytplockades på RAÄ 259. 

K 2640:19. 

Fynd nr. 17. Skrap:a. av mellankornig grå kvartsit.

Ytplockades på VLM 1071/82:137. 

Fynd nr. 18. Skrapa av tät grå kvartsit. 
Ytplockades på VLM 1071/82:138. 



VLM neq.nr. K 2.<-51, I 5 

K 2651:15. VLM 1071/82:154. Översiktsbild från S. Härd 
A och B syns i mitten av bilden på strandplanet strax nedan
för dagens strandhaLk. Pärmen ligger bredvid härd A och 
boken ligger bredvid härd B. Härdarna ligger under vatten 
vid HD. Den steniga strandplanet med boplatsen sträcker 
sig mot bildens bakgrund. Bilden togs den 7 juni '82. 
Vattennivån i Strörnsundsviken var då 350, 52 möh. 



K 2651:12. VLM 1071/82: 154. Närbild av härd A från V. 
Tumstocken är 1m lång. Härden är 0. 8x1m �- Härden 
ligger under vatten vid HD. 

K 2651:13. VLM 1071/82::154. Närbild av härd B från V. 
Tumstocken är 1m lång. Härden är 1. 5x2m �- Härden 
ligger under vatten vid HD. 



VLM I\�. nr. K 2-t. L..f b ·.½,TÅ 8.

K 2646:4, 7&8. RAÄ 75. översiktspanorama fd.n NV. I förgrunden syns 
boplatsen/stranden. Den är genomkorsad av erosionsfåror och bestär av 
gyttja o�h stenblock. I bakgrunden syns det granbeklädda Sågnäset och 
bron mellan Sågnäset och Luspholmen. Bilden togs den 21 maj'82. 
Vattennivån var då 346. 78möh. Platsen ligger under vatten vid HD. 



K 2645:9, 11 & 12. RAÄ 149. Översikts panorama från SÖ. Dagens strandhak 
syns tydligt nedanför skogsbrynet i bakgrunden. I bakgrunden till höger syns 
Christer Lif. Han hukar vid en skärvs�enssamling (3x7m f) med avslag. 
Till vänster om Christer Lif sträcker sig boplatsen yttligare 200m. I bild 
bildens mitt syns fyra inventerare gående längs RAÄ 149 sträckning. I 
förgrunden syns den eroderade strandplanet nedanför boplatsen. I bak
grunden till vänster syns de små holmarna som utgör en del av Luspholmen. 
Vattenlinjen vid HD syns på. den stora stenen till höger om C. Lif. Bilderna 
togs den 20 maj '82. Vattennivån i Storuman var då 346. 66möh. 

K 2645: 13. RAÄ 149. Närbild av skärvstenssamling frå.n S. Christer Lif 
syns hukande framför en skärvstenssamling (3x7m f) med avslag. Boplatsen 
sträcker sig ca. 200m till vänster om Christer. Dagens strandhak syns 
tydligt nedanför skogsbrynet i bakgrunden. 

K 2652: 19. RAÄ 149. Översikts bild från S. I förgrunden syns en skärvstens
samling (3x7m f) med avslag. I mitten av bilden, till höger. syns ett stort 
stenblock. Vattenlinjen för HD syns tydligt på den. Bakom detta stenblock 
ligger en 1m � stor skärvstenssamling. Den 3x7m � stor skärvstenssämling 
som syns i denna bild , är den samma som syns i bild K 2645:9, 11, 12& 13. 
(se ovan). Bilden togs den 16 juni '82. Vattennivå.n i Storuman var då. 
351. 16möh.
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K 2742:20, Avslag, Ytplockades på RAÄ 149. 
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K 2741:22&31. 

Fynd nr, 46, skrapa av kvarts, 
Fynd nr. 48&51, retusch.avslag. 
Alla ytplockades på RAÄ 149. 




