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' INLEDNING 

Inom ramen fHr det av Västerbottens läns Museum ledda projektet 

''Arkeologiska undersHkningar vid �eglerade sjHar och vattendrag i 

Västerbottens län 11 inventerades delar av Storumans sjHsystem i 

Stensele sn, Storumans kommun, Lappland. Inventeringen kompletterades 

genom att fyra av de nyupptäckta fornlämningarna undersHktes. Dessa 

är VLM 1071/82:114� 11h, 140 och 146. UndersHkningen har finansierats 

genom Arbetsmarknadsstyrelsen utom projektlednin� och administration 

som bekostats av Västerbottens Museum. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Inventeringen utfHrdes under tiden 18-28/5 1982. Den arkeologiska under-

sHkningen utfHrdes under tiden 29/5 - 30/6 

Inventeringstid: ca 2 veckor 

Grävningstid: 4,5 veckor 

VLM 1071/82 114 1-2/6 UndersHkt 

VLM 1071/82:116 31/5- 4/6 UndersHkt 

VLM 1071/82:140 7-8/6 UndersHkt 

VLM 1071/82:146 9-30/6 UndersHkt 

Amanuenstid fHr inventering och grävning 

Assistenttid fHr inventering och grävning 

Grovarbetstid fHr inventering och grävning 

1982. 

yta 8 

yta 31 

yta 19 

yta 36 

m 

m 

m 

m 

2 

2 

2 

2 

275 tim 

222 tim 

1185 tim 

Amanuens och assistent: David Loeffler och Ulf Eriksson. GHran Schill 

deltog under endel av tiden som assistent. 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

I samband med Ume�lvens reglering genomfHrde Ri�santikvarieämbetet en 

fornminnesinventering av området 1954-55 och fHr ekonomiska kartan 1973-75. 

Materialet har bearbetats av Meschke (1977). Västerbottens Läns Museum 

utfHrde en inventering och en naturgeografisk undersHkning av området 

1981 inom ramen för projektet "./.\rkeologiska undersHkningar vid reglerade 

sjHar och vattendrag i Västerbottens län Holm 1982, Kronholm 1982) 



MALSÄTTNING 

Målsättningen har varit att i samband med inventering av Storumans 

stränder vid lågvatten samtidigt arkeologiska undersöka de forn

lämningar som är hotade av förstörelse genom erosion och som kan 

tänkas ge dateringsmöjligheter. 

Fyra fornlämningar undersöktes, VLM 1071/82: 114, 116 140 och 146. 

Varje fornlämning redovisas separat i rapporten. 

MARKSKADEKART0R 

Några markskadekartor har använts i denn8 rapport. Dessa kartor har 

upprättats av Ktingliga Vattenfallsstyrelsens vattenbyggtekniska byrå 

1958. Dessa kartor, 82 blad, från Storumans reglering ger enuppfattning 

om den yta som läggs under vatten i samband med dämningen. De ritades 

före dämningen och är därför inte helt överensstämmande med dagens 

förhållanden. Detta beror huvudsakligen på de erosionsskador som uppstått 

i över 20 år. De ger ändå en fingervisning om hur mark- och strandför

hållandena såg ut före och efter dämningen. 
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VLM 1071/82:114 Verkstadsplats 

LÄGESANGIVELSE 

Verkstadsplatsen är beläger. på fastigheten Luspholmen 1:2, Stensele 

sn, Storumans kommun. 

Latitud 65
°
6 1 N 

Longitud 

Ekonomisk karta 23H 4-5 a-b Luspberget. 

TOPOGRAFISK BESKRIVNING 

På öst�idan av en ö, som ligger öster om Forsnacken. Vid högsta dämnings

gränsen är ön skiljd från udden, som ligger omedelbarts söder om ön, av 

ett ca 40 m brett sund. s�ndet mellan ön och udden var torrlagt under 

liden för undersökningen. Ön är ca 200 m lång i NÖ-SV och 90 m bred i 

NV-Sö. Det nuvarande strandhaket på öns östra sida är mellan 1 och 2 m 

högt. Strandplanet nedanför strandhaket löper i SV-NÖ och består av ett 

ca 2 m bret� band av delvis gräsbunden sand, grus, sten och stenblock, 

därefter stenblock, gyttja och grus ner mot vattnet. Vid högsta dämnings

gränsen ligger strandplanet under vattnet. Växtligheten ovanför strand

haket består av tall, gran, björk och lingonris. 

Nedanför strandhaket går berg i dagen som en ca 3x5 stor häll. På hällen 

vilar ett ca 2,5x2,5x1 m stort stenblock. På västra sidan av detta block 

ligger ett torvstycke, ca 1x□,5 m stort och 0,15 m tjockt, som tycks ha 

undgått bortspolning tack vare clocket. Detta torvstycke är en del av den 

ursprungliga markytan innan dämningen. Kvartsavslag kunde iakttagas i och 

under torvstycket. Detta torvstycke binder stenar och är bevuxet med 

späd rönn, tall och ris. 

Storumans vattennivå var u�der undersökningen mellan 348.98 och 349,21 

meter över havet. Högsta dämningsnivå är 352,30 meter över havet. Forn

lämningen ligger på 351,82 meter över havet. Den ligger under vattten 

vid högsta dämningsnivå. Verkstadsplatsen är exponerad mot söder. 

FÄLTMETnD 

Det var ursprungligen inte tänkt att denna fornlämning skulle undersökas. 

Den fornlämning som skulle undersökas var VLM 1071/82:116 som ligger ca 

100 m NÖ om VLM 1071/82:114. Under arbetet merl denna blev det uppenbart 

att VLM 1071/82:114 ar i omedelbar fara att spolas bort av vattnets rör

elser vid nästa högvatten. En undersökning gjordes därför samtidigt med 



undersökningen av VLM 1071/82:116. Chanserna att nåqon anläggning fanns 

bevarad bedömdes som ringa. En provundersökning skulle försäkra oss om 

denna sak och inte hindra det pågående arbetet med VLM 1071/82:116. 

Ett fristående koordinatsystem lades ut i N-S riktning. Undersökningen 

utfördes för hand med grävslev och materialet sållades genom 3 mm såll

duk. Rutorna grävdes i lager om 10 cm. Höjdfix mättes från Storumans yta. 

BESKRIVNING FÖRE AVTORVN!NG 

Nedanför torvpartiets södra och östra sida låg grus och kvartsavslag, 

samt några skärvstenAr. Detta kallas i fortsättningen grusparti 1 och 2. 

Inga tecken på mänskliga aktiviteter kunde iakttagas på strandplanet runt 

torvpartiet, bortsett från själva torvpartiet och grusparti 1 och 2, 

vilka beskrivs som enheter nedan. Det som kunde ses var erorsionens 

verk. Finare material håller på att spolas bort och större stenar och 

block blir kvar. Väster, norr och öster om torvpartiet består strand

planet av grus och blandad sand med stenblock som i vissa fall är gräs

och mossbevuxna. Söder om torvpartiei består strandplanets yta av finare 

material - sand och lera - som mest liknar gyttja. 

Torvpartiet är 1,3 m som längst och 0,8 m som bredast. Torven var 8-10 

cm tjock, blekjord syntes i kanterna. Under torvpartiet verkar det finnas 

mest grus och sten med kvartsavslag, 

Grusparti 1 är 0,6x0,6 m stort och ligger på torvpartiets södra sida och 

innehåller grus, kvartsavslag och 2 st skärvstenar. Allt verkar ha fallit 

ur torvpartiet. 

BESKRIVNING EFTER AVTORVNING 

Tecken efter mänskliga aktiviteter hittades i torvpartiet, grusparti 1 

och 2 samt rutorna 403/199 och 403/200. Alla de andra rutorna bestod av 

erosionsmaterial och visade inga tecken på mänsklig aktivitet ell några 

spår efter den gamla markytan. 

Ruta 403/199 och 403/200: Några avslag hittades i 403/199 NÖ hörn och i 

403/200 NV hörn strax under markytan. Inget tyder på annat än att de i 

rutan framkomna avslagen härrör från grusparti 1 och torvpartiet, som 

ligger i omedelbar anslutning till respektive rutors hörn. 

Torvpartiet: torvstycket lyftes av i r�tor så att en korsprofil uppstod. 

Torven var 8-10 cm tjock. Under torven fanns ett blekjordslager som var 

20-30 cm tjockt. Några mörkfärgningar förekom i blekjorden, troligen

rester av förmultnade växtdelar. Intill det stora blocket i torvpartiets 

SÖ del, i ruta 404/200, j blekjordslagret fanns ett 40x40 cm stort område 



med avslag. Rostjordslagret som följde var tillsammans med det Finare 

materialet näst�n helt bortspolat, så att endast några större stenar 

fanns kvar, vilket torvpartiet med sitt blekjordslager vilade på. Det 

var alltså ett slags tomrum under torvpartiet. Rostjordslagret var tomt 

på avslag och skärvsten. Under rostjordslagret fanns ett 5-10 cm tjockt 

lager opåverkad jord på berghällen. 

Grusparti 1: under gruset fanns opåverkad jord. Avslag förekom i gruset. 

I den opåverkade jorden, 5-10 cm tjock, som täckte en del av hällen 

fanns inga avslag. Ca 1 liter skärvsten tillvaratogs närmast det stora 

stenblocket vid torvpartiet. 

Grusparti \: stenar och grus plo�karles bort och sållades ner till berg

hällen. Två kvartsavslag tillvaratogs nära torvpartiet i ruta 404/200 

och 405/200. 

Några spadtag togs upp ovanför rlagens strandhak för att se om några tecken 

på mänsklig aktivitet fanns som hörde till VLM 1071/82:114, men ingenting 

kunde iakttagas. 

RESIILTAT 

Fornlämn_ingpn äLtroligen en verkstadsplats. Den slutsatsen kan dras av det 

faktum att endast kvartsavslag, sk restprodukter, och en handfull skärv

sten hittades. Det kan inte helt uteslutas att detta är ett resultat av 

slumpen och att Blla spår efter an�an verksamhet var bortspolade innan 

undersökningen. Att torvpartiet var allt som lyckats undkomma erosionen av 

hela fornlämningen är klart. Inga spår av fornlämningen kunde iakttagas 

på strandplanet eller bakom dagens strandhak. Inga möjligheter till date

ring finns. 

Ingen profil ritades med tanke på att materialet under torvpartiet var 

så eroderat att inget arkeologiskt värdefullt �an utläsas från en sådan. 

VLM 1071/82:116 VERKSTADSPLATS 

LÄGESANGIVELSE 

Verkstadsplatsen är belägen på fastigheten Luspholmen 1:2, Stensele sn, 

Storumans kommun, Västerbottens län. 

Latitud 65
°
6 1 N 

Longitud 11
°
1 1 ö 

Ekonomisk karta 23H 4-5 a-b Luspberget 



TOPOGRAFISK BESKRIVNING 

Platsen är beleägen på östsidan av en ö, som ligger öster om Forsnacken. 

Vid högsta dämningsnivå är ön skild från, som ligger omedelbart söder 

om ön, av ett ca 40 m brett sund. Sundet mellan ön och udden var torr-

lagt under tiden för undersökningen. Dettta tillstånd liknar det som 

rådde före dämningen. Ön är ca 200 m lång i NÖ-SV och 90 m bred i NV-Sö. 

Dagens strandhak vid fornlämningen är ca 1 m högt. Strandplanet omedel

bart nedanför strandhaket som löper i SV-Nö och består av Ptt ca 1-2,5 m 

brett bälte av morän som rasar ut ur haket och delvis är gräsbevuxet. 

Erosionen av strandhaket är påtaglig och i full gång. Därefter följer en 

ca 5 m bred sandstrand med större stenblock och vid vattnet block, gyttja 

och lite grus. Vid högsta dämningsnivå ligger strandplanet under vatten. 

Växtligheten ovanför strandhqket består av tall, garn, bjö�k ock lingonris. 

BESKRIVNING AV FORNLÄMNINGEN 

Kvartsavslag hittades nedanför strandhaket på den 5 m breda sandstranden. 

Ingen skärvsten var synlig på strandplanet. Inga tecken på mänsklig akti

vitet k1Jnde ses i själva strandhaket. Verkstadsplatsen var exponerad mot 

söder. 

FÄLTMETOD 

Ett fristående koordinatsystem lades ut N-S riktning på strandplanet 

nedanför str.ändhaket. Avsikten med detta var att sålla genom sandstranden 

ruta för ruta på någon dag och ta tillvara de eventuella avslag och verk

tyg som kunde tänkas ligga där, vidare att ta upp p�ovgropar �ed spade 

för att se om någ�t av fornlämningen fanns bevarat bakom strandhaket 

eller om den redan var helt förstörd av erosionen. När genomsållningen 

av sandlagret började upptäcktes att den gamla markytan med torvlagret, 

blek- och rostjordslagren låg delvis bevarade under sandstranden. Denna 

upptäckt gav nya perspektiv på grävningens inriktning: 

1. Var detta den ursprungliga markytan innan dämningen eller var det bara

några bortspolade torvbitar som låg utspridda under sandtäcket7

2. Dm det var gamla markytan som låg delvis bevarad under sandtäcket,kom

avslagen som vi hittade i sandtäcket från denna plats eller kom de någon 

annan stans i från. Hade de blivit uppspolade från sjön eller utspolade 

från strandhaket? 

3. Kunde det finnas någon anläggning bevarad under gamla markytan?

Varje lager, sandtäcket, torven, gamla mrkytan, blek- och rostjorden,

grävdes som enheter för att kunna bestämma vilka fynd som tillhörde

varje lager för att därigenom kunna avgöra om de låg på primär eller

sekundär plats. Undersökningen utfördes för hand �ed grävsiaev och mater

ialet sållades genom 3 mm sållduk. Höjdfix mättes från Storumans vattenyta.



FÄLTIAKITAGELSER 

Lager 1: $andtäcket - rikligt med avslag över hela grävningsytan med en 

koncentration i ruta 510/310, Ingen skärvsten eller konstruktion kunde 

iakttagas. Sandtäcket var 5-20 cm tjockt. 

Lager 2 : Torv/ga�la markytan - under sandtäcket framkom ett 17 m
2 

stort

område av den gamla markytan. Torven bestod av hoppressade växtdelar, 

svart till färgen, hård och liknande gammalt papp�r med inslag av gamla 

rötter och stubbar. Det var tydligt att det inte var några enstaka torv

bitar som spolats dit, utan att den gamla markytan verkligen hade bevarats 

under sandtäcket. I ruta 509/310 hittades en timmerkrita en bit under 

ytan i torven. Kritan användea för att markera träd före och efter av

verkningen. Den hade troligen tappats där förA dämningen i samband med 

strandrensningen. Kritans läge är en bekräftelse på att det var rlen gamla 

markytan före dämningen. I rutorna 506/308-311 och 507/310-11 fanns ingen 

eller delvis ingen gammal markyta bevarad under sandtäcket. IstälJet fanns 

sand, grus och sten, troligen det gamla strandplanet före dämningen, Inga 

avslag hittades i detta lager. I rutorna 509/307-8, 510/307-1 2, 511/307-11, 

rutorna närmast dagens strandhak, fanns ingen eller delvis ingen gammal 

markyta bevarad under sandtäcket, utan där fanns morän/rostjord. Erosionen 

hade spolat bort allt annat. Avslag hittades i detta rostjordslager i 

ruta 511/310. Dessa var tydligen ditspolade. Inga skärvstenar eller kon

struktioner var synliga. I rutorna 509/308-9 och 510/308-9 fanns en 0,7x 

0,8 m stor grönfärgad fläck med m�blandad lera. Detta antogs till en 

början vara någon slags konstruktion, men det visade sig efter genom

grävning vara steril eller opåverkad jord, en naturbildning. Ett avslag 

hittades på ytan av denna naturbildning: troligen ditspolad. I ruta 

510/310 skymtade blekjordslagret fram under torven. Där syntes en stor 

mängd avslag på ytan, troligen p8 ursprunglig plats. En koncentration av 

avslag fanns i ruta 510/310 och i omkringliggande rutor. Torven/gamla mark

ytan var 1-25 cm tjock. Inga skärvstenar eller konstruktioner kunde iakt

tagas. 

Lager 3: Blekjorden - blekjordslagret var inte lika stort som torvytan, 

utan hade tydligen till stora delar eroderats bort. Det fanns ca 9 m
2 

blekjord under den 17 m
2 

stora torvytan. I rutorna närmast vattnet,

506/308-9, 507/308-10 och 508/308-10 fanns ingen eller delvis ingen 

blekjord. Istället fanns sand med grus och sten, troligen det gamla strand

planet och rostjcrd. I ruta 509/310 förekom en rödbränd fläck, 12x12 cm 

stor. En korsprofil lades upp och grävdes. Fläcken visade sig vara endast 

någon mm tjock. Sotfläckar på några mm i diameter förekom i blekjorden i 

ruta 510/310, dock ej tillräckligt för ett c
14 

prov.



Koncentration av avslag i ruta 510/310 och i ruta 509/310 kunde noteras. 

Resten av rutorna saknade avslag i blekjordslagret. Blekjorden var 1-13 

cm tjoc!: oc� bestod av mo med sand och lite grus. Inga skärvstenar eller 

andra konstruktioner syntes. Under blekjordslagret förekom rostjord eller 

opåverkad jord. Inga tecken på mänskliga aktiviteter kunde iakttagas i 

detta lager. Några spadtag togs upp ovanför dagens strandhak för att se 

om några indikationer förekom eller om någon del av VLM 1071/82:116 kundA 

vara bevarad och i säkerhet för erosionen, men ingenting kunde iakttagas. 

RESULTAT 

Resultatet var ganska magert med tanke på att målsättningen var att få 

möjligheter till c
14

-dateringar. Det blev ingen datering på denna plats

varken genom c
14 

eller genom föremål. In�et Rnn8t än avslag hittades på

platsen. Slutsatsen blir att det rör sig om en vekstadsplats. Det kan rlock 

inte uteslutas att detta är ett resultat av slumpen och att alla spår 

efter annan verksamhet var bortspolad in,�n undersökningen. Av de tre 

frågor som ställdes vid upptäckten av den gamla markytan kan sägas: 

1. Detta var den gamla markytan före dämningen.

2. Avslagen som tillvaratogs i torven och blekjorden låg på sina ursprung

liga platser. 

3. Ingen anläggning påträffades. Om det hade funnits en sådan så hade det

funnits stora chanser att den hade varit bevarat. Att erosionsrörelser

eller vattnets rörelser kan fungera så att det läggs upp ett lager sand

över gamla markytan så att den bevaras var en ö�erraskande upptäckt. I

vissa fall kan det vara värt att undersöka erosionsskadade fornlämningar

fast det inte ser så ut från ytan. (Se rapport över fornminnesinventering

av Storuman, Loeffler 1983). I efterhand skulle profilen ha dragits längre

ned på strandplanet för att man säkrare skulle ha kunnat fastställa strand

haket innan dämningen och man skulle ha lagt ut fler provrutor både öster

och väster om grävningsområdet för att se om det hade funnits mer under

sandtäcket. Den stigande vattennivån i Storuman hindrade dessa planer.

VLM 1071/82:140 BOPLATS 

LÄGESANGIVELSE 

Boplatsen är belägen på fastigheten Strömsund 1:32, Stensele sn, Storumans 

kommun, Västerbotens län 

Latitud 65
° 

23'N 

Longitud 16
° 

38'Ö 

Ekonomisk karta 23G 8-9 g-h Strömsund 



TOPOGRAFISK BESKRIVNING 

Udde som ligger vid Strömsundsavans östra strand. Sedan dämningen ligger 

uddP.n under vatten vid högsta dämningsgränsen. Vid undersökningstill

fället var vattennivån i Strömsundsavan 350,52 meter. Udden var då ca 

32 m lång i N-S och 13 m bred i Ö-V, totalt ca 350 m
2
. Omkring 190 m

2 

var täckt av gammalt torvtäcke, resten hade eroderat bort. Torven var 

svart till färgen och liknade den som hittades under torvtäcket på VLM 

1071/82 :116. Den var ihoppressad och i torkat tillstånd hade den samma 

substans som gammalt papper eller kartong. Torven var igenombruten här 

och där av erosionen. På dessa ställen, liksom på strandplanet runt om 

torvtäcket, bestod materi8let av sten och grus med lite sand. Allt finare 

material hade för längesedan spolats bort. Avslag samt fynd hittades på 

torvytan och på strandplanet. Markytan var jämn med en eller annan grop 

eller förhöjning. Det låg eldsprängda stenar och kol över hela udden 

samt brända stubbar, vilka var spåren efter strandrensningen i samband 

med dämningsarbetet. Boplatsen ligger exponerad mot söder, väster och 

norr. Storumans vattennivå under undersökningen var 350,52-350,72 meter 

över havet. Högsta dämningsnivå är 352,30 meter. Boplatsen ligger på 

350,49 - 351,01 meter över havet. Boplatsen ligger under vatten vid 

högsta dämningsnivån. 

FÄLTMETDD 

Den största chansen att hitta en bevarad anläggning som skulle kunna ge 

en datering var under det 190 m
2 

stora torvtäcket. Tiden för undersökningen

var knapp då vattnet steg va�je dag. En provundersökning av området under 

torvtäcket inleddes med att 19 1-metersrutor slumpmässigt lades ut över 

ytan. Detta motsvarade 10% av hela ytan. Ett fristående koordinatsystem 

lades ut i N-S. Undersökningen utfördes för hand med grävslav och materialet 

sållades genom 3 mm sållduk. Rutorna grävdes i lager om 10cm. Höjdfix 

mättes från Strömsundsavans vattenyta. 

RESULTAT 

Arbetet pågick i två dagar. därefter steg vattennivån så att rutorna fylldes 

med vatten och det blev omöjligt att fortsätta undersökningen. 24 timmar 

efter det att undersökningen avbrutits låg nästan hela udden under vatten. 

Av 19 rutor blev 10 beskrivan aoch ritade "å ytan och efter avtorvning, 

7 st beskrivna och ritade på ytan och 2 st beskrivna och ritade ner till 

10 cm under torven. Några slutsatser kan dock dras utifrån det insamlade 

materialet. Rikligt med kvartsavslag hittades med en koncentration i ruta 

511/303. Två kärnor, fyra skrapor och ett retuscherat avslag hittades också. 



Skärvsten fanns spridd under torven över området. Det är ingen tvekan 

om att de härrör från boplatsaktiviteter o�h inte är resultatet av 

strandrensningen i samband med dämningen. En koncentration av skärv

stenar upptäcktes i samband med grävning av ruta 508/3n8. En preliminär 

undersökning visade att det rörde sig om ett område av 3x1,2 meters 

storlek. Intill denna skärvstenskoncentration, i ruta 506/309 upptäcktes 

ett rödbränt område av 0,6x1 meters storlek, se planritning. Materialet 

är för litet och för ofullständigt för att dra några säkra slutsatser, 

men det kan röra sig om en jordugn eller en större härd eller till och 

med om en skärvstensvall. 

VLM 1071/82:146 BOPLATS 

LÄGESANGIVELSE 

Boplatsen är belägen på fastigheten Strömsund 1:28, StenRele sn, Storumans 

kommun, Västerbottens län. 

latitud 65
° 

24'N 

Longitud 16
° 

37' 30" ö 

Ekonomisk karta 23G 8-9 g-h Strömsund 

TOPOGRAFISK BESKRIVNING 

Boplatsen ligger på Strömsundsavans norra strand. Den är belägen i och 

ovanför d�gens strandhak, som är 1-2,5 m högt och delvis brant sluttande. 

Nedanför strandhaket löper en smal, 2 m bred sandig strand i NÖ-SV. Strand

planet ligger under vatten vid högsta dämningsnivå. Där strandhaket är 

svagt eller lätt sluttande är det delvis också torvbevu�et, vilket delvis 

utgör ett h)nder för erosion. På de platser där strandhaket är brant 

sluttande är det utan växtlighet och kraftigt utsatt för erosionens på

verkan. Ovanför strandhaket finns en platå, svagt sluttande mot norr och 

bevuxen med tall, unga björkar och enstaka granar samt ljung och mossa. 

BESKRIVNING AV FORNLÄMNINGEN 

Boplatsen är exponerad mot söder. Tecken på forntida aktivitet sågs först 

i strandhaket där anläggning 1, en jordugn, syntes som en tjll hälften 

uteroderad skärvstensanhopning. På rless ömse sidor syntes stråk av kol, 

sot och rödbränd jord. Anläggning 1 ligger under vatten vid högsta 

dämningsnivå. Ca 7 m NÖ om anläggning 1 ovanför högsta dämni.ngsgränsen 

låg ytterligare en jordugn, anläggning 2. öster om anläggning 2, ca 6 m 

och intilldagens strandhak låg en trattformig grop, anläggning 3. Den låg 

i nästan omedelbar anslutning till det eroderade strandhaket-och är därför 

htad av förstörelse under den närmaste framtiden. Vid avtorvning och 

grävning av A2 och A3 framkom er I härd, anläggning 4, strax söder om A2. 

- -- - - - - - - -
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Anläggning 5, en kokgrop, framkom strax intill A3. 

FÄLTMETOD 

Ett fristående koordinatsystem lades ut i N-5 riktning över grävnings

området. Undersökningen utfördes för hand med grävslev och materialet 

sållades genom 3 mm sållduk. Rutorna grävdes i lager om 10 cm. Höjdfix 

mättes f�ån Strömsundsavans vattenyta-

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR OCH FÄLTIAKTTAGELSER 

A1 Jordugn 

Den avtorvade ytan omfattade hela anläggningen, sammanlagt 9 m
2

• Den

låg nedanför högsta dämningsnivån i det svagt sluttande strandhaket. 

Före avt8rvningen syntes anlägg11ingen som en skärvstensanhopning med 

ett kollager, 1,4 m i diameter och ca 0,18 m tjockt. Nor�a halvan av 

anläggningen var torvbunden, södra halvan låg utP.roderad på det sandiga 

strandplanet. Efter avtorvning syntes anläggningen som en skärvstens

packning 1,6x1,4 m i storlek. Skärvstenarna var 3-20 cm stora. Den 

södra delen av anläggningen var eroderad. Skärvstenarna var utspridda 

och det eventuella kollager som funnits där var bortspolat. Den norra 

delen var bättre bevarad men även den var utsatt för erosionspåverkan. 

Skärvstenssamlingen i norra delen var 6-14 cm tjock. Runt skärvstens

packningen syntes som ett band ett 4-6 �m b�ett kol-sotlager. Utanför 

skärvstenspackningen syntes ett 10 cm brett band av rödfärgad jord. 

Under skärvstenslagret fanns ett kol- och sotlager 1-10 cm tjockt. Kol

prover togs från kollagret som låg i 8nläggningens norra halva under 

stenpackningen och som var någorlunda skyddat från erosionspåverkan. 

(se plan och profilritning) 

A2 Jordugn 

Den avtorvade ytan omfattade hela anläggningen och området runt anlägg

ningen, sammanlagt 20 m
2

• Markvegetatio�en bestod mest av mossa med in

slag av ljunq och lingonris invid de gamla stubbarna och träden. Torven 

var tunn och blekjorden syntes här och där. Några skärvste�ar låg synliga 

på ytan intill jordugnens västra sida. Före avtorvningen syntes anlägg

ningen som en flack oval fördjupning, 1,2x0,9 m i storlek och 0,15 m 

djup. En låg vall, 0,1-0,4 m bred syntes vid ugnens NV, Nä och ö sidor. 

Efter avt8rvning som skedde på så sätt att en korsprofil i N-S och ö-V 

grävdes syntes anläggningen som ett lager av skärvsten, 0,8x1,0 m stor, 

ovanpå ett lager med kol och sot och med rödbränd jord i fläckar runt 

omkring. Vid avtorvningen hittades två flintbitar, F1 och F2. Kolprov 

1 och 2 togs under skärvstenspackningen i kol/sotlagret. 

11 



Strax söder om anläggning 2 framkom en härd under torven, anläggning 4, 

se nedan. Ytan på det avtorvade området bestod av blekjord, delvis genom

bruten av rostjord. Blekjorden var genomgående sotig, och bestod av mo, 

mjäla och lite grus. Det fanns fläckar med rödbränd jo�d under torven. 

Skärvstenar, både enstaka och koncentrationer, framkom också under tor

ven. I ruta 406/305-6 och 407/305-6 finns skärvstenskoncentrationer och 

sot, troligen utrensade från A2 eller A4. I ruta 408-9/308 fanns i och 

under torven en koncentration, 0,4x0,6 m, av brända och obrända ben, 150 g. 

Benkoncentrationen låg i brun jord som bestod av mo och mjäla, och som 

var omrörd eller uppkastad. Jordprov 1 togs från den omrörda eller upp

kastade jorden som låg under skärvstenspackningen och kol/sotlagret. 

0-10 cm under torven

Cirka 3 cm under torven, i blekjorden, i ruta 409/306 hittades en bit 

flinta, F3. A2 ligger 1-10 cm under torven. Den ligger både på och delvis 

nergrävd i blekjordslagret, och är 1-1,25 m lång i N-S och 0,6-0,8 m 

bred i Ö-V. Den består av en skärvstenspackning som ligger i och ovanför 

ett 1-9 cm tjockt kol/sotlager. 67 liter skärvsten hittades i anläggningen. 

Kolprov 1 togs i kol/sotlagret under stenpackningen. Jordprov 3 tog� i 

blek- och rostjordslagret under A2. Området omedelbart öster om och i an

slutning till A2 består av ett 0,6-1,0 m stort område av omrörd eller upp

kastad jord som består av mo och mjäla med grus, tillsammans med fläckar 

av sot, kol och rödbränd jord, där jordprov 2 togs. Benkoncentrationerna 

1, 2 och 3 i rut� 408/308 sammanfaller med det omrörda eller uppkastade 

jordlagret. Det finns gott om skärvsten över hela grävningsytan förutom 

i ruta 408/308 där den omrörda jorden med benkoncentrationerna ligger och 

som är tom på skärvsten. 

10 cm under torven 

Fläckvis med blekjord fanns kvar. Blekjord och mo/mjäla sammanfaller till 

stor del. Resten av ytan täcks av rnstjord som består av mo och mjäla vilken 

delvis är grusblandad. Rostjorden är genombruten av fläckar med sot, kol, 

rödbränd jord och omrörd eller uppkastad jord. Denna jord är brun till 

färgen och består av mo och mjäla med grusinblandning. Den upptar en yta 

av 0,6-1,0 m strax intill jordu�nens östra sida och en yta av 0;25.0,50 m 

strax söder om A2 under A4, se nedan. I ruta 408/308 fanns tre benkonc

entrationer, 81-3, med både brända och obrända ben. Dessa ljgger i den 

uppkastade jorden tillsammans med rödbränd jord, �ot och kol. Dessa tre 

benkoncentrationer hör samman med den benkoncentration som förekom i och 

under torven. Ju djupare ner ju distinktare blev benkoncentrationerna. 



11-20 cm under torven

Rostjorden dominerade, och den bestod av mo och mjäla som delvis var grus

blandad. Den var fläckvis genombruten av blekjord och opåverkad jord. Fläckar 

av sot, kol och rödbränd jord fanns över hela ytan, men mest runt och under 

A2. Omrörd eller uppkastad jord fanns kvar 20 cm under torven i ruta 408/308, 

med fläckaL av rödbränd jord, sot och kol. Området med omrörd eller uppk�stad 

jord 1 m stort 20 cm under torve�. Inga skärvstenar hittades i ruta 408/308, 

men enstaka skärvstenar fanns spridda över hela ytan, med en viss koncentra

tion i ruta 406/305. 

20-30 cm under torven

Opåverkad jord genombruten av rostjord fanns över hela grävningsytan. Mate

rialet bestod av grus och sand med fläckar av mo och mjäla. I ruta 408/308 

fanns ett 0,5x0,7 m stort område med uppkastad jord innehållande sot, kol 

och rödbränd jord. Kolprov 4 och jordprov 4 togs där. Den omrörda eller upp

kastade jorden tog slut 40-50 cm under torven. Det fanns ett område med 

blekjord 40-50 cm under torven. Detta framkom under det omrörda eller upp

kastade jordlagret, se Ö-V profilen A2. 

Anläggning 3 

Anläggningen syntes som en trattformig grop. Den öppnade ytan omfattar 

halva anläggni�gen, ca 7 m
2

• Anläggningen ligger ovanför strandhaket och

högsta dämningsnivån, men ligger så nära det kraftigt eroderade strand

haket att det finns stora möjligheter att den rasar ut i sjön. Markvege

tationen består av ett mycket tunt lager mossa med lite ljung och lingcn

ris, I gropens NV kant syns blekj�rdPn med skärvstenar. En korsprofil 

Lades i N-S och ö-V över anläggningen, därefetr grävdes två kvadranter, 

den Nä och den SV. 

Nä kvadranten efter avtorvning: Tnrven innehöll kolbitar, och blekjorden 

var sotig med enstaka kolbitar. Skärvsten fanns på ytan i blekjorden. 

blekjorden bestod av mo med sand och sten. Runt gropens kant fanns om

rördrörd eller uppkastad br�n jnrd som bestod av mo och mjäla. 

SV kvadranten efetr avtorvnin�: Torven innehöll kolbitar, blekjorden var 

sotig, rödbränd och innehöll kolbitar. Den var genombrt,ten av rostjord. 

Runt gropens kant fann3 omrörd eller uppkastad brun jord som gränsar till 

ett område med rostjord och rödbränd jord med sot, kol och skärvsten. 

Blek- och rostjorden bestod av mo och mjäla med sten. Den omrörda eller 

uppkastade jordPn bestod av en sandig jord med lite sten och mo. I 

gropen fanns sotig blekjord med enstaka skärvstenar och sten. I ruta 

405-6/312 fanns ett 0,4 m stort område med sot, kol och skärvsten om

givet av rödbränd jord. Det visade sig att det rörde sig om en kokgrop, 

AS se nedan. 



0-1U cm under torven

NÖ kvadranten: Rostjorden bestod av sand och grus över hela ytan. Runt 

gropens kant fanns blekjord med sot och kol. En kraftigt rödbränd fläck 

fanns mitt i kvadranten, men inget kol eller sot. Ett omrört eller upp

kastat jordlager fanns i kvadrentens södra del och nere i gropen. 28 liter 

skärvsten hittades jämt spridda över hela ytan. 

SV kvad�anten: Rostjorden var genombruten av blekjord och enstaka fläckar 

rödbränd jord fanns över hela ytan. Blek- och rostjorden bestod av mo och 

mjäla med lite sand och grus. D�n omrörda eller uppkastade jorden med sot 

och rödbränd jord fanns kvar runt kanten till gropen. 60 liter skärvsten 

hittades i kvadranten. De flesta hittades i och runt den omrörda eller 

uppkastad8 jorden. Kokgropen som fanns i ruta 405-6/312 syntes knappast 

Lite kol nch sot samt några enstaka skärvstenar syntes. I gropens botten 

syntes rödbränd jord. 

11�20 cm under torven 

Nö kvadrant9n: Rostjord och opåverkad jord hestående av sand och grusig 

mo fanns över hela ytan. I mitten av kvadranten fanns en skärvstenssamling 

på 8 liter samt lite sotig blekjord. I kvadrantens södra sida fanns om

rörd eller uppkastad jord tillsammans med 2 liter skärvsten. 

SV kvadranten: Rostjord genombruten av opåverkad jord och blekjord� 

Materialet bestod av grusig mo och mjäla. 8 liter skärvsten fanns spridd 

över ytan. I gropen fanns rödbränd jord. AS syntes tydligt som ett 0,6 

m stort område. 9 liter skärvsten hittades ovanpå ett kollager. Ett röd

bränt band fanns runtomkring, se nedan 

20-50 cm unrler torven

NÖ och SV kvadranterna: Rostjord och opåverkad jord fanns över hela ytan. 

Inget kol eller skärvsten hittades förutom i AS, se beskrivning nedan. 

Profilbeskrivning 

Gropens diameter i ö-V var 1,6-1,B m. Diametern i N-S är svår att be

stämma på grund av att gropen var belägen i en sluttning. Gropens östra 

sida var delvis uppbyggd av uppkastad jord. I g�opens botten fanns röd

bränd jord, sten och kol. Kol- och jordprov togs under stenarna i den 

rödbrända jorden. 

ANLÄGGNING 4 - Härd 

Den öppnade ytan omfattade hela anleggningen. Anläggningen syntes inte 

före avtorvningen. Det var i samband med avtorvning av A2 som anläggning 

4 upptäcktes. 



Efetr avtorvningen syntes härden, 1 ,DxD,9 m i storlek och bestående av 

ett 30-tal flata stenar med skärvsten i mitten och mellan stenarna. Röd

bränd jord och sot syntes, men inget kol. 

Profilgenomgrävning och beskrivning: Under stenpackningen förekom ett 

omväxlande sot- och rödbränt jordlager. Sotlagret var 1-5 cm tjockt och 

det rödbrända lagret 1-5 cm tjockt. Härden ligger ovanpå blekjorden och 

detta talar för att den är senare än A2. 10 cm under torven, där härden 

låg, fanns ett 0,25x0,5 m stort område med omrörd eller uppkastad jord, 

lik den som fanns öster om A2. Detta talar för att härden är senare än 

jordugnen. Det fanns väldigt lite kol under stenarna i härden, men ett 

kolprov kunde tas under stenarna, se planritning. 

ANLÄGGNING 5 Kokgrop 

Den öppnade ytan omfattade hela anläggningen. Anläggningen syntes inte 

ovanför torven, utan upptäcktes i samband avtorvning och undersökning 

av A3. Kokgropen blev synlig först 20 cm under torven. Den syntes som ett 

0,6 m stort område med 9 liter skärvsten ovanpå ett kol/sotlager med ett 

rödbränt band runtom. 

Efter ytterligare framrensning såg anläggningen ut som ett 0,37x0,54 m 

stort område med en skärvstenspackning ovanpå ett lager sot och kol med 

ett band av rödbränd jord r11ntomkring. Ytterligare 17 liter skärvsten 

plockades frå� gropens packning, totalt 26 liter. Kolprnv 1 togs i sot

och kollagret under skärvstenspackningen. Packningen var 10-15 cm tjock. 

Profilbeskrivning: Kokgropen var nedgrävd i rostjorden. Kol- och sot

lagret under skärvstenslagret var 5-17 cm tjockt. Kolprov 2 togs längst 

ner i kol/sotlagret. Jordprovet togs bakom profilen i den rödbrända 

jorden och i rostjorden som fanns under anläggningen. 

RESULTAT 

I början av undersökningen antogs det att rörde sig om en boplats av 

stenålderskaraktär, men under arbetets gång blev det klart att det 

var en samisk lägerplats. Den slutsatsen stöds av följande: 

1) Härder., A4, har samma utseende som tidigare kända samiska hijrdar.

2) Det finns många andra samiska lägerplatser runt Strömsundsavans

stränder. 

3) Platsen är känd i modern tid som en samisk lägerplats.

Vid rapportskrivandet var var inte c
14

- proverna analyserade. Omständ

igheterna tyder dock på en datering till 1600-tal. Detta baseras på

följande:
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1) �e obrända benen var stor� och välbehållna

2) De obrända och brända benen låg delvis i torven.

3) Flintan, som var det enda fyndet, var troligen eldslagningsflinta.

Anläggningarna A1, 2, 4 och 5 (jordugnarna, härden och kokgropen) har 

självklara användningsområ�en. Anläggning 3, den trattformiga gropen 

är däremot en dunkel sak likaså förhållandet mellan A3 och A5. Två 

saker framstår efter undersökningen av A3: 

1) Den stora mängden skärvsten i förhållande till kolet och sotet.

Det är inte troligt att all skärvsten härrör från A3. 

2) Gropens botten var fylld med rödbränd jord.

Man kan göra antager.det att gropen har använts som förvaringsgrop. 

D8n omrörda eller uppkastade jorden som låg i ruta 408/308 och i om

givande rutor, fanns delvis under AZ och A4. Denna jord kan inte vara 

ifrån nergrävningen av A2 därför att AZ inte är nergrävd. Den ligger 

ovanför blekjordslagret. Det verkar som om denna jord lagts dit för 

att bygga upp en vall runt AZ:s östra sida. Ingen skärvsten fanns i 

denna jord. Alla ben hittades i eller intill den omrörda eller uppkastade 

jorden. Denna jord består av en blandning av mo och mjäla varvad mAd 

grus och sand. Under jorden fanns fläckvis blekjord. Inga tecken på 

gammal humus eller torvlager kunde ses: se profilritning. 

De trebenkoncentrationerna som hittades 10 cm under torven i den om

rörda eller uppkastade jorden hör samman med den bAnkoncentration som 

förekom i och under torven. Under torven fanns en benkoncentration, 

0,4x0,6 m. Ju djupare nergrävningen gjordes, ju mindre blev ytan av 

benkoncentrationen tills den delade sig i tre koncentrationer - B1, 

B2 och B3. När dessa tre skilda koncentrationer blev uppenbara var det 

tänkt att benen skulle samlas in var för sig, men på grund av ett miss

förstånd blev benen från B1 och B2 insamlade i samma påse. 

Att det förekom ett 0,25x0,5 m stort område med omrörd eller uppkastad 

jord 11nder A4, likt den som hittades i ruta 408/308, kan ses qom ett 

bevis för att A4 är senare än A2. 



Vattennivån i Storuman dag för dag kl.12 för undersöknings

tiden 18 maj-30 juni 1982. Uppgifterna hämtade från Mellersta 
Norrlands kraftverk, Gru.ndfors kraftstation, Gunnarn.

MAJ 1982 M.Ö.H.
18 346.43 
19 �46.54 
20 346.66 
21 3

°

46. 78.
2� 346.92 
23 347.04 
24 347.33 
25 347.47 
26 347.65 
27 347.81 
28 34s.10 
29 34s.26 

30 34s.44 

31 348.72 

JUNI 1982 

1 348.98 18 351.20 
2 349. i1 19 351.20 
3 349.45 20 351.25 
4 349.70 21 35�.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

17 351.1s
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TECKENFÖRKLARINCAR TILL TABELLERNA 

Tabell över avslag 

:�-grovkornig. svart kvartsit 

2-- 11 grå kvartsit 

3-
" vit kvartsit 

4-mellankornig svart kvartsit

5-

6-

,i 

" 

grå kvartsit 

vit kvartsit 

7-t'ät svart kvartsit

8-tät grå kvartsit

9-tät vit kvartsit

kv-kvarts 

fl-flinta 

SS�skärvstensmängd i liter 

�-ant�l 

V-vikt i gram

bndtabell 

1-längd i mm

b-bredd i mm

t-tjocklek i mm

ret.1-retuschens längd i mm 

mtrl-materi�l, se tabell ovan

nivå-cm under torv 
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t -z· 3 4· 5 ; 6 7· 

A I .V I .A I V I AI V I A I V I A I V I AI .V I A I V. 

..... 

I 

8 I 9 ! kv. l n '. 

I
anmarkn�

AI v AI :V'. A 1-v AI .v 

7 

1 

20 

16 

2 

�5 

.7 

55 

45 

9 

strax under ytar 

strax under ytai 

i en koncentrat: 

grusparti 1 

grusparti 2 

"' 
C: 
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Fyndlokal 

506 308 La'ger 1 

\ 
506 309 -"-

506 3�q -"-

506 311 -"-

507 308 -"-

507 309 -"-

507 310 -"-

507 311 -"-

507 311 Lager 2 
508 308 Lager 1 

508 309 -_ .. _

508 310. -"-

508 311 -"-

508 311 Lager 2 

509 307 Lager 1 

509 307 Lager 2 

509 308 Lager 1 

509 308 Lager 2 

509 309'1ager 1 

509 310 -"-

509 310 Lager 2 

509 310 Lager 3 

509 311 Lager 1 

509 311 Lager 2 

F-!ynd, 

I ·,

I \ 

I 

I 
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... 

1 . .z·· 3 4· 5 
., 6 7· 8 9 kv. n� ,-nma. rknlng 

Al .VI .Al VI Al VIA I VIA I VI Al ,VIA I V.I Al VI.Al :VI Al·VI .A l V 

31 I � 
. ', 

22 

29 2 

5 1 

27 I . i· 1 / .. 

55· 6

I . I I 
1-� ... 

23 2 

32 1 
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07. 112

5

74 43

13 52 
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509 312 Lager 1 

�-509 312 Lager 2· 
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.510 310 Lager 3 
\ 

510 311 Lager 1 
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t .z
·· 3 4· 5 6 ,. 8 9 kv. n '. 

A I .V I .A I V I AI V I A I V I A I V I AI .V I A I V. I AI V I .AI :V l AI ·VI .A I :V 

76 I 3
' 2· 

29 111 1., 

' 

42 141 

1544 3354 
' 1078 1116 

,v .19 
·• 

50 121 

89 

17 

�3: 

_anm:Lrknlng 

·1 

1006st.· väge? 

806st. väger 1, 
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VLM 1071/82:140 �,vr.,rsTA 
t'l•· 

TYP 

kärna 42 
1, 

kärna 74 

\ 

2, 
skrapa 19 

J: 
skrapå. 22 

4• 
skrapa 22 

5• 

6, 
skrapa ' 18 

retusch.avslag 20 
7• 

VLM 1071/82:140 F-!ynd 

---

� 
501 307' 

504 307 

504 307 3 och 4 

504 307 

504 310 

506 309· ' 

506 309 5 

507 304 

508 308 

.511 303 

511 303 

511 303 

511 306 
514 306 

514 306 
517 303 
517 303 6 

517 303 

517 308 

519 307 

520 303 7 

520 303 

520 303 

b V 

26 22 24 

37' 41 142 

16 8 2 

16 11 '4 

20 9 2 

14 11 2 

14 5 2 

. 

l ·Z
" 

A V ,A V 
·.

·'

ret 

l R uta

-- 500 
-- 516 

12 504 

12 504 

12 506 

;;5 517 
1'8 520 

, 

3 

A V A 

-

Djup 

306 0 

301 0 

307 1-10om

307 1-10cm

309 1-10om 

303 1-10cm 

303 0 

4' 5 6 

V A V A 

3, 111 

1 7 

2 5 

Material Anmärkninl! 

kvarts ytplockad 

kvarts ytplockad 
kvarts i blekjord-sålfynd 
kvarts i blekj ord -s,l.ifynd 
kvarts i blekjord-sålfynd 

kvarts i blekjord-sålf·ynd 
kvarts i torven-;sålfynd

... 

7 8 9 kv. a '. ll.nmä.rknlng 

. V A V . A V A :V A ·V .A .v 

15 31 ytpolc'kad 

1 9 ; i torvep 

19 10 ., i torven 
•, 

44 75 0-10 cm-i blekjo:c:1

27 56 0-10 crrr-i ros t,j o;-rJ 

11 10 i torven

2 1 i torven

25 n 0-10 cm-i blekjo:cc

1 4 i torven

5 1'3 0-10· cm-i blekjorc

79 12' i torven 

115 291 0�10 cm-i blekjo:r•! 
�vslagskoncentrati� 

3 2 0-10 cm-i rostjorr; 

2 1 ' i torven

5 2 i torven 

2_ 4 EJ-10 cm-i blek.i oc--1 

8 16 i torven 

5 12 0-10 cm-i blekj or:; 

1 , 6 4 0-10 cm-i rostj orrl 

5 3 i torven 

1 2 i torven 

17 86 i torven 

1 59 85 85 . 0-10 cm-i blek.ior•

2 28 2,4 24 0-10 cm-i rostjoe-•
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Ekonomiska Kartblad 
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RUTA 500 309 

Ytan: Endast enstaka torvstycken 

återstår i rutans S:ra del. För

övrigt är rutan täckt av ett 

sand-och gruslager. Sand-och 

�ustäcket var mellan 1-8 cm 

tjo�kt. 

Efter rensning av ytan: Hela rutan 

täckt .av ett blekjordslager som" 

är genom brutet med fläckar av 

rostjord. Blekjorden består av 

sand och grus. Enstaka vittrade 

stenar_ finns i rutans V::ta delar. 
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RUTA 501 307 

Ytan: Största delen av rutan upptas 

av yittrad sten och grus. Torven 

är bortspolat, förutom i rutans Ö:ra 

del. Sten-och gruslagren är mellan 

1-14 cm tjocka. Ett avlag hittades

på ytan. ··

Efter rensning av ytan: ·Blekjorden 

består av mo, sand och grus. Det 

finns en svag mörkfärgning i rutans 

'Nö:ra hörna, 4x12 cm�- Troligen 

rester av förmultnade växter. 

f 
., 

.. 

4.



350.0s 

... 

··torv

350.82 

350.86 

s 

blekjord 

0 

0 

350.00 

350.77 

/ rostjord 

350.72 

'. 

350.eo

350.83 

350.78 

350.70 

350.73 

RUTA 504 307 

Ytan: Hela rutan täcks av torv. 

Torvtäcket var mellan 4-11 cm 

tjo�kt. Avslag hittades i torven • 

Efter avtorvning: Blekjorden består 

av mo, sand och grus. S.kärvs ten 

synlig på ytan. Blekjorden var 

mellan 1-7 cm tjock. 

10·Tcm under torven: Grus-ig rostjord 

synlig i hela rutan. 1 liter skärv

sten hittades. Avslag-hittades 

både i blek�och rostjo�den. 

Fynd 3 och 4/hittades i blekjorden 

som sålfynd. · 
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RUTA 504 310 

Ytap·: Rutan är täckt av torv för

utom rutans NV:ra hörna som består 

av grus. Torvtäcket var mellan 

1-j1 cm tjockt. Avslag hittades

i torven ... 

Efter avtorvning: Blekjorden är gr, 

brun till färgen och består av mo, 

sand och grus. Den är på vissa 

s tä_llen genombru ten av rostj ord. 
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RUTA 506 309 

Ytan: Torvtäcket i rutans V:ra del 

har spolats bort. Istället finne 

grus och sand. Rutans Ö:ra halva 

upptas av en "dalgång" som löper i 

SV-NÖ. Torven var mellan 1-8 cm 

tjock. Två avslag hittades i torven. 

Efter avtorvning och rensning: Ett 

rödbränt området finns i rutans NV:ra 

hörna. En preliminar undersökning 

av området strax NV om rutan visde 

en 0.6x1 m � rödbränd fläck, se 

översiktskartan. Avslag hittades 

strax intill denna rödbränd färgning. 

Blekjorden består av mo, sand och 

lite grus. Fynd 5 hi ttad-e's i blek-

j orden som sålfynd. 

. . , '. 

RUTA 508 308 

Ytan: Rutan är delvis täckt av torv. 

Rutans V:ra �alva har utsatts för 

erosion, s-om har spolat bort delar a, 

torvtäcket.och lämnat ett lager med 

grus. I TUtans V:ra halva finns ockE 

skärvsten. En preliminär undersökniz 

strax N och SV om rutan visade att 

det rörde sig om en skärvstens

koncentration som ä� 3 m lång i 

NÖ-SV oc� 1.2 m bred·i NV-SÖ. Se 

översiktskarta. Avslag hittades i 

torven. 
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RUTA 507 304 

Ytan: Torvtäcket i rutans SV:ra höI 

har spolats bort. Där låg ett lage 

med. grus. I rutans mitt fanns ett 

hål i torvtäcket. Där syntes blek

jo:rd. ·För övrigt är rutan plan och 

täckt av ett torvlager som var mell 

2-6 cm tjockt. Ett avs�ag hi tfa.des

i torven.

Efter avtorvning och rensning: 

Elekjorden består av mo, sand och 

grus. Skärvsten synliga,p.å ytan. 

En svag mörkfärgning syns i rutans 

SÖ:ra del, 20 cm lång och 2 cm bred 

troligen förmultnade växtdelar. 

Elekjorden var.mellan 1-5 cm tjockt 

\ '1 

10 cm under torven: Rostjorden 

består av mo_.:med sand; grus och 

sten. Ca •. ½·liter skärvst�n hittad 

de flesta i blekjorden. 
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RUTA 510 310 

Ytan: I rutans NV:ra hörna syns 

frameroderad blekjord. Resten av 

rutan täcks av torv. Torvtäcket 

var·mellan 1-6 cm tjockt. 

Efter avtorvning: Blekj�rd över hela 

rutan. Blekjorden består av mo, 

sand och grus. 
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RUTA 511 303 

Ytan: Två stenar i rutans Ö:ra del. 

Torv täcker hela rutan. Torvtäcket 

var mellan 2-6 cm tjockt. Avslag 

hittades i torven. 

Efter avtorvning: Blekjorden består av 

mo, sand och grus. Enstaka skärvsten 

syns pä ytan. En svag mörkfärgning 

20x22 cm� syns i rutans SV:ra del. 

En avslagskoncentration finl'ls i 

rutans NV:ra hörna. De avslag som 

förekom i·rutan hittades i denna 

koncentration. Rutan hann inte 

grävas färdit ned till 10 cm under 

torven förran vattennivån steg i 

Strö.,�,sundsavan och rutan f:yllades med

grundvatten. I rostjorden hittades 3 

avslag. De förekom inom�samma om

råde som avslagskoncentrationen i 

blekjorden. 
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RUTA 511 306 

Ytan: Rutans NV:ra del är eroderad 

så att blekjorden syns� Enstaka 

vittrade stenar bryter torvtäcket.· 

Torvtäcket var mellan 2-9 cm tjockt. 

Två avslag hittades i torven. 

Efter avtorvning: Blekjorden består 

av mo, sand och grus. Skarpkantad 

sten samt gamla rötter syns på ytan. 

RUTA 512 305 

Ytan: Torven_. finns kvar endast i 

rutans SÖ:ra del och i rutans SV:ra 

hörna. I resten av rutan syns blek

jord som består av mo, sand och grus 

Rostjord syns fläckvis i rutans N:ra 

del. 
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RUTA 514 306 

Ytan: Torv över hela rutan. En 

liten höjd i rutans mitt. I torven 

hittades avslag samt½ liter skärv.-· 

sten. Torven var mellan 1-5 cm 

tjock. 

Efter avtorvning: Blekjorden består 

av mo, sand.och grus. I rutans S:ra 

del finns en upphöjdning. Denna 

begränsas i N, ö och V av ett 5-7 cm 

brett sotbäl te. På upphqj,ningen 

finns 2 avslag och skärvsten. 

ö:;k halvan av rutan 3 cm under torven: 

Blekjorden är genombruten av rostjord. 

Sotfläckar finns i blekjorden. Ett 

sotigt lager längs rutans Ö:ra_ sida, 

och i rutans S:ra sida. Ca. 1 liter 

skärvst�n hittades. Längre han vi 

inte gräva,förran rutan fyttdes med 
y 

grundvatt'en. 
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RUTA 514 309

Ytan: en gammal stubbe _tar upp nästån 

hela rutan, bara SV:ra och NV:ra hörnen 

är fria. SV:ra hörnet är utan torv. 

Där finns ett lager sand och grus. 

RUTA 517 303 

Ytan: torvtäcket bortspolat vid rutans 

SV:ra hörna. Där finns sand, grus och 

skjörbrända stenar-troligen från strand

rensningen i samband med dämningsarbete· 

Resten av rutan täckt av torv. Torven 

var mellan 2-10cm tjock. Avslag 

hitt�des i torven • 

Efter avtorvrling och rensning: blek-

jorden består av mo, sand, grus och 
; � 

sten. cå.. -1/2 liter skärvs ten hittades 

på ytan. 'Det finns små mörk färgade 

fläckar, 2-4cm �, i rutans NÖ:ra del, 

troligen rester av multna växtdelar. 

Fynd 6 hittades i blekjord�n� lik�så 

avslag. Rutan hann inte grävas färdit 

ned till 10 cm under torven förran 

.vattennivån steg i Strömsundsavan och 

rutan fyllades med grundvatten. I rostjorden hittades avslag. 
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RUTA 517 308

Rester av en gammal stubbe i rutans 

N:ra del med rotsystem som löper 

huvudsakligen i SÖ och SV. Torven 

N 350.53 

i 
350.50 

i ru�ans V:ra del är borteroderad. 

Materialet där består av skörbräna 

st.en-troligen resultat av strand

re��ning vid dämningsarbetet. Avslag 

hi ttacies .i torven. Rutan avtorvades 

men vi hann inte beskriva eller rita 

s 

sand 
& 

sten 

rutan förrän vattennivån steg och rutan fyttdes med grund

vatten. Torvtäcket var mellan 1-7 cm tjockt och under fanns 

torv 

ett blekjordslager. 

RUTA 517 311 

Ytan: Torven är borteroderat i rutans 

NÖ:ra del och i rutans SV:ra del. Dei 

finns en skjörbränd sten just utanför 

rutans SV:ra hörna och stensplitter 

från detta block ligger i rutans SV:rc 

hörna. Resten av rutan är täckt av 

torv. Ett avslag hittades i torven. 

Rutan avtorvades men vi hann inte 

beskriva eller rita rutan förrän 

vattennivån steg och rutan.,.fYlldes med grundvat�E:n• Torv

täcket var mellan 1-7 cm tjockt och under torven fanns ett 

350.38 350.37 blekjordslager. 

I, 

(J 

350.40 , 

torv 

RUTA 519 307 

Ytan: Ett s:_s>rre block k_o�er in i

rutans N:ra del. Det är 43x53 cm�

Det firma en sten i rutans SV:ra del, 

11x12 cm�� Resten av rutan är täckt 

av torv. Rutan avtorvades men vi 

hann inte rita och beskriva rutan 

förrän vattennivån steg oc� rutan 

fylldes med grundvatten. Torvtäcket 
/ var mellan 1-8 cm tjockt och ett blekjordslager förekom undez 

to,rven. 

�-
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RUTA 520 303 

Ytan: I rutans N:ra del ligger 

skörbrända stenar-troligen från 

strandrensningen i samband med 

dämningsarbetet. Torvtäcket var 

me�lan 1-5 cm tjockt. 117 st avslag 

hittades jämt spridda i torven. • 

Fynd 7 hittades också i torven som 

sålfynd. 

Efter avtorvning: Rutans N:ra och 

Ö:ra delar upptas av ett blekjords

lager som består av mo, sand och 

grus. Rutans SÖ:ra del upptas av 

ett rostjordslager som består av 

mo, sand och grus. Avslag hittades 

jämt spridda över rutan i båda blek

och rostjorden. 

··: ·1 

RUTA 521 306 

·Ytan: Rutans SV:ra del'är upptaget

av en skörbränd sten-trnligen

resultatet e1ter strandrensningen

i samband med dämningsarbetet.

Resten av rutan är täckt av torv.

Rutan avtorvades men vi hann inte

rita och beskriva rutan förrän

vattennivån steg och rutan fylldes

med grundvatten. Torven var mellan

5-10cm tjockt. Ett blekjordslager

förekom under torven.



Fyndlista VU'i 1071/82:146 

Ruta Vikt Antal Material Anmarkning 

408 305 4g 1-5 

408 305 1g 1 

·Fynd nr. Ruta . Vikt 

F1 409 308 16g 
. .

F2 408 307 2g 

F3 409 306 1g 

flinta 

flinta 

Antal 

1 

1 

.1 

såll fynd, 

såll fynd, 

Material 

flinta 

flinta 

flinta 

hittades 

hittades 

Anmarkning 

i torven 
353.07 möh 

i 

i 

i torven i A 
verkar bränd 
352.88 möh 

3 cm under t 
i blekjorden 
353.04 möh 

Alla flint bitarna verkar höra från samma block. De är 

lika till färg och textur. Alla bitarna hittades i samband 

med grävning av anläggning 2. Flintan är troligen rester 

från verksamhet med eld och användes i samband med eld

slagningsstål. 

Benlista VLM 1071/82:146 

Benkoncentration i rutorna 408 308 och 409 308. 150g brända 

och obrända ben hittades i en o.36x0.6 m �stort området 

strax NÖ om anläggning 2 i och under torven. 

B1 och B2. Benkoncentration i ruta 408 308. 78g brända. 

och obrända ben hittades i två 0.14 m � stora områden ·:strax 
:: 

NÖ om anläggning ·2 mellan 0-1'0 cm under torven. 

B1:353.09 mhö. B2:353.10 möh. 

B3. Benkoncentration i ruta 408 308 och 409 308. t10g 

brända och obrända ben hittades i ett 0.2 m �stort område 

strax NÖ om anläggning 2 mellan 0-10 cm under torven, 352.99 

möh. 



Kollista VLM 1071/82:146 

Anläggning 1. 

K1:Under torven ca. 10 cm bakom profilen i kollagret. Ruta 

402 302. 351.08-351.06 möh. Se profilritning. 

K2:Under torven ca. 10 cm bakom profilen i kollagret. Ruta 

402 302 och 303: 351.10-351.07 mhö. Se profilritning. 

K3:Under sten packningen _i N delen av jordugnen låg ett kol 

lager kvar med grus och skärvsten. Ruta 402 302. 

351.40-351.38 ·,möh. Se planritning. 

K4:Under sten packningen i� del�n av jordugnen låg ett kol 

lage! kvar. Ruta 402 302. 351.46-351.44 möh. Se plan

ritning. 

Anläggning 2 

K1:Ruta 407 307. Under stenpackningen i S:ra delen av jord

ugnen i sot och kol lagret, ca 352.83 möh. Se planritning. 

K2:Ruta 408 307. Under stenpackningen i N:ra delen av jord

ugnen i sot och kol lagret, ca 352.80 möh. Se planritning. 

K3:Ruta 408 307. Under stenpackningen i V:re delen av jord

ugnen i sot och kol lagret, ca 352.81 möh. Se planritning. 

K4:Ruta 408 308. Kolprov taget öster om A2 ca 30 cm under torve 

i kol fläck med rödbränd och omrörd eller uppkastatjord, 

352.81möh. Se planritning. 

Anläggning 3 

K1:Taget 10 cm bakom N-S profilen längst ner i gropen under 
� � 

stenarna och bland rödbrändjord, ca 352.14 möh. Se profil-

ritning. 

Anläggning 4 

K1 :Ruta 406 ·307. Under stenpackningen i rödbränd sand blandad 

med.skärvsten och sotig blekjord, ca 352.82 möh. Se plan

ritning. 

Anläggning 5 

K1:Ruta 406 312. Taget bakom anläggningens Ö-V profil i sot 

och kol lagret tillsammas med skärvsten, ca 352.85 möh. 

Se profilritning. 

K2:Ruta 406 312. Taget i anläggningens NÖ:ra del under sten

/ packningen i sot och kol lagret, ca 352.85 möh. Se plan

ritning. 



Jordprov. VLM 1071/82:146 

Anläggning 2. 

J1 .I omrörd eller uppkas·tad jord under stenpackningen i 

jordugnen, ruta 408 307. 352.80 möh. Se planritning. 

J2.I omrörd eller uppkastad jord med rödbränd jord och sot, 

strax :ö om jordtign_, ruta 408 307. 10-20 cm under torven, 

· 353.05 möh. Se planritningen.

J3.I blek-oc� rostjorden·under stenpackningen och kol lagret i 

jordugn, ruta.408 307. 10-20 cm under torven, 352.86 möh. 

Se planritning. 

J4.I omrörd eller uppkastad jor� med rödbränd jord och sot 

stra,x Ö om jordugn, ruta 408 308. 30 cm under torven, 

352.81 möh. Se planritning. 

Anläggning 3. 

J1.I rödbränd jord, under stenarna i gropens botten, ca 10 cm 

bakom N-S profilen. 352.10-352.39 möh. Se profilritningen. 

Anläggning 5. 

J1.I rödbränd j�rd med sot som låg under stenpackningen och 

kol lagret i kokgropen, ruta 406 312. 353.00-352.so möh. 

Se planritningen. 
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FOTOLISTA, SVART-VIT 

VLM neg nr K 2646 

14. 

15. 

VLM·l071/82:114. Närbild på avslagskoncentration 
från S. Kompassen med spegel ger en uppfattning av 
storleken. David Loeffler syns i spegelbilden. 

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. översi.ktsbild från S.

En avslagskoncentration låg under torvbiten och 
mellan torvbiten och stenblocket. Kompassen med 
spegel ger en uppfattning av storleken. Ulf Eriksson 
syns i spegeJ.bilden. Stenblocket och torvbiten ligger 
1, 5 - 2 meter från dagens strandhak. Vattenlinjen vid 
HO syns tydligt på stenblocket. I bakgrunden vid 
bryggan finns VLM 1071/82:116. Bilden togs den 24

maj-82. Vettennivån i Luspsjön var då 347.33 möh. 

19-20. VLM 1071/82:114. översiktsbild från ö. Fikapaus. 
Dagens strandhak syns tydligt, likaså erosionsskador 
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. VIJ,I 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-Bl. Vatten-
nivån 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 �m båten ligger 82:112. 

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

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 rnöh. 

Bild 33: 82:112 syns i mitten av bilden. På sand
stra�den 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, nedanfö� dagens strandhak, till 
höger om bryggan. Luspsjön syns till höger. 

VL11 neg nr K 2649 

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 



26. 

27. 

28. 

29. 

348.10 möh. Bilden ger en god uppfattning om den 
yta som )äggs under vatten vid HO, samt erosions
skador på sLrandplanet och strandhaket. David Loerfler 
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. Råkan Larsson står 
bredvid "gropen", hnläggning 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. 

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

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

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

VLM 1071/82:116. översiktsbild från S. Kent Israels
son 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 HD syns på det stora. stenblocket strax 
till höger om Christers huvud. 

33. VLM 1071/82:116. Arbetsbilder. Håkan Larsson och
Kent Israelsson sållar sandlagret som täcker gamla
markytan. I bakgrunden syns Luspsjön och det ste
niga strandplanet. Bilden togs den 2 juni-82.
Vattennivån i Luspsjön var då 349.21 möh.

34. Håkan Larsson, Storuman.

35. VIM 1071/82:116. översiktsbild av utgrävningen från
S. Dågens strandhak ligger nedanför skogsbrynet.
Bilden ger en god uppfattning om den yta som läggs
under vatten vid HD.

36. VLM 1071/82:116. Arbetsbild, 82:116 under utgräv
ning.

\ 

VLM neg nr K 2650 

20-22. VLM 1071/92:140. översi\-tspanorama från Sö. 
Kent lsraelsson, Christer Lif och Håkan Larsson 
y tp],ockar på· boplatsen. Bilderna togs den 28 maj-S2. 
Vattennivån i Str·ömsundsavan var då 348.10 möh. 
Dagens strandhak syns längst ner till höger i 
bilderna, Hela ytan ligger under vatten vid HO. 

23-25. VLM 1071/92:140. översiktspanorama från NÖ.

26. 

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 HO. 

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. 

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. 

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.

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 HO. Bilden g.er en god uppfatt
ning om den yta som läggs under 11atten vid HO. I baJt
grunden 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.

. , 



VLM neg nr K 2652 

29-35. VLM 1071/82:112, 114 och 116. 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. Vattenlinjen 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. 

VLM ne� nr K 2692 

1 . Bom 

2. VLM 1071/82:114. Ruta 403 200 från S före nedgrävning.

3. VLM 1071/82:114. Ruta 404 198 från S före nedgrävning.

4. VLM 1071/82:114. Ruta 404 199 från S före nedgrävning.

5. VLM 1071/82:114. Ruta 404 200 från S före nedgrävning.

6. VLM 1071/82:114. Ruta 405 199 från S före nedgrävning.

7. VLM 1071/82:114. Ruta 405 200 från S före nedgrävning.

8. VLM 1071/82:114. Rutå 406 200 från S före nedgrävning.

9. VLM 1071/82:114. översikt från SV. Till vänster om
stenblocket ligger ett torvstycke. En avslagskoncen-
tration låg under torvstycket och stenblocket. Sten-

'\ 

blocket och torvstycket ligger l ,5 - 2 meter från 
dagens strandhak. Vattenlinjen vid HD syns tydligt 
på stenblocket. 

10-11. VLM·1071/82:�16. Rutorna 507-310,311 från S.
Lager 2 - gamla torvytan syns i N delen av rutorna. 
Gränsen mellan Lager 2 - gamla torvytan och sand
stranden syns i mitten av rutorna. IS delen av 
rutorna syns sandstrand. 

12-13. VLM 1071/82:116. Rutorna 509-311, 312 i förgrunden 
och rutorna 510-311,. 312.i bakgrunden, från S. 
Alla rutorna nedgrävda till lager 2 - gamla torv
ytan. Avslag syns i lager 2-gamla torvytan, i ruta 
51 0 311 , (övre vänstra hörnet i bilden) . 

14-15. VLM 1071/82:116.Rutorna 509-309,310 i förgrunden
och rutorna 510-309,310 i bakgrunden, från S. Ned
grävning till lager 2-gamla torvytan. Timmerkrita 
syns i ruta 509-310. Den låg i gamla torvytan 
(nedre vänstra hörnet i bilden). Avslag syns i ruta 
510-310, (övre vänstra hörnet i bilden).

16-17. VLM 1071/82:116. Ruta 510 311 från N. Nedgrävd till
lager 2-gamla torv-ytan. I förgrunden och till 
höger i bilden syns rostjorden (ljusa partiet) och 
i bakgrunden och till vänster i bilden syns lager 
2-gamla torvytan. Avslagskoncentration syns till
höger i bilden. Avslagen låg i lager 2-gamla torv
ytan och i lager 3-blekjorden.

18-19. VLM 1071/82:116. Ruta 510 310 från N. Nedgrävd till
lager 2-gamla torvytan. Avslagskoncentration syns i 
mitten av rutan. 

20-21. VLM 1071/82i116. Ruta 510 309 från N. Nedgrävd till
lager 2-gamla torvytan. Avslagskoncentration syns 
till vänster i rutan. 

22-23. VLM 1071/82:116. Ruta 510 308 från N. Under lager
1-sandstrand, fanns inget lager 2-gamla torvytan.
Lager 2 och lager 3-blekjorden var borteroderade.
Rostjord och opåverkad jord var allt som fanns kvar.

24-25. VLM 1071/82:116. Ruta 510 307 från N. Under lager 1-
sandstrand fanns inget lager 2 eller 3-gamla torvytan 
och blekjord. Dessa var borteroderade. Rostjord och 
opåverkad jord var allt som fanns kvar. 

26-27. VLM 1071/82:116. Ruta 509 308, 309 i förgrunden och
510 308, 309 i bakgrunden från s. Under lager 1-sand
strand förekom rostjord och opåverkad jord i rutorna 
509 308, 309. Lager 2 och 3-torv och blekjordslager 



28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

var borteroderade. I rutor 510 308,309 förekom 
lager 2-gamla torvytan under lager 1-sandstrand. 

VLM 1071/82:114. Ruta 403 199 från S under gräv
ning. Sandig.jord, erosionspåverkad. Inget tecken 
efter den ursprungliga markytan. 

VLM 1071/82:114. Ruta 403 199 från s. Efter ned
grävning ca 20 cm djupt. Inga tecken efter den ur
sprungliga markytan. Sandig jord, erosionspåverkad. 

VLM 1071/82:114. Torvpartiet i rutorna 409 199,200 
och 405 199,200 från SV före nedgrävning. 

VLM 1071/82:114. Ö-V profilen 405 200 till 405 200.80 
genom torvpartiet från N. 

VLM 1071/82:114. N-S profilen 405 200 till 404.40 200 
genom torvpartiet från V. 

VLM 1071/82:114. Ruta 404 200 efter avtorvning. 
Blekjorden syns. 

VLM 1071/82:116. Ruta 510 310 från S. Lager 3-blek
jord syns tydligt, likaså avslagskoncentrationen i 
rutans mitt. 

VLM 1 071 /82: 116. Ruta 509 31 0 från S. Lager 3'-blek
jorden syns tydligt likaså avslagskoncentrationen i 
rutans N del. Några sotfläckar syns där korspro
filen är dragen. Sotfläckarna visade sig vara några 
mm djupa utan annan konstruktion eller kol. 

VLM 1071/82:116. Ruta 509 310 från ö. Lager 3-blek
jorden syns tydligt, likaså avslagskoncentrationen 
i rutans N del (till höger i bilden). Några sot
fläckar syns där korsprofilen är dragen. Sotfläckarna 
visade sig vara några mm djupa utan annan konstruk
tion eller kol. 

37-38. VLM 1071/82:116. Ruta 510 310 från S. Lager 3-blek
jorden syns tydligt likaså avslagskoncentrationen 
i rutans mitt. 

VLM neg nr K 2693. Alla bilder från Tillverkningsplats 
VLM 1Q_71/82;116. 

1. Bom.

2-4. översiktsbild från ö. Lager 2-gamla torvytan finns
kvar under lager 1-sandstranden. Dagens strandhak
till höger (utanför bilden) och sjön till vänster 
(utanför bilden). Lattan ligger på profilen. 

" 

5-6. översiktsbild från S�. Lager 2-gamla torv1tan finns 
kvar under lager 1-sandstranden. Dagens strandhak 
syns i bakgrunden. Lattan ligger på profilen. 

7-9. Ruta 510 310 lager 2-gamla torvytan och närbild på 
avslagskoncentrationen från S. Profilen syns till 
vänster i bilden d_är lattan ligger. 

10-12. översikt över rutorna från S. I förgrunden 508 309 
310. I mitten 509 309, 310 och i bakgrunden 510 309, 
310. Nergrävd till lager 2-gamla torvytan. Lattan 
ligger på profilen.

13-14. Som bild 7-9 från N.

15-16. Ruta 510 309 från N. Lager 2-gamla torvytan och när
bild på avslagskoncentrationen. Opåverkad jord som 
består av lera och mo syns uppe till höger i bilden. 
Torven, blek- och rostjord är här borteroderad. 
Lattan ligger på profilen. 

17-18. Ruta 510 308 från N. En 0.6 x 0.8 m � opåverkad 
jordfläck,bestående av lera och mo mitt bland rost
jord'och lager 2-gamla torvytan. Innan profilned
grävning genom detta fenomen så misstänktes att 
detta var någon slags konstruktion, men det visade 
sig vara en naturbildning. 

19-20. Ruta 510 311 från N. I N-delen av rutan (i förgrunden 
av bilden) rostjord - dom övriga lagren är bortero
derade. IS delen av rutan var den gamla torvytan
lager 2 kvar. Avslagskoncentrationen syns till höger 
i bilden i rutan 510 310. 

21-22. översiktsbild av grävningsområdet från N. Lattan 
ligger på profilen. Sandstranden är bortgrävd och 
den delvis bevarade gamla torvytan syns som en 
mörk färgning. 

23-24. Ruta 510 308 från s. Samma som bild 17-18. 

25-26. Ruta 510 310 och rutorna runt omkring från ö.
Närbild på avslagskoncentrationen. Lattan ligger 
på profilen. 

27-28. översiktsbild av rutorna 510 311,310,309,308,307 
från'ö. Sandstranden är bortgrävd. Lager 2-gamla 
torvytan är delvis bevarad och syns som ett mörkt 
område till vänster i bilden. Till höger i bilden 
syns det eroderade strandhaket. Avslagskoncentra
tionen ligger i mitten av bilden. Lattan ligger på 
profilen. 



29-30. Ruta 510 310. Närbild av avslagskoncentrationen
från N. 

31-32. översiktsbild av grävningsområdet från ö. Lattan
ligger på pröfilen. Sandstranden är bortgrävd och 
den delvis bevarade gamla torvytan syns som en 
mörk färgning. Det eroderade strandhaket syns till 
höger i bilden. 

33-34. översiktsbild av VLM 1071/82:116 under utgrävning
från sv. Lattan ligger på profilen. 

35-36. översiktsbild av grävningsområdet från s.

37. Som bild 25-26, från N.

VLM neg nr K 2694 bild 5-38. VLM 1071/82:140 
under utgrävning. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 

11. 

12. 

13. 

Ruta 520 303 från S. Torven har eroderat bort i 
rutans N del. Där syns skörbränd sten. Troligen 
är den sk�rbrända stenen från strandröjningen. 

Ruta 521 306 från S. Rutans SV halva upptas av en 
sönderbränd sten, resultat från strandröjningen. 
Resten av rutan är täckt av den gamla torvytan. 

Rutan 519 307 från s. Hela rutan är täckt med gamla 
torvytan. 

Ruta 517 311 från S. Rutan är delvis täckt av torv. 
Torven har eroderat bort i rutans Nö del. Torven 
är söndersprängd och påminner om gammal kartong. 

Ruta 517 308. från S. Torven finns kvar i rutans ö 
del, resten är borteroderad. En stubbe finns kvar 
i rutans mitt. 

Ruta 512 305 från S. Torven är bara kvar i rutans 
SÖ del. Torven i resten av rutan är borteroderad 
och där syns morän och sönderbrända stenar. 

Ruta 511 303 från S. Gamla torvytan täcker hela 
rutan. 

Ruta· 511 306 från s. Rutans NV del är så eroderad 
att blekjord syns. Resten av rutan är täckt av 
gamla torvytan. 

Ruta 514 309 från S. Rutan täcks till största delen 
av en stubbe. 

'\ 
14. 

1 5. 

16. 

17. 

Ruta 510 310 från S. Rutan täckt av qaml� �orv
ytan utom i rutans NV hörna, där �orven ä-ibort
eroderad och blekjordens syns. 

Ruta- 507 304 ·från S. Rutan täcks av gamla torv
ytan utom i rutans mitt och i rutans SV del. 
I rutans mitt· syns_blekjord och i rutans SV del 
syns grus. 

Ruta 508 308 från S. Rutan täcks delvis av torv 
och delvis av sten och grus. 

Ruta 506 309 från S. Rutan täcks delvis av torv 
och delvis av sten, grus och sand. 

18. Ruta 504 307 från S. Hela rutan täcks av gamla 
torvytan.

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Ruta 504 310 från S. Hela rutan täcks av gamla 
torvytan utom i rutans NV del, där syns grus. 

Ruta 501 307 från S. Hela rutan täcks av sönder
bränd sten och grus.

Ruta 500 309 från S. Hela rutan täcks av sand och
grus.

VLM 1071/82:140. översiktsbild från N. Lokalen
under utgrävningen. Bilden togs den 7 juni 1982.
Vattennivån i Strömsundsavan var då 350.52 möh.

VLM 1071/82:140. översiktsbild från ö. Lokalen
under utgrävningen. Bilden togs den 7·juni 1982.
Vattennivån i Strömsundsavan var då 350.52 möh.

Ruta 521 306'från S efter avtorvning. Rutans SV 
halva upptas av ett stenblock. Torven var mellan
0.05-0.1 m tjock. Ett blekjordslager förekom
under torven.

Ruta 519 307 från S efter avtorvning. Torven var
mellan 1-8 cm tjock. Ett bleltjordslager förekom
under torven.

Ruta 520 303 från S efter avtorvning. Torvlagret
var �ellan 1-5 cm tjockt. Under torven fanns ett
blekjordslager i rutans Nö halva och ett restjords
lager i rutans SV halva.

Ruta 517 311 från S efter avtorvning. Torvlagret
var mellan 1-7 cm tjockt. Under torven fanns ett
blekjordslager som täcker hela rutan.



28. 

29. 

30. 

Ruta 517 308 från S efter avtorvning. Torvlagret 
var mellan 1-7 cm tjockt. Under torven fanns ett 
blekjordslager som täckte hela rutan. 

Ruta 514 306.från S efter avtorvning. 

Ruta 501 307 �rån S. Ytan rensades från sten och 
grus. Under detta lager fanns ett blekjordslager. 

31. Ruta 504 310 från� efter avtorvning. Torven var
mellan 1-11 cm tjock. Under torvytan fanns ett
lager blekjord som var grå-brunt till färgen.

32. Ruta 500 309 från S efter avtorvning. Torven var
mellan 1-8 cm tjock. Under torven framkom ett blek
jordslager med sträck av rostjord.

33. Ruta 506 309 från S efter avtorvning. Torven var
mellan 1-8 cm tjock. Under torven framkom ett blek
jordslager med avslag.

34-35. Ruta 511 303 från V efter avtorvning. Torven var
mell?n 2-� cm tjock .Under torven framkom ett blek
jordlager med en mörkfärgning och en avslagskon
centration. 

36. 

37. 

38. 

Ruta 517 303 från V efter avtorvning. Torven var 
mellan 2-10 cm tjock. Under torven framkom ett 
blekjordslager med mörkfärgningar i rutans NÖ halva. 

Ruta 504 307 från V efter avtorvning. Torven var 
mellan 4-11 cm tjock. Ett blekjordslager framkom 
under torven. 

Ruta 510 310 från V efter avtorvning. Torven var 
mellan 1-6 cm tjock. Ett blekjordslager framkom 
under torven. 

VLM neg nr K 2695 

1-2. Bom. 

3-6. VLM 1071/82:140 under utgrävning. 

3: Ruta 520 303 från,V efter avtorvning. Torvlagret 
var.mellan 1-5 cm tjockt. Under torven fanns ett 
blekjordslager i rutans Nö halva och ett rostjords
lager i rutans SV halva. 

4: Ruta 507 304 från V, 10 cm under torven. Rost
jord och sten syns i hela rutan. 

\ 

5: Ruta 517 303 från V efter avton•ning. Toxven va-r 
mellan 2-10 cm tjock. Under to-rv�n framkom ett �le¼
jordslager med mörka färgning-ar i rutans NO halva. 

6: Ruta 504 307, 10 cm under torven. Grusig rost
jord syns i hela rutan, med avslag. 

7-38. VLM 1071/82:146 under utgrävningen

7: Anläggning 3 från V, före avtorvning. 

8: Anläggning 3 från ö, före avtorvning. Anlägg
ning 2 syns i bakgrunden. 

9: Anläggning 2 från V, efter avtorvning. Anlägg
ning 3 syns i bakgrunden. 

10: Anläggning 2 från S, efter avtorvning. 

11: Anläggning 2 från ö, efter avtorvning. 

12: Bom. 

13: Anläggning 1. Ö-V profil från S. 

14: Anläggning 1:s N del efter avtorvning från S. 

15:. Anläggning 1:s N del under nedgrävning. 
Anläggningens begränsningar synliga från S. 

16: Anläggning 2 från V. Rutorna 406 305, 306,307 
och 407 305,306,307 10 cm under torven. 

17: Anläggning 2 från N. Rutorna 407 305,306,307 
10 cm under torven. 

18-19: Anläggning 3, den SV kvadranten efter av
torvning. Från N.

20: Anläggning 2-kokgrop från N, ovanifrån. 10 cm 
under torven i rutan 407 307. 

21: Anläggning 2 från N ovanifrån. 10 cm under tor
ven i rutan 40� 308. Röd fläck med kol. 

22: Anläggning 2 från ö. Rutorna 406 307,308,309 
och 407 307,308,309 10 cm under torven. 

23: Anläggning 2 från S. Rutorna 406 307,308,309 
och 407 307, 308,309 10 cm under torven. 

24: Rutorna 406 305,306 och 407 305,306 20 cm under 
torven från N. 



25: Rutorna 406 305,306 och 407 305,306, 20 cm 
under torven från V. 

26: Anläggning 3, SV kvadranten från V, efter av
torvning, mellan 5-10 cm under torven. 

27: Anläggning 3, SV kvadranten från N, mellan 
5-10 cm under torven. 

28: Anläggning 3, NÖ kvadranten, från V. 
10 cm under torven. 

29: Anläggning 3, Nö kvadranten, från N. 
10 cm under torven. 

30: Anläggning 3. översikt från SV. 10 cm under 
torven. 

31-37: Arbetsbilder, Anläggning 2 och 4 under ut
grävning. 

VLM neg nr K
_ 2696 {VLM 1071/82:146 under utgrävning) 

1-2. Bom. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7-8.

Arbetsbild. 

Anläggning 2 och 4, Sö kvadranten, från ö. 20 cm 
under torven. 

Anläggning 2 och 4, SÖ kvadranten, från S. 20 cm 
under torven. 

Anläggning 2 och 4, NV kvadranten, från V. 20 cm 
under torven, 

Anläggning 2 och 4, NV kvadranten, från ö. 20 cm 
under torven. 

9. Anläggning 3, NÖ kvadranten från N. 10 cm under torven.

1 o. 

11. 

12. 

Anläggning 3, NÖ kvadranten från V. 10 cm under torven. 

Anläggning 2 och 4, Nö kvadranten efter avtorvning.
Närbild från V.

Anläggning 2 och 4, NÖ kvadranten efter avtorvning.
översiktsbild från V.

13-14. Doris Norman. Arbetsbild. 

'\ 

1 5. 

16. 

17. 

1 8. 

1 9. 

20. 

21 . 

Anläggning 2 och 4, Nö kvadranten efter avtorvning. 
översiktsbild från N. 

Anläggning 3, SV kvadranten från V. 1D cm under 
torven. 

Anläggning 3, SV kvadranten från N. 10 cm under 
torven. 

Anläggning 4, ö-V profilen, från N. 

Anläggning 3, NÖ kvadranten från N. 
20 cm under torven. 

Anläggning 3, NÖ kvadranten från V. 
20 cm under torven. 

Anläggning 2 och 4, NV kvadranten från N. 10 cm 
under torven. 

22. Anläggning 2 och 4, NV kvadranten från V.
10 cm under torven. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Anläggning 2 och 4, NV kvadranten översiktsbild 
från SÖ. 10 cm under torven. 

Rutorna 408 309 och 409 309 från N. ca 15 cm under 
torven.

Rutorna 408 307 och 409 307 från N. 10 cm under 
torven.

Rutorna 408 307 och 409 307 från s. 10 cm under 
torven.

översiktsbild av anläggning 3, N-5 profilen, 
407.28 314.41 �ill 409.16 314.60. Från ö.

Anläggning 3. N-5 profilen. 407.28 314.41 till 
408 314.48. Från ö. 

Anläggning 3. N-5 profilen. 408 314.48 till 
409.16 314.60. Från ö. 

Anläggning 3, SV kvadranten från N. 20· cm under 
torv�n.

Anläggning 3, SV kvadranten från V. 20 cm under 
torven.

Anläggning 5. Närbild från V.



33. Ariläggning 2 och 4. N-S profil 407 307.J0 till
408 307.30. Från ö. 

34. Anläggning 2 och 4. N-S profil 406 307.30 till
407 )07.30. Från ö.

35. Anläggning 2 och 4. ö-V profil 408.30 307 till
408.30 306. Från N.

36. Anläggning 2 och 4. ö-V profil 408.30 306 till 
408.30 305. Från N. 

37. Ove Nilsson. Arbetsbild.

VLM neg nr K 2697 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Anläggning 2, NÖ kvadranten, 10 cm under torven. 
Från N. 

Anläggning 2, Nö kvadranten, 10 cm under torven. 
Från ö. 

Anläggning 2, Nö kvadranten, 10 cm under torven. 
Från V. 

Anläggning 2, Nö kvadranten, 10 cm under torven. 
Från V. 

Anläggning 2 och 4, Ö-V profil, 408.30 310 till 
408.30 309. Från N. 

Anläggning 2, NÖ kvadranten, 20 cm under torven. 
Från N. 

Anläggning�, NÖ kvadranten, 20 cm under torven. 
Från V. 

Anläggning 3, ö-V profilen, 407.28 314.40 till 
407.22 315.50. Från N. 

9. •Anläggning 3, ö-V profilen, 407.26 314.72 till
407.22 316. Från N.

10. Anläggning 3, ö-V profilen, 407.28 314.72 till 
407.32 313.60. Från S.

11. Anläggning 3, Ö-V profilen, 407.30 313.90 till
407.34 313.10. Från S.

12. Anläggning 3, Ö-V profilen, 407.30 313.80 till
407.36 312.50. Från S. 

_;..,, 

'\ 

1 3. Anläggning 3, Ö-V profilen, 401.30 3,3.30 till 
407.38 312. Från S. 

14. Anläggning 3. Närbild av gropens SV del. Från SV.

15. Anläggning 3, N-S profilen, översiktsbild från V.

16. Anläggning 3, N-S �rofilen, 406.28 314.41 till
406.60 j14.34. Från V.

17. Anläggning ·3, N-S profilen, 407.08 314.40 till 
406 314.28. Från V.

18. Anläggning 5, Ö-V profilen, översiktsbild ovanifrån S. 

1 9. 

20. 

Anläggning 5, ö-V profilen. Från S.

Anläggning 5. översiktsbild från ö. 

21. Bom. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Anläggning 4, ö-V profilen, 407 307 till 407 307.30. 
Från N. 

Anläggning 5, Ö-V profilen. Från S. 

Anläggning 2 och 4, ö-V profilen, 408.30 309 till
408.30 308.20. Från N.

Anläggning 2 och 4, Ö-V profilen, 408.30 309 till
408.30 308. Från N.

26-27. Anläggning 2 och 4, Ö-V profilen, 408.30 308.70
till 408.30 307.60. Från N. 

28-29. Anläggning 2 och 4, Ö-V profilen, 408.30 307 till
408.30 308.30. Från N. 

30-31. Arbetsbild. 

32. Anläggning 2 och 4, N-S profilen, 410 307.30 till
409.20 307.30. Från ö.

33. Anläggning 2 och 4, N-S profilen, 409.80 307.30
till 408.80 307.30. Från ö.

34. Anlaggning 2 och 4, N-S profilen, 409.40 307.30
till 408.30 307.30. Från ö.

35. Samma motiv som bild 32.

36. Samma motiv som bild 33.

-�



VLM ne� nr K 2740 

20-22. Fynd nr 19, kärna av kvartsit. VLN 1071/82:140.

23-26. Fynd nr 20, �krapa av kvarts. VLM 1071/82:140.

VLM ne� nr K 2742 

9-11 . Ytplockat avslag på VLM 1071/82:116.

12-15. Ytplockat avslag på VLM 1071/82:114.

22-24. Ytplockat avslag på VLM 1071/82:140.

25-27. Avslag från VLM 1071/82:116, ruta 510 310,

28-30. Avslag från VLM 1071/82:116, ruta 510 310,

31-33. Avslag från VLM 1071/82:116, ruta 510 310,

34-36. Avslag från VLM 1071/82:116, ruta 510 310,

37. Avslag frän VLM 1071/82:116, ruta 510 310,

DIABILDER, FÄRG 

VLM 1071/82:114 

19838. Ruta 403 199 från S. 

19839. Ruta 403 199 från S. 
ca 20 cm djupt. 

19840. Torvpartiet,före avtorvning, från SV. 

lager 1. 

lager 1. 

lager 1. 

lager 2. 

lager 3. 

19841. ö-V profil genom torvpartiet, 405 200 till 405 
200.70, från N. 

19842. N-S profil genom torvpartiet, 405 200 till 404.66 
200, från V. 

19843. Ruta 404 200 från NV efter genomgrävning av blek
jorden under torven. 

VLM 1071/82:116 

19844. översiktsbild från SV. VLM 1071/82:116 syns i 
mitten av bilden där sållställningen står. 

19845. Ruta 510 310 från S. Skärvslev markerar lager 3-
blekjord med avslag. Den svarta fläcken framför 
skärvsleven är lager 2-gamla torvytan. 

;..-' 

\ 

19846. Rutorna 510,511-308,309 och )10 frln �- Chris�er �i 
putsar fram lager 2-gamla markytan. 

19847. översiktsbild från SV. Doris, Ove och Kent är i färd 
med att putsa fram lager 2-gamla torvytan. Dagens 
strandhak syns i bakgrunden likaså vattenlinjen vid 
HD på stenblocket. 

19848. översiktsbild från V. Dagens strandhak syns till 
vänster i bilden. Nedanför den på strandplanet ligger 
grävningsplatsen. Vattenlinjen vid HD syns tydligt 
på stenblocket i strandhaket. Luspsjöns vattennivå· 
denna dag var 349.45 möh: 

19849. översiktsbild från SÖ. Dagens strandhak syns i bak
grunden. Nedanför strandhaket på strandplanet ligger 
grävningsplatsen. Vattenlinjen vid HD syns tydligt 
på stenblocket i strandhaket. 

19850. översiktsbild från N. Lager 2-gamla torvytan är 
framrensad, syns som en mörkfärgning. Dagens strand
hak syns i förgrunden. Luspsjön syns i bakgrunden. 
Vattenniv�n den dagen var 349.45 möh. 

19851. översiktsbild från N. Lager 2-gamla torvytan fram
rensad, syns som en mörkfärgning. Dagens strandhak 
syns i förgrunden. 

19852. översiktsbild från S. Lager 2-gamla torvytan är 
framrensad. Lattan ligger på profilen. 

19853. översiktsbild av rutorna 510 308, 309, 310 och 311 
från ö. Lager 2-gamla torvytan är framrensad. Av
slagskoncentrationen syns tydligt. Lattan ligger 
på profilen. 

19854. Rutor 507 310 och 311 från S. överst i bilden syns 
lager 2-gamla torvytan, nederst i bilden syns lager 
4-rostjorden. Kan vara gränsen för strandhaket
före dämning.

19855. Rutorna 5Ö9 311 och 312 i förgrunden och rutorn_a 
51 0 311 och 312 i bakgrunde.n. Lager 2-gamla torv
ytan syns som en svart färgning och lager 3-blek
jorden syns som en grå färgning. Avslagskoncentra
tionen syns i bildens övre vänstra hörn i ruta 
51 0 '.311 . Från s • 

19856. Rutorna 509 310 och 311 syns i förg·runden och 
rutorna 510 310 och 311 syns i bakgrunden. Lager 2-
gamla torvytan syns som en svart färgning och lager 
3-blekjorden syns som en grå färgning. Avslagskon
centrationen syns i bildens övre vänstra halva i
ruta 510 310. Timmerkrita syns i bildens nedre
vänstra hörn i ruta 509 310. Från S.



J 9857. Ruta 510 371 från N. Lager 2-gamla torvytan fram- \ 
VUl 10"11/82,H0 

rensad och syns som en svart färgning. Avslags- 19876. Ruta 500 309 från S före avtorvning. 
koncentrationen syns till höger i bilden. 

19877. 500 30 9· från S efter avtorvning. 
19858. Rut6 510 310 från N. Lager 2-gamla torvytan är fram-

rensad, syns som en svart färgning. Avslagskoncentra- 19878. 501 30 7 ,från S före avtorvning. 
tionen syns i mitten av bilden, både i torven, blek-
jorden .och rostjorden. 19879. 501 307 från S efter avtorvning. 

19859. Ruta 570 309 från N. Lager 2-gamla torvytan är 19880. 504 307 från S före avtorvning. 
framrensad; syns som en svart färgning. Avslags-
koncentrationen syns i mitten och till vänster i 19881 . 504 307 från S efter avtorvning. 
bilden. 

19882. 504 307 från V 10 cm under torven. 
19860. Ruta 510 308 från N. Lager 1 är bortrensat. Under 

den fanns rostjord och opåverkad jord. Allt annat 19883. 504 310 från S före avtorvning. 
är borteroderat. 

19884. 504 310 från S efter avtorvning. 
19861. Rutorna 509 308 och 309 f.rån S. I mitten av bilden 

syns en fläck opåverkad jord som består av lera 19885. 506 309 från s före avtorvning. 
och mo. Opåverkad jord syns som en grön färgning, 
rostjorden sy-ns ovanför den och gamla torvytan sy·ns 19886. 506 309 från S efter avtorvning. 
nedanför den. Vi trodde först att det var en anlägg-
ning men det visade sig vara helt naturligt. 19887. 507 304 från S före avtorvning. 

19862. Ruta 509 310 från ö. Lager 3-blekjorden med avslag. 19888. 507 304 från V efter avtorvning. 
(korsprofil i röd fläck). 

19889. 508 308 från S före avtorvning. 
19863. Ruta 510 310 från s. Avslagskoncentration i lager 

3-blekjorden med sotfläckar. 19890. 510 310 från S före avtorvning. 

19864. Profil, 506 310 till 506.60 310. Från ö. 19891. 510 310 från V efter avtorvning. 

19865. 506.40 310 till 507.10 310. Från ö. 19892. 511 303 från S före avtorvning. 

19866. 507:310 till 507.60 310. Från ö. 19893. 571 303. från V efter avtorvning. 

19867. 507.40 310 till 508.10 310. Från ö. 19894. " 511 306 från S före avtorvning. 

19868. 507.90 310 till 508.60 310. Från ö. 19895. 511 306 från V efter avtorvning. 

19869. 508.40 310 till 509.10 310. Från ö. 19896. 512 305 från S före avtorvning. 

19870. 508.90 310 till 509.60 310. Från ö. 19897. 514 306 från S efte� avtorvning. 

19871. 509.50 310 till 510.70 310. Från ö. 19898. ·514 309 från S före avtorvning. 

19872. 510 310 till 510.60 310. Från ö. 19899. " 517 303 från S före avtorvning. 

19873. 510.50 310 till 511 310. Från ö. 19900. 517 303 från V efter avtorvning.

19874. " 510.90 310 till 511.60 310. Från ö. 

19875. 511.40 370 till 512 310. Från ö. 

-



19901. Ruta 517 308 från S före avtorvning. 

19902. 517 308 från S efter avtorvning. 

19903. 517 311· från S före avtorvning. 

19904. 517 311 .från S efter avtorvning. 

19905. 51� 307 från S före avtorvning. 

19906. 519 307 från S efter avtorvning. 

19907. 520 303 från S �öre-avtorvning. 

19908. 520 303 från S efter avtorvning. 

19909. 521 306 från S före avtorvning. 

19910. 521 306 från S efter avtorvning. 

19911. översiktsbild från Sö. Lokalen under utgrävning. 
Bilden togs den 7 juni-82. Vattennivån i Ström
sundsavan var då 350.52 möh. 

19912. Arbetsbild. Doris mäter vattennivån och Ulf ska 
gräva. 

19913. översiktsbild från N. Lokalen under utgrävningen. 
Göran jobbar på. Bilden togs den 7 juni-82. 
Vattennivån i Strömsundsavan var då 350.52 möh. 
Jämför med nästa bild. 

19914 .. översiktsbild från N. Utrymning av lokalen. 
Bilden togs den 8 juni-82. Vattennivån i Strömsunds
avan var då 350.72 möh. Vattennivån har stigit med 
20 cm på 24:tirnrnar. Jämför med föregående bild. 

19915. översiktsbild från N. Utrymning av lokalen. Bilden 
togs den 8 juni-82. Vattennivån i Strömsundsavan 
var då 350.72 möh. 

VLM 1071/82:146 

19916. Anläggning 3 från V före avtorvning. 

19917. Anläggning 3 från ö före avtorvning. Anläggning 2 
och 4 syns i bakgrunden där folket står. 

19918. Anläggning 2 och 4 efter avtorvning från V. 

19919. Från S. Anläggning 4 i mitten av bilden och anlägg
ning 2 där stagkäppen står, efter avtorvning. 
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\ 

19920. Från ö. Anläggning 4 syns i mitten av bilden ocb 
anläggning 2 syns där stagkäppen står. Efter av
torvning. 

19921. Anläggning 1 ·från S efter avtorvning av S:ra halvan 
av anläggningen. 

19922. Anläggning 1 , Ö-V profil, från S. 

19923. Anläggning _1 , N:ra delen efter avtorvning, från S. 

19924. Anläggning 1, N:ra delen under nedgrävning. Anlägg-
ningens begränsning nu synlig. Från s. 

19925. 

19926. Arbetsbild. Ulf Eriksson. 

19927. Anläggning 2 och 4, SV kvadranten, 10 cm under 
torven. Från V. 

19928. Anläggning 3, SV kvadranten efter avtorvning. Från N. 

19929. Anläggning 3, NÖ kvadranten efter avtorvning. Från N.

19930. Anläggning 2, ruta 407 307, 10 cm under torven. 
Kol och sot i blekjorden. Från N, ovanifrån. 

19931. Anläggning 2, ruta 407 308, 10 cm under torven. 
Rödbränd fläck med kol i rostjorden. Från N, ovanifrån. 

19932. Anläggning 2 och 4, Sö kvadranten syns i förgrunden 
och SV kvadranten syns i bakgrunden, 10 cm under 
torven. Från ö. 

19933. Anläggning 2:och 4, Sö kvadranten, 10 cm under 
torven. Från ö. 

19934. Anläggning 2 syns i mitten av bilden till vänster 
och anläggning 4 syns i bakgrunden till vänster i 
bilden. 10 cm under torven. Från S. 

19935. Anläggning 4, SV kvadranten, 20 cm under torven. 
Anläggning 4 syns i bildens övre högra hörn. Från ö. 

19936. Anläggning 3, SV kvadranten, under utgrävning ner 
till'10 cm under torven. Från V. Dagens strandhak 
syns till höger i bilden. 

19937. Anläggning 3, SV kvadranten, under utgrävning ner till 
10 cm under torven. A 3-'gropen', syns i bildens 
nedre vänstra hörn. Anläggning 5 syns i bildens övre 
högra hörn. Från N. 

--



19938. Anläggning 3, NÖ kvadranten, 10 cm under torven. 
Från N.  

19939. Anläggning 3, 10 cm under torven. översiktsbild 
från SV. 

19940. Arbetsbild. Doris, Kent, Ove och Christer arbetar 
på anläggningen 2 ·och 4. Från SV. 

19941. Arbetsbild. Doris, Kent, Ove, Christer och Håkan 
arbetar med anläggning 2 och 4. Från SV. 

19942. Arbetsbild. Doris och Christer arbetar med anlägg
ning 2 och 4. Från SV. 

19943. Anläggning 2 och 4, SÖ kvadranten, 20 cm under tor
ven. Från ö. 

19944. Anläggning 2, NV kvadranten, efter avtorvning. 
Från ö. 

19945. Anläggning 3, Nö kvadranten, 10 cm under torven. 
Från N. 

19946. Anläggning 2, NÖ kvadranten, efter avtorvning. 
Närbild från V. 

19947. Anläggning 2, NÖ kvadranten, efter avtorvning. 
översiktsbild från V. 

19948. Anläggning 2, NÖ kvadranten i förgrunden, efter 
avtorvning. Kent och Christer jobbar på i bakgrunden. 
Från N. 

19949. Anläggning 3, SV kvadranten, 10 cm under torven. 
Anläggning 5 syns i bildens nedre högra hörn. Från V. 

19950. Anläggning 3, NÖ kvadranten, 20 cm under torven. 
Från N. 

19951. Anläggning 2, NV kvadranten, 10 cm under torven. 
Från N. 

19952. Anläggning 2 (syns i bildens övre mitt), SÖ kvadran
ten, 10 cm under torven, rutorna 407 307, 308 och 

· 309. Från ö.

19953. Anläggning 3, SV kvadranten, 20 cm under torven. 
Anläggning 5 syns i bildens övre högra hörn bred
vid och delvis under stubben. Från N. 

19954. Anläggning 5, 20 cm under torven. Från V. 

19955. Anläggning 2, NÖ kvadranten, 10 cm under torven. 
Från ö. 

-
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19956. Anläggning 2, N� kvadranten, 10 cm under torven. 
Från N. 

19957. Anläggning 2 (syns i bildens nedre vänstra hörn), 
NÖ kvadranten, -1 0 cm under torven. Från s. 

19958. Anläggning 2 ·(syns i bildens nedre högra hörn), 
Nö kvad_ranten, 1 0 ·cm under torven. Från V. 

19959. Anläggning_2, NÖ kvadranten, 20 cm under torven. 
Från N. 

19960. Anläggning 2 och 4, N-S profil, från ö. 
406 307.30 till 407 307.30. 

19961. Anläggning 2 och 4, N-S profil, från ö. 
407 307.30 till 408 307.30. 

19962. Anläggning 2 och 4, N-S profil, från ö. 
408 307.30 till 408.30 307.30. 

19963. Anläggning 2 och 4, N-S profil, från ö. 
408.}0 30J.30 till 409.30 307.30. 

19964. Anläggning 2 och 4, N-S profil, från ö. 
408.80 307.30 till 409.70 307.30. 

19965.·Anläggning 2 och 4, N-S profil, från ö. 
409.30 307.30 till 410 307.30. 

19966. Anläggning 2 och 4, Ö-V profil, från N. 
408.30 310 till 408.30 309. 

19967. Anläggning 2 och 4, ö-V profil, från N. 
408.30 309 till 408.30 308. 

19968. Anläggning 2 och 4, ö-V profil, från N. 
408.30 308.50 till 408.30 307.30. 

19969. Anläggning 2 och .4, ö-V profil, från N. 
408.30 308.10 till 408.30 307. 

19970. Anläggning 2 och 4, ö-V profil, från N. 
408.30 307 till 408.30 305.60. 

19971. Anläggning 2 och 4, ö-V profil, från N. 
408.)0 306.20 till 408.30 305. 

19972. Anläggning 4, Ö-V profil, från N. 
407 308.30 till 407 307.30. 

19973. Anläggning 4, Ö-V profil, från N. 
407 307.30 till 407 307. 

----
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19974. Anläggning 3, N-S profil, från ö. 
406.16 314.30 till 407.16 314.40. 

19975. Anläggning 3, N-S profil, från ö. 
406�16 314.30 till 407.28 314.41. 

19976. Anläggning 3� N-S profil, från ö. 
406.58 314.34 till 407.28 314.41 

19977. Anläggning 3, N-S profil, från ö. 
407.28 314:41 till 408.38 314.50. 

19978. Anläggning 3, N-S profil; från ö. 
408.08 314.48 till 409.16 314.58. 

19979. Anläggning 3, Ö-V profil, från N. 
407.20 316 till 407.26 314.80. 

19980. Anläggning 3, ö-V profil, från N. 
407.24 315.40 till 407.28 314.40. 

19981. Anläggning 3, ö-V profil, från N. 
407.28 314.40 till 407.30 313.70. 

19982. Anläggning 3, ö-V profil, från N. 
407.30 314.02 till 407.29 313.22. 

19983. Anläggning 3, Ö-V profil, från N. 
407.30 313.70 till 407.36 312.51. 

19984. Anläggning 3, ö-V profil, från N. 
407.34 313.12 till 407.38 312. 

19985. Anläggning 5 med anläggning 3 i bakgrunden. Från 
SV, ovanifrån. 

19986. Anläggning 5. Från S, ovanifrån. 

19987. Anläggning 5, ö-V profil, från S. 406 312 till 
406 312.70. 

19988. Anläggning 5, ö-V profil, från S. 406 312 till 
406 312.80. 

:.:--
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V Ll-'. ner. nr. X 2 6 Ll. 6 : 3 3-3 6 

vi,:-: 1-071/e.2: 114 och 116. lve.rsiktspanor2.r,�,. fr'.ir. s. D�l"'•2ns 

Etra�dhak syns tydlict, likas� erosionssk[dor och v�ttenlinje� 

för HD. Bilderna cer en f'."Od ur rf2. ttninc on den yta son L:.r-;-(-s 

ur1der vatten vid HD. Bilderna to,:s den 24 1:.aj-82. Vattor.r.ivf.r. 

i Luspsjön var dä 347.33 möh. 

VLM r-Jec.nr. K 2652:29-31 

VLN 1071/62:114 och 1�6. Gvcrsiktspanora�a fr�n S. Bilderna 

to::;s der; 20 juni-82. Vattenniv:5\.n i Luspsjön var df 351.25 r:,cJ-'" 

VLE ne:-.r:r. Z 2€,46 

19. vi,;: 1071/82:114. Cversiktsbild frlr. ö. Da::-;-ens str.::.r.dh:;.k,

syr.s tydli�t, likas1 erosionsskadcr och vattenlinjen för ED.

17. VE; 1071/62:114. Översiksbild fr{rn S. ;:-:n avsl2.'---;-skoncertr::ctio1;

l�,:� ur:rler· torvl,i ter, och mellar. torvri ter. och stenblocket. ,_0:-:0 -

��sser �ed sre�el cer en urpfattnir.c av storleken. Ulf Jriksson

Eyr.s i spccelbilden. Sten�locket och torvriten liccer 1.5-2 meter 

fr;:n d3.,:,?,1 c:: s trandhak. I bakr,Tundcn \'id r:,r:':,'Cf'an finns '-' Li•: 1071/ 

82:116. P.ilden t,o,'?s den 24 maj-S2, 'fatten:�iv\n i Luspsjön var 

15 ·,,- ·: 10 71/Cl'") • 11 A • t/ �J. � 1 f U ::._ • '1 • l.ärhild pl fyndrl2. tse1� fr:\L S.

koncentration liG under torvbiter: oc� �ellan torvbiten och ster

>-·locket. �:o::r::p3.ssen med q:e,;:el cer er: uppfattninc av storleken. 

14. VLE 1071/82:114. Uirbild rå avslacsl;:oncentration från s.

"om::,isser. med spee-el cer en uppfattnin0 av storleken.



,· 

VLJ1 neg.nr. K 2649:35 

VLM 1071/82:116. Översil:tsbild av utgrävningen från S. Dagens 

strandhak ligger nedanför skogsbrynet. Bilden togs den 2 juni-82. 

Vattennivån i Luspsjön var då 349.21 möh • 

VUI 1,ec.nr. K 2693:34 

Översiktsbild av VLJ,1 1071/82: 116 under utgrävning från SV. 

L�ttan ligger på profilen. 

v:::,n neg.nr. K 2693:5 

bversiktsbild av VLM 1071/82:116 från SÖ. Lager 2-gamla 

torvytan finns kvar under lager 1-sandstranden. Dagens 

strandhak syns i bakgrunden. Lattan ligger på profilen. 
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VLN neg.nr. K 2693 

31. VLN 1071/84:116. Översi;lctsbild av grävningsområdet från

C Lattan ligeer på profil·en. Sandstranden är hortGrävd och 

den delvis beYarade gamla torvytan syns som en mörk färgning. 

Det eroderade strandhaket syns till höger i bilden. 

27. VLM 1071/82:116. Översiktsbild av rutorna 510-311,310,

309,308 och 307 rån ö. Sandstranden är bortcrävd. Lager 2- · 

camla torvytan är delvis bevarad och syns som ett mörkt område 

till vänster i bilden. Till höger i bilden syns det eroderade 

strandhaket. Avsla0skoncentrationen ligger i mitten av bilden. 

Lattan ligger pi profilen. 

25. VLJ,; 1071/82:116. :1uta 510 310 och rutorna :ru"t o:::J:rin;:;

fr&n 0. Närbild på avslagskoncentrationen. Lattan licger på 

profilen. 



Vlli neg.nr. K 2742:26,29 och 33 

Avslag från VLI'. '1071/82:116, ruta 510 310, lager 1. 
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• I .,- ' T • K 2742 . .... . .  

� 'j • ,.liV:':.Lc�:,� frår, VL,·1

7 '7 Av�l c:.": fr.°_n \T��1: 
/I . 

1071/82:116, rut� 510 

1071/s2:11G, rut;J. C 10

I
LAPPLAND 

STENSEU: SN. 
STORt:MAN 

VLM 1071/Bl:116 
'"' 

310, la:-�er 

310, lar:er 

' 

2. 

3.



v1;: re:-.Er. I= 2650:21-22 

v1;,: 1071/C:2:1.,tO. Översiktsp.:,orar,a fr�n SO. }•:er.t lsraelsson 

och Chric:tcr :,if :·tpl?ckar r·0, borlatsen. Bilderra to,:�s der:

2G T:laj-82. Vc:tter;r:ivr"c1� i Stro,�sundsavan var då 348.10 riöh. 

D�:-ers rtrandhak syns ltir:-s� ner till höcer i bilderna. 

VLL 1071/82:140. �·verf'il:tsbild från l. Lol:alen under 

Dilde� to�r de� 7 juni-82. Vattennivån i 

Strömsundsavar var d� 350.52 �öh. 
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VLI: r.e1:7.nr. K 2649:19 

__ l en cO[;"S en VLE 1071/82:146. (1ver::oiktshld f.,..2r.. �:C5. B'ld _,_ d 

2R maj-82. Vattennivtn i Strö�sundsavan var dä 348.10 □öh. 

Bilden cer en cod urpfattninc om den yta som läc�s under va 

vatten -vid HD, samt erosionssl:ador pfi. strandplanet och strand

:ia.1�et. David Loeffler sH.r med spade bredvid de1; erosions

skadade kokcropen, anl��sninc 1, nedanför da5ens strandhak. 

Ove nilsson står med stavk8pp bredvid jordugnen, anläggninG 2, 

ovanför dagens strandh��. H�kan Larsson st1r bredvid •�ropen', 

::inl2cr,-ninc: 3, ovanför da::ens ,,trandhak, i □itten av bilden, 

till höger om Ove Lilsson. Christer Lif, sittande, Ker.t 

Israelssor. och Doris l:orr2an, stfrende, nedar.för da['ens strandhak. 
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vu: neg.nr, K 2695:14 

VLH 1071/82: 146. AnUl.,::ening 1: s ;: del efter avtorvninc

fr[�n S. 

-
-

..
&.(I 

�
\ � 

r 

VLi·'. ner-.nr, ;.: 2695:11

VLVi 1071 / 82: 1 � 6. Anl ät7rnir.G 2 oc� 4 frår. Ö.
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VL:; 1071/62:146. Anläccninc 2 och 4 under ut-

crävnin6• Fr2.n c, •

1rr� 1n71/r2•1�6 Ar. 7 ä-,-nin�_. � fr�n � f�re I -'--'- • - ' , • '� • - - - - , _, 

c., ·v tor�-,n i r:,�. 
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V:.:'. re --.nr. K 2695:30

VL:: 1071/P?: 14(,, ,\nli.i.r{'"rin·• 3. \,vr.r::.il:t fr."n 

SV, 10 er:, urder torven.

\'i.:: Tr:~,r.r ... 2696:32 

Ar1·.1.--rr.i1,:; 5. !.ärhild fr�.n. V.
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