




INLEDNING 

Under en vecka sommaren 1987 genomfördes en kurs för amatörer i arkeologisk utgrävningsteknik. 
Delar av två boplatser undersöktes. Boplatserna ligger i Bjurholm sn, intill varandra vid Angsjöns 
nordöstra strand, nära utloppet i sydöst. Ek kartblad Balsjö 20] 8-9 a-b. 
Området består av en sandplatå bevuxen med tall och enstaka björk. Fynd har påträffats på 
strandplanet längs en sträcka av 115 m på boplats 335 resp 130 m på boplats 336. Främst har vit 
kvarts och rosenkvarts tillvaratagits men även en verkstadsplats med avslag och spetsförarbeten av 
'porfyritisk bergart'. På boplatslokalerna ligger en campingplats samt badplats och på vissa ytor har 
sand och matjord påförts. 

Valet av undersökningsobjekt för kursen har styrts av flera olika faktorer: 
- boplatserna ligger i ett område av länet där mycket få undersökningar gjorts varför kunskapen om

dess förhistoria behöver utökas.
- boplatserna utsätts för ständig nötning p g a campingverksamheten men boplatserna var inte kända

vid tiden för anläggandet av badplatsen och ägaren kan därför inte i efterhand anmodas bekosta en
undersökning.
- boplatsernas läge vid ett campingområde innebar att logi lätt kunde ordnas för kursdeltagarna

Administrativa uppgifter 
Kursen drevs i studieförbundet Folkuniversitetes regi och med Västerbottens museum som 
initiativtagare, medarrangör och ansvarig för kursens genomförande. 
Kursen pågick vecka 28, dvs 6 -10 juli 1987. Påföljande vecka 13 -17 juli fortsatte grävningarna 
med IKS-medel. 
Totalt undersöktes 39 m' på boplats Raä 335 och B m' på boplats Raä 336. 
Tillstånd till undersökningen lämnades av Länsstyrelsen 1987-06-05 (Dnr lnst 11.391-1191-87. Dnr 
VM 560/87). 
Utgrävningen finansierades med kursavgifter. Kostnaden för påföljande veckas arbete har bestridits 
av Västerbottens museum vad gäller arbetsledning och av Bjurholms kommun vad gäller IKS-medel. 
Rapportarbetet har bekostats av Västerbottens museum. 
Medel för 2 st 14C-analyser har erhållits efter ansökan 1987-12-02 till Riksantikvarieämbetet, 
Fornminnesavdelningens dokumentationsenhet (Vbm dnr 87 /88, 426/89). 

Arbetsledare under de två veckorna var Åsa Lundberg (10 dgsv). 
Övrig arbetskraft utgjordes av 9 kursdeltagare under kursveckan samt 4 IKS-arbetare under 
efterföljande vecka (65 dgsv). 
Dessutom deltog under båda veckorna Tina Norgren, Umeå, elev vid Kulturvetarlinjen, Umeå 
Universitet (10 dgsv). 
I avvaktan på fyndfördelning förvaras fynden på Västerbottens museum. 

Tidigare undersökningar och fynd 
Boplatsen Raä 336 uppmärksammades redan år 1972 i samband med att badplatsen iordningställdes. 
Vid detta tillfälle inrapporterade ortsbefolkningen ett fynd av håleggad yxa samt färgningar, lagda 
stencirklar mm. Vid besiktning samma år kunde inga spår ses (Vbm Dnr 436/72) och yxan var då 
redan förkommen. 
Vid återbesök på platsen åren 1975 och 1977 tillvaratog antikvarie A Huggert skrapor och avslag av 
kvarts, kvartsit, porfyritisk bergart, röd och svart skiffer samt flinta. Även brända ben och skärvstenar 
påträffades (Inv. nr. 15208, 15209, 15210). Boplatserna registrerades 1982 (Vbm Dnr. 653/82). 
Vid Angsjöns stränder finns ytterligare fyra stenåldersboplatser och två skärvstensförekomster (Raä 
329-334). Dessutom har som lösfynd tillvaratagits två spetsar av vit kvartsit, båda flathuggna.
Två km öster om Angsjön finns ett fångstgropsystem med 30 gropar (Raä 341-346) och ytterligare
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