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Sammanfattning 

Ett pilotprojekt ”Fornlämningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län” har 
genomförts under 2016 med finansiering från Länsstyrelsen Västerbotten (Lst dnr 431-5736-
2016) omfattande fältbesök på fornlämningar i fyra områden vid reglerade vattendrag, samt 
kartstudier av strandlinjer från 1946 och till i dag.   
 
En sammanfattande utvärdering av fältbesöken i de fyra utvalda områdena är att erosionen 
sannolikt påverkas av flera faktorer, dels markslaget och graden av sammanhållande 
växtlighet, dels exponeringsgrad mot kraftiga vågor. 
 
I syfte att åskådliggöra strandlinjens förändring från 1940-talet och till i dag, samt hur 
Vattenfall förutsett att erosionen kommer att verka, har kartbilder över Ormsjöns 
vattenmagasin producerats. Den studie av strandlinjer som genomförts visar att huvudparten 
av de registrerade boplatserna ligger nedanför det hypotetiska framtida strandhak som 
Vattenfall antagit. 

Bakgrund 
Inventeringar som genomförts under senare tid av fornlämningar som är belägna längs 
reglerade sjöar och vattendrag visar tydligt att dessa skadas av erosion på grund av höjda 
vattennivåer och ändrade vattenflöden (Flodström & Spång 1982, Liedgren 1997 m.fl). 
Erosionen innebär även att nya, tidigare okända fornlämningar eroderar fram. Fortsätter denna 
utveckling kommer stora delar av länets fornlämningar att försvinna och med dessa även 
oersättlig kunskap om vår förhistoria. 
 
Länets kulturmiljövård har svårt att möta detta hot eftersom det i dagsläget inte finns 
tillräcklig kunskap om fornlämningsförekomster i de områden som är berörda eller om hur och 
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i vilken omfattning dessa skadas. Det är i dagsläget dessutom oklart i vilken utsträckning dessa 
lämningar är lagskyddade. 
 
Länsstyrelsen Västerbotten beslutade därför att ge statsbidrag till pilotprojektet 
”Fornlämningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län” (Lst dnr 431-5736-
2016) enligt 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer.  
 

 
Fig. 1. Översiktskarta över de utvalda områdena där fältarbete genomförts är markerade med röd färg.  
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Syfte 
Projektets syfte är att studera problem kopplade till erosion av fornlämningar vid reglerade 
sjöar och vattendrag i Västerbottens län. Detta syfte skall uppnås genom att öka kunskapen om 
dessa fornlämningar och om varför och på vilka sätt dessa skadas genom erosion samt genom 
att utveckla metoder och utarbeta strategier för hur dessa ska hanteras vid planering och 
övervakning/tillsyn för att kunna bevaras för framtiden.  
 

Mål 
Projektets mål är att genomföra en pilotstudie av några utvalda strandpartier i sjöar och 
vattendrag genom kartstudier av berörda områden med efterföljande uppföljning i fält. Studien 
kan ligga till grund för kommande undersökningar rörande reglerade sjöar och vattendrag. 

Genomförande 
Västerbottens museum och Länsstyrelsen Västerbotten har i samarbete valt ut fyra områden i 
vattendrag som påverkas av reglering. Dessa områden är: Umeälvens vattensystem; Överuman 
– sträckan Rukkon till Umfors samt N delen av vattenmagasinet Gardiken i Storumans 
kommun. Ångermanälvens vattensystem; S delen av Ormsjön i Dorotea kn samt sträckan 
Stenkulladammen till Åsele tätort i Åsele kommun (se kartbilaga). 
Under vinter/våren 2016 har efterforskningar genomförts av vilket källmaterial som finns 
tillgängligt samt studier av detta material. I maj genomfördes besiktningar av fornlämningar i 
fält för att studera erosionens påverkan på kända och okända fornlämningar. 
Under hösten 2016 har en sammanställning av resultatet från fältbesöken och ett förslag till 
fortsatt arbete utarbetats.  

Förarbete 
Under våren kontaktades Vattenfall och Landsarkivet i syfte att undersöka vilka 
arkivhandlingar, ritningar och kartmaterial som finns tillgängliga för de utvalda områdena. 
Vattenfall levererade en lång lista på ritningar och dokumentationer från Umeälven och 
Ångermanälven. Materialet rörde främst Överuman och Ormsjön ur vilket ett urval gjordes av 
arkeologerna vid Västerbottens museum. Via Lantmäteriets karttjänst framgick att flygbilder / 
stråköversikter fanns från alla utvalda områden från perioden 1942 – 1946 som borde visa 
vattendragens utsträckning innan regleringen. Utifrån dessa stråköversikter valdes vissa stråk 
ut och kartor över dessa producerades inför förfrågan till Landsarkivet. Tyvärr fanns inga äldre 
flygbilder över de områden vi valt ut vid Landsarkivet.  

Fältarbete 
Under två veckor i maj genomfördes fältarbetet av Berit Andersson & Susanne Sundström, 
Västerbottens museum och Nina Karlsson, Länsstyrelsen, med början i Ormsjön, Dorotea och 
Åseleälven för att avslutas i Gardiken och Överuman i Tärna socken.  
 
Ormsjön 
I södra delen av Ormsjön samt vid byn Arksjö har en stor mängd boplatser tidigare registrerats 
vid stränderna. Före regleringen sträckte sig en lång åsrygg mot norr i södra delen av sjön, 
något som troligen gett sjön sitt namn. Här hade ett urval om 26 fornlämningar, i huvudsak 
boplatser och skärvstensförekomster valts ut för fältbesök. Av de utvalda boplatserna besöktes 
sju stycken (se bil. 1, karta 1). Ormsjöns vattenstånd varierar mellan 261-268 meter över havet 
och vid besöket 2016-05-16 var vattenståndet 265,29 meter över havet vilket medförde att ett 
flertal boplatser ej var möjliga att nå pga av för högt vattenstånd. Vid Nattvardsudden 
besöktes RAÄ nr Dorotea 143:1, 144:1 och 362:1. Försök gjordes att nå boplatserna RAÄ nr 
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Dorotea 14:1, 166:1 och 384:1 på holmen norr om denna udde men vattenståndet var för 
högt.  
 
Norr om byn Arksjö samt på Näset besöktes boplatserna RAÄ nr Dorotea 706, 382:1 samt 
RAÄ nr Dorotea 11:1, 13:1, 84:1 och 353:1. Vattenståndet gjorde det omöjligt att besöka 
boplatsen RAÄ nr 182:1. 
 
Åseleälven 
Öster om Åsele samhälle och på östra stranden av Åsele älven besöktes RAÄ nr Åsele 409:1, 
115:1, och 412:1. Längre norrut på östra sidan av älven vid byn Algovik besöktes RAÄ nr 
Åsele 113:1 och 114:1. Norr om Algovik ligger byn Forsvik och här besöktes boplatserna RAÄ 
nr Åsele 118:1 och 124:1 (se bil. 1, karta 2). Denna sträcka av Ångermanälven upp till 
Stenkulladammen verkar ha relativt konstant högt vattenstånd. 
 
Gardiken 
På norra sidan av det som idag är sjön Gardiken är ett flertal fornlämningar registrerade, 
främst härdar och boplatser. Regleringen har medfört att två mindre sjöar, Stor-Svartvattnet 
och Lill-Svartvattnet, samt Gardikavan numera utgör delar av vattenmagasinet Gardiken/Lill-
Björkvattnet. Regleringsamplituden på detta vattenmagasin är 375 – 395 meter över havet och 
vid fältbesöket 2016-05-24 var vattenståndet 376,49 meter över havet. Trots det låga 
vattenståndet var det inte möjligt att besöka alla 37 utvalda lokaler. De besökta lokalerna 
ligger främst i området mellan fd. Stor-Svartvattnet och Gardikavan och är RAÄ nr Tärna 
501:1, 505:1-3, 506:1-5, 509:1-6 och 518:1 (se bil. 1, karta 3). 
 

 
Fig. 2. Del av Generalstabskartan över sjön Gardsjön rektifierad mot dagens Vägkarta. 
 
Överuman 
Vid Överumans utlopp är ett flertal fornlämningar registrerade på östra stranden mellan byn 
Rukkon och dammen söder om Umasjö. Här hade 48 lokaler valts ut för fältbesök varav 
huvudparten utgörs av boplatser och fyndplatser där många registrerades i samband med 
Västerbottens museums projekt ”Arkeologi vid reglerade sjöar och vattendrag” som bedrevs 
åren 1975 – 1986. Överumans regleringsamplitud är 520 – 525 meter över havet och vid 
fältbesöket 2016-05-25 var vattenståndet 520,87 meter över havet. Här besöktes 11 lokaler i 
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södra delen av Överuman RAÄ nr Tärna 33:1, 34:1, 36:1, 38:1, 39:1, 40:1, 41:1, 548:1, 
559:1, 614:1 samt 660:1 (se bil. 1, karta 4). 
 
Luspnäset 
I samband med hemresan från Överuman besöktes lokalen RAÄ nr Stensele 75:1 på Luspnäset 
i sjön Storumans södra ände. 
 

 
Fig. 3. Förarbete till djurhuvuddolk av rödskiffer från RAÄ nr Dorotea 143:1. 

Resultat 

Ormsjön	
Vid boplatsen RAÄ 143:1 påträffades ett flertal skärvstenkoncentrationer nära vattenbrynet 
samt under vattnet. Vi kunde även konstatera att boplatsen fortsätter ca 65 meter längre mot 
söder, där det framkom skärvsten och brända ben (se bil. 1, karta 1). Under torven i 
erosionskanten syns skärvsten. På boplatsen påträffades även ett förarbete till en 
djurhuvuddolk av rödskiffer.   
 

   
Fig. 4. Skärvstenspackning /härd.               Fig. 5. Strandhaket är närmare 2 meter högt.. 
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Även boplatsen RAÄ nr Dorotea 144:1visade sig vara större än den registrerade utbredningen 
och sträcker sig ytterligare 66 meter mot NV (se bil. 1, karta 1). Den registrerade ytan var 
kraftigt översandad och skärvstenen var överlagrad med ett tjockt lager sand. 
 

    
Fig. 6 & 7. Skärvsten som överlagrats av sand vid RAÄ nr Dorotea 144:1. 
 
I norra delen av boplatsens förlängning var erosionsbranten närmare 3 meter hög. 
 

 
Fig. 8. Högt erosionshak i norra delen av RAÄ nr Dorotea 144:1. 
 
Ett försök gjordes att besöka boplatsen RAÄ nr Dorotea 362:1 men vattenståndet var för högt 
och enstaka skärvstenar var synliga i vattnet söder om den registrerade platsen.  
Mellan boplatserna RAÄ nr Dorotea 144:1 och 362:1 noterades utrasad skärvsten som 
sannolikt kommer från toppen av den rullstenås som löper längs vattnet. 
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Norr om byn Arksjö vid den dåvarande sjön Arksjön besöktes två lokaler. Vid RAÄ nr 
Dorotea 706 kunde endast enstaka skärvstenar återfinnas på den dyiga stranden. På boplatsen 
är idag en båtlänning. 
 
På boplatsen RAÄ nr Dorotea 382:1 återfanns endast enstaka skärvstenar. Ovanför 
strandplanet i N delen av boplatsen är en fin platå som vid provstick med jordsond visade sig 
bestå av sand. Här finns det möjligen bevarade boplatslämningar kvar. 
 
På den SV sidan av den långa halvö som benämns Näset finns boplatsen RAÄ nr Dorotea 13:1. 
Här återfanns endast 1 skärvsten och 1 avslag. Stora delar av strandens grusiga material har 
svallats upp till en ca 5 meter bred och 0,1 – 0,2 meter tjock grusbank. Då boplatsen vetter mot 
NV är den utsatt för vågor som har färdats längs nästan hela Ormsjön (ca 1 mil). 
 
På Näsets norra udde besöktes boplatserna RAÄ nr Dorotea 11:1, 84:1 samt 353:1. Den NV 
delen av udden är kraftigt utsatt för erosion enligt samma förutsättningar som RAÄ 13:1, och 
består nästan enbart av större block och stenar. Vid boplatsen RAÄ nr Dorotea 11:1 kunde 
inga rester återfinnas och vid boplatsen RAÄ nr Dorotea 84:1 var V delen av boplatsen helt 
söndereroderad utan fynd. I boplatsens Ö del återfanns skärvstenskoncentrationer samt 1 
avslag av mörk kvartsit. Boplatsen RAÄ nr 353:1 är belägen på resterna av en mycket hög 
åsrygg där enstaka avslag samt ställvis måttligt med skärvsten återfanns. Även denna boplats är 
kraftigt utsatt för erosion. 

Åseleälven	
Vid en mindre vik på östra sidan av Åseleälven ligger boplatsen RAÄ nr Åsele 409:1 och vid 
besöket kunde inga lämningar återfinnas. Platsen är bebyggd tomtmark med gräsmatta och vid 
viken har en båtplats med en stor brygga anlagts. 
 

Som många andra campingplatser ligger Åsele camping på en förhistorisk boplats, RAÄ nr 
Åsele 115:1. Här är marken gräsbevuxen med endast naturliga runda stenar synliga i stranden 
som fortsätter ut i vattnet. Ca 200 meter N om campingen på östra sidan av älven är boplatsen 
RAÄ nr 412:1. Här är marken beväxt med lövsly och består av torv. I vattnet kunde enstaka 
skärvstenar ses på den sandiga botten. På Generalstabskartan över Åsele är området för de två 
boplatserna markerat som slåttermark. 
 

   
Fig. 9. Strand med stenar vid RAÄ nr Åsele 115:1.              Fig. 10. Torvbeväxt strand vid RAÄ nr Åsele 412:1 
 

Vid byn Algovik N om Åsele besöktes boplatserna RAÄ nr Åsele 114:1 och 113:1. Vid RAÄ nr 
Åsele 114:1 kunde inga fynd påträffas på strandplanet, men i rotvältor uppe på den sandiga 
platån fanns skärvsten. Här har ett flertal nya fritidshus uppförts och befintliga fritidhus har 
konverterats till året-runt bostäder. På boplatsen RAÄ nr 113:1 var marken gräsbevuxen 
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torvmark och inga boplatslämningar kunde återfinnas. Den pågående erosionen var tydlig då 
träd vid stranden ramlar ut i vattnet. 
 

   
Fig. 11. Skärvsten i rotvälta vid RAÄ nr Åsele 114:1             Fig. 12. Lutande träd på boplatsen RAÄ nr Åsele 113:1 

 
Vid byn Forsvik besöktes boplatserna RAÄ nr Åsele 124:1 och 118:1 på älvens östra strand. 
RAÄ nr 124:1 består dels av en boplats vid stranden samt av två kokgropar belägna uppe på 
en platå ovanför stranden. Här påträffades enstaka skärvstenar under tallrötter i det 
ursprungliga strandhaket. Strandplanet var beväxt med videris och inga skärvstenar återfanns i 
vattnet. Vid boplatsen RAÄ nr Åsele 118:1 påträffades ett stort kvartsitavslag ca 25 meter 
söder om boplatsens utsträckning samt enstaka skärvstenar på den sandiga stranden. Här 
består marken av risbevuxen torv vilket verkar motstå erosionen bättre. 
 

   
Fig. 13. Skärvstenar under tall vid RAÄ nr Åsele124:1.        Fig. 14. Risbeväxt sandigt strandplan vid RAÄ nr 118:1 

Gardiken	
Trots det låga vattenståndet var marken vattensjuk och man sjönk ner i gyttjan vilket gjorde 
det omöjligt att nå boplatserna som låg längst i söder. I stora delar av området hade det mera 
finkorniga materialet eroderat bort och kvar är endast stora block och stenar. På västra sidan 
av fd. Gardvikavan återfanns en härd som troligen är RAÄ nr Tärna 501:1 ca 70 meter Ö om 
inprickningen. 
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Fig. 15. Vandring i ett renspolat landskap.              Fig. 16. Troligen härden RAÄ nr Tärna 501:1 
 

RAÄ nr Tärna 518:1 skall bestå av en härd, trots ett långt sökande på angiven plats samt i 
närområdet återfanns inte härden. Ca 280 meter SÖ om RAÄ nr Tärna 518:1 påträffades en 
tidigare okänd boplats. Boplatsen är 15 x 10 m (Ö-V) och består av 5 härdar 2 – 3 m stora 
samt en verkstadsplats med en stor mängd avslag av vit kvartsit. 
 

   
Fig. 17. Böjt avslag av ljus kvartsit vid ny boplats.                Fig. 18. Vy över den nyregistrerade boplatsen. 
 

RAÄ nr Tärna 509 skall bestå av 6 härdar men markeringarna var vid fältbesöket belägna 
under vatten. Enligt beskrivningen skulle dock härdarna vara belägna på en stenig renspolad 
höjd och flertalet beskrivs som delvis borteroderade. Möjligen återfanns en av härdarna, RAÄ 
nr 509:3, förutsatt att inprickningarna ligger för långt mot väster. Den ev. härden består endast 
av en samling kantiga stenar, men alla lösa stenar i området är kantiga och isen kan troligen 
förflytta stenar som fryser fast. 
 

   
Fig. 19. Stensamling i bildens nedre del, är ev. RAÄ 509.    Fig. 20. Nära RAÄ 509 går den gamla Tärnavägen . 
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Nära platsen för dessa härdar går gamla vägen till Tärna. Vägen finns inte med på 
Generalstabskartan så den är yngre än 1910-talet. Det är möjligt att vägen har samma 
sträckning som äldre stigar och då skulle ansamlingen av härdar ligga nära en 
kommunikationsled.  

 
Fig. 21. Promenad längs den gamla vägen till Tärna i ett vanligen överdämt landskap. 
 

Ett försök gjordes även att besöka RAÄ nr Tärna 505:1-3 samt RAÄ nr Tärna 506:1-4 vilka 
alla består av härdar, men dessa var belägna under vatten. 

Överuman	
Vid utloppet av sjön besöktes boplatserna RAÄ nr Tärna 39:1 och 559:1 på västra stranden. 
På RAÄ nr Tärna 39:1 påträffades 2 avslag av kvartsit nära nuvarande strandlinje, pga 
snösmältningen var marken vattenbemängd på större delen av boplatsen och det var svårt att 
identifiera ev. avslag. På boplatsen RAÄ nr Tärna 559:1 låg fortfarande snön kvar på 
strandplanet, vilket gjorde besiktningen omöjlig. 
 

   
Fig. 22. Dyig strand vid RAÄ nr Tärna 39:1.              Fig. 23. Snötäckt strand vid RAÄ nr Tärna 559:1. 
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På östra sidan av Överumans utlopp besöktes boplatserna RAÄ nr Tärna 38:1, 40:1 samt 41:1. 
Vid RAÄ nr 38:1 var delar av stranden snötäckt och på den öppna marken kunde inga 
lämningar återfinnas. Markeringen för RAÄ nr Tärna 40:1 är belägen i myrmark och inga 
lämningar kunde ses där eller vid det nybildade strandplanet, vid RAÄ nr 41:1 är i dag 
byggnader och en grusad plan som hör samman med kraftverksdammen. Inga lämningar kunde 
återfinnas. 
 

 
Fig. 24. Vy mot norr från boplatsen RAÄ nr Tärna 38:1. 
 
Söder om Umasjö besöktes boplatserna RAÄ nr Tärna 33:1, 34:1, 548:1, 614:1, 660:1 samt 
36:1. Huvudparten av platserna är kraftigt skadade av erosion och vid RAÄ nr Tärna 36:1, 
548:1 och 660:1 kunde inga lämningar återfinnas. Vid RAÄ nr Tärna 33:1 påträffades enstaka 
avslag av vit kvartsit norr om markeringen på kartan. Vid RAÄ nr Tärna 34:1 påträffades 
enstaka avslag av vit kvartsit öster om markeringen på kartan och mellan RAÄ nr Tärna 548:1 
och 614:1 påträffades enstaka svallade avslag av vit kvartsit (se bil.1, karta 4). 
 

   
Fig. 25. Storblockigt strandhak vid RAÄ nr Tärna 33:1.      Fig. 26. Avslag av vit kvartsit vid RAÄ nr Tärna 34:1 
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Luspnäset 
I samband med hemresan från Överuman besöktes lokalen RAÄ nr Stensele 75:1 på Luspnäset 
i sjön Storumans södra ände. Boplatsen är belägen NV om Storumans samhälle vid gamla 
utloppet ur sjön. Det låga vattenståndet medgav besiktning av stora områden som normalt 
ligger under vatten. Skärvstenkoncentrationer fanns ca 45 meter norr om boplatsens 
registrerade utbredning och på strandplanet låg en skrapa i mörk kvartsit och i strandhak 
påträffades en bit asbestkeramik. 
 

 
Fig. 27. Karta över Storuman med boplatsen RAÄ nr Stensele 75:1 och fynden markerade. 

 

   
Fig. 28. Blottat strandplan vid RAÄ nr Stensele 75:1, mot N.            Fig. 29. Skrapa i mörk kvartsit vid Luspnäset. 
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Utvärdering 
I de olika utvalda områdena kan tydliga skillnader iakttas beträffande erosionens påverkan på 
strandbundna fornlämningar. I området vid Åseleälven är vattenståndet relativt konstant och 
ett flertal av de besökta boplatserna är beväxta med torv och lövsly, något som verkar minska 
erosionens påverkan. Här är det främst olika typer av bebyggelser som kan orsaka skada på 
fornlämningarna. 
 

 
Fig. 30. Fritidshus med nybyggd altan på boplatsen RAÄ nr Åsele 114:1 vid Algovik. 
 
De besökta lämningarna vid Ormsjön, Dorotea, har påverkats i olika grad av erosion. Värst 
drabbade är de boplatser som är exponerade mot norr, då de utsätts för vågor som färdats 
längs nästan hela sjön. Dessa boplatser är nästan helt borteroderade. Vid RAÄ nr Dorotea 11:1 
fanns inga synliga rester idag, trots att rester fortfarande fanns kvar 1980 (se beskrivning 
bilaga 2). Stora delar av boplatsen RAÄ nr Dorotea 84:1 undersöktes 1981 inom ramen för 
projektet ”Arkeologi vid reglerade sjöar och vattendrag” och bland fynden kan nämnas en 
gjutform, spetsar med tvär bas samt en 14C-datering till 5000±95 BP och ben från varg, bäver 
och fisk (Forsberg, L. 1981). Dateringen och fynden visar att platsen använts under stenålder 
och bronsålder. Även de boplatser som ligger vid höga, sandiga åsryggar eroderar kraftigt. 
Boplatsen RAÄ nr Dorotea 182:1 undersöktes samtidigt som RAÄ nr Dorotea 84:1och här 
påträffades mikrospån som indikerar en mesolitisk datering. Den boplatsen var inte möjlig att 
besöka i år pga vattenståndet, med vid boplatsen RAÄ nr 353:1 som ligger vid samma åsrygg 
gjordes fynd av föremål och skärvsten vilket visar att delar av boplatserna kan finnas kvar.  
 
Enligt en besökare från Ormsjö, vid Västerbottens museum, är det väldigt ovanligt att snön och 
isen vid Ormsjöns stränder hinner smälta bort innan magasinet fylls med vatten, så fältbesöket 
hade bästa förutsättningar detta år.  
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Fig. 31. Exempel på snötäcke vid RAÄ nr Dorotea 353:1 den 1/5 1996. Foto privat Berit Andersson 

 
Fältbesöket vid Gardiken visade att i vissa områden har stora delar av det finkorniga materialet 
har eroderat bort och endast stora block finns kvar. I de lägre liggande partierna har den 
ursprungliga marken inte påverkats lika mycket och torvtäcket finns till vissa delar kvar. 
 

   
Fig. 32. Nästan bara stora stenblock kvar på stranden.      Fig. 33. Kvarliggande torvtäcke med Gardsjön i fjärran. 

 
Många av de registrerade fornlämningar som eftersöktes kunde ej återfinnas, sannolikt pga av 
översandning och skador från isens rörelser. Trots detta kunde nya, tidigare ej registrerade 
lämningar påträffas. Vattenmagasinet fylls på under våren och töms främst under 
vinterhalvåret, under sommaren är den gamla markytan helt överdämd och vågornas rörelser 
kanske inte påverkar den gamla markytan så mycket. Det är främst vid den nya strandlinjen 
som påverkan från vågorna blir stor. Området som besöktes vid fältarbetet ligger i lä för 
västliga vågor bakom en större holme, vilket kanske har påverkat graden av erosion. 
 
En tidigare anställd arkeolog vid Västerbottens museum, Sten Gardeström, härstammar från 
Gardvik, ca 2,5 km V om det besökta området. I samband med ett besök i Gardvik 2002 var 
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vattenståndet väldigt lågt, samtidigt som snön hade tinat bort från stränderna. Han 
genomförde då en mindre inventering och påträffades ett stort antal härdar och kåtatomter 
samt rester av den överdämda bebyggelsen och vägar. Ett urval av hans fotografier: 
 

   
Fig. 34. Kåtatomt vid Gardvik               Fig. 35. Lämningar från överdämd bebyggelse 
 

   
Fig. 36. Nyfunnen härd vid Gardvik.              Fig. 37. Kallmurat brofäste till gamla Tärnavägen. 
 
Sammantaget visar detta att det kan finnas ej registrerade lämningar kvar, relativt oförstörda, i 
reglerade vattendrag. 
 
Detta gäller dock inte alla besökta vattenmagasin. Fältbesöket vid Överuman resulterade i att 
huvudparten av de registrerade boplatserna är närmast helt borteroderade och inga nya 
boplatser kunde registreras. Enligt beskrivningarna (se bil. 2) har fynden minskat vid varje 
besökstillfälle. Många av boplatserna är belägna på östra sidan av sjön, exponerade mot NNV, 
och vid nordlig vind har vågorna samlat kraft i ca 7,5 km. Två av de besökta boplatserna RAÄ 
nr Tärna 38:1 och 40:1 undersöktes 1959 inför regleringen. En av boplatserna, RAÄ nr Tärna 
40:1, var känd redan början av 1900-talet och har benämningen T 155 i Knut Tinnbergs 
inventeringar på 1930-talet. Platsen kallas Rensemnäset då den har varit vadställe för renar 
under deras flyttningar och bestod då av en större moränplatå. 
 



16 
 

 
Fig. 38. Foto över RAÄ nr Tärna 40:1 (Lokal T 155) efter undersökningen 1959. 

 

 
Fig. 39. Foto mot S, från RAÄ nr Tärna 38:1 mot RAÄ nr Tärna 40:1 och dammen vid utloppet. 

 

I den kulturhistoriska rapporten från 1959 är RAÄ nr Tärna 34:1 (Lokal T 151) fotograferad 
(Rissén & Hvarfner. 1959). På bilden finns ett båthus vid stranden, i dag har båthuset rasat 
ihop men kan användas som referenspunkt för hur stranden förändrats.  
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Fig. 40. Båthus vid Lokal T 151 (RAÄ nr Tärna 34:1) 1959, fotograferat från N. 

 

 
Fig. 41. Foto mot N och boplats RAÄ nr Tärna 34:1 (Lokal T 151) med det ihoprasade båthuset på stranden. 
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En sammanfattande utvärdering av fältbesöken i de fyra utvalda områdena är att erosionen 
sannolikt påverkas av flera faktorer, dels markslaget och graden av sammanhållande 
växtlighet, dels exponeringsgrad mot kraftiga vågor, t. ex. Näset i Ormsjön samt Överumans 
östra strand. Trots att Överuman endast har en amplitud om 5 meter (520 – 525 möh) så har 
erosionen haft störst påverkan, av de utvalda platserna, vid detta vattendrag. Detta kan bero 
på att Överuman är korttidsreglerad till skillnad från Gardiken som höjs och sänks endast en 
gång per år. Vattenståndet i Åseleälven är relativt konstant men viss erosion kan ändå noteras 
t. ex. RAÄ nr Åsele 113:1. Ett problem är även den översandning och överlagring av dy som 
kunde noteras på vissa boplatser, t. ex RAÄ nr Tärna 39:1 som medför att skärvsten och 
avslag är omöjliga att se vid besiktning. 

Studier av strandlinjer 
Bland det arkivmaterial som erhölls från Vattenfall ingick kartor i skala 1:4000 över sjöarnas 
stränder med Dämningsgräns, Inverkningslinjer och Sannolikt blivande strandhak markerade 
på vissa av kartorna. I materialet ingick även sektionsritningar över de tänkta strandhaken. 
Efter genomgång av materialet konstaterades att det mest kompletta materialet fanns över 
Ormsjön, Dorotea. I syfte att åskådliggöra strandlinjens förändring från 1940-talet och till i 
dag, samt hur Vattenfall förutsett att erosionen kommer att verka, har kartbilder över 
Ormsjöns vattenmagasin producerats.  
 

För att genomföra detta inköptes historiska flygbilder från 1946 från Lantmäteriet. De 
historiska flygbilderna och kartorna från Vattenfall över sjöns stränder rektifierades mot 
dagens karta. Därefter digitaliserades den linje som benämns Sannolikt blivande strandhak mot 
dagens karta. De sektionsritningar som ingick i materialet från Vattenfall fanns även 
markerade på strandkartorna i skala 1:400 och har markerats på de producerade kartorna. 
 

 
Fig. 42. Exempel på kartunderlag med blivande strandhak samt sektion markerade 
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Fig. 43. Exempel på sektionsritning, sektion 29. 
 
Alla sektioner som var markerade på kartorna med Dämningsgräns och Sannolikt blivande 
strandhak fanns inte med i materialet och markering för Sannolikt blivande strandhak fanns 
inte på alla kartor. Där det funnits sektionsritningar men saknats uppgifter om Sannolikt 
blivande strandhak, har två översiktskartor producerats med dagens ortofoto som bakgrund, 
en över Arksjön och en över Västra Ormsjön. På dessa har markerats strandlinje före reglering, 
sektionernas plats och längd samt fornlämningar registrerade i FMIS (se bilaga 3). Där 
uppgifter om Sannolikt blivande strandhak varit tillgängligt har dessa digitaliserats vilket 
resulterat i två kartor över Arksjön och två över Västra Ormsjön, en med flygbild från 1946 
som bakgrund och en med dagens ortofoto som bakgrund. På kartorna har dagens strandlinje, 
tänkt strandhak, platsen och längden av de olika sektionerna samt fornlämningar registrerade i 
FMIS markerats (se bilaga 4). Tyvärr finns det inga markeringar för Sannolikt blivande 
strandhak på sektionsritningarna, utan endast skrivna uppgifter om Blivande strandhak 
sannolikt 15 meter brett (se fig. 43)och ibland uppskattas det till 10 meter. Sektionsritningarna 
ger främst en uppfattning om terrängens lutning vid stränderna och en brantare lutning bör 
innebära en större erosionsrisk. 
 
De producerade kartorna visar att nästan alla kända fornlämningar är belägna under eller i 
dagens strandlinjer. Detta är inte förvånande då de flesta inventeringar som bedrivits i området 
endast består av okulär besiktning. Ett undantag är den inventering som genomfördes av 
Västerbottens museum 1981-82 i området inom ramen för projektet ”Arkeologi vid reglerade 
sjöar och vattendrag” där man även tog upp mindre provgropar på lämpliga lägen. Den 
boplats, RAÄ nr Dorotea 184:1, som är belägen helt ovanför strandlinjerna vid sektion 24, (se 
bilaga 4) påträffades genom provgropsgrävning (Forsberg 1983). Detta visar att det kan finnas 
ej registrerade fornlämningar under dagens torvtäcke.  
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Diskussion 
Detta pilotprojekt har bestått av två delar, dels fältbesök på ett urval fornlämningar i fyra 
områden i inlandet och fjällen, dels en kartstudie av dåtida, nutida och kommande strandlinjer 
vid sjöarna Arksjön och Ormsjön i Dorotea kommun. Fältbesöken visade att den pågående 
erosionen är relativt stor och att korttidsreglerade sjöar påverkas mest samt att vegetation i 
form av torv och sly sannolikt är bra för att minska erosionens påverkan. I sammanställningen 
av de besökta fornlämningarnas beskrivningar (se bil.2) från i vissa fall 1930-tal och fram till 
idag, framgår att det finns mindre och mindre kvar av fornlämningarna. Trots detta påträffas 
fortfarande skärvsten, avslag och i vissa fall föremål vid besiktning av fornlämningarna. 
 
Ett problem är att det är främst fornlämningarnas utbredning längs strandplanet som har 
registrerats, vi har ingen uppfattning om hur långt in från stranden boplatserna sträcker sig 
under marktäcket. Som framgår av t. ex RAÄ nr Dorotea 11:1 så kan det erodera fram tidigare 
oregistrerade härdar som vid nästa fältbesök visar sig ha eroderat bort. I samband med 
markberedning i anslutning till registrerade boplatser framgår ofta att boplatserna kan sträcka 
sig minst 20 meter in från stranden. En annan fråga är vad som egentligen registrerats som 
boplatser? Är det material som de förhistoriska människorna kastade bort på stranden? Eller är 
det platser man faktiskt bodde på som har eroderat sönder? 
 
Huvudparten av alla inventeringar som genomförts har varit helt inriktade på vad som 
påträffas vid dagens stränder och därmed kommer även de efterföljande arkeologiska 
undersökningarna främst att beröra boplatser som skadats av erosion, både naturlig och 
regleringsorsakad. Detta gör att de flesta grävningsrapporter inte speglar boplatsernas 
ursprungliga utbredning. I samband med regleringsundersökningarna påträffades ibland 
boplatser som inte låg i området som skulle komma att beröras av regleringen och i vissa fall 
undersöktes dessa. Ett sådant exempel är boplatsen RAÄ nr Jokkmokk 383:1 som undersöktes 
av Riksantikvarieämbetet 1962. En slutgiltig rapport saknas men materialet har använts i ett 
flertal studier (Bergvall et al 1977, Forsberg 1985 & Andersson 1999). Denna undersökning 
omfattade 63m2 och fynd påträffades inom ett ca 12 x 12 m stort område.  
 
Den studie av strandlinjer som genomförts visar att huvudparten av de registrerade boplatserna 
ligger nedanför det hypotetiska framtida strandhak som Vattenfall antagit (se bil.4). Problemet 
är att vi inte vet vilken tidshorizont Vattenfall har arbetat med, är det 30 år? 100 år? eller 500 
år? Skulle dessa hypotetiska strandlinjer kanske redan vara ett faktum? 
 
Nästa problem med att bedöma de överdämda lämningarnas status är förändringarna av 
fornlämningsbegreppet som skett från 1950-tal och fram till i dag. Vid de inventeringar som 
genomfördes inför regleringarna på 1950-60-talen registrerades inte härdar och kåtatomter, 
ibland noterades att eldstäder från samer fanns i området, men de markerades inte på några 
kartor. Fornlämningstypen kokgropar var inte känd i någon större utsträckning, de flesta 
gropar registrerades som fångstgropar. I projektet ”Arkeologi vid reglerade sjöar och 
vattendrag” registrerades ett flertal härdar vid Gardiken på 1980-talet och ytterligare härdar 
och kåtatomter påträffades 2002 av en arkeolog med lokal förankring. Utan dessa insatser 
skulle kunskapen om den samiska närvaron vid Gardiken varit okänd i de nationella registren. 
Vid dagens inventeringar bedöms alla samiska härdar och kåtatomter som fornlämningar. Inga 
inventeringar har genomförts i området efter att årtalet 1850 infördes som gräns för 
fornlämning. 
 
Hur går vi vidare? 
Denna pilotstudie har endast berört ett 30-tal fornlämningar i de fyra utvalda områdena men 
har ändå gett ett visst resultat. Det vore ändå önskvärt med ytterligare fältbesök i t.ex. väldigt 
fornlämningstäta områden (Vilhelmina), områden som berörts av reglering i relativt sen tid 
(Skinnmuddselet, Fredrika), en naturlig älv som referens (Vindelälven), älvsammanflöden 
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(Juktån-Umeälven). Insatser bör även göras för att registrera samiska lämningar i reglerade 
områden som finns omnämnda i rapporter eller bland tips.  
 
I syfte att avgöra vad som kan finnas kvar av förhistoriska boplatser i reglerade vatten bör 
mindre provundersökningar genomföras på utvalda platser samt studera boplatser skadade av 
markberedning i syfte att uppskatta boplatsernas verkliga storlek. Frågan om boplatsernas 
ursprungliga storlek har sällan besvarats i undersökningar vid reglerade vatten, men rapporter 
från norra Sverige bör studeras för att hitta oförstörda, undersökta boplatser i liknade miljöer.  
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Bilaga 2
Område RAÄ nr År Beskrivning/ iakttagelser

Ormsjön 11:1 2016 Enbart stora stenblock kvar, inga fynd eller skärvstenar kunde urskiljas. Kraftigt utsatt för erosion. 

Ormsjön 11:1 1980

Måttligt till rikligt med skärvsten samt avslag av mörk kvartsit påträffades ca 75 m längs stranden. Inom omådet 

är 2 härdar 1,1 ‐ 2 m stora belägna på nybildat strandplan.

Ormsjön 11:1 1975

Stå‐boplats belägen ca 60 m längs stranden. Belagd genom enstaka förekomster av skärvsten samt rikliga fynd. 

På platsen har upphittats asbestkeramik, pilspets av kvartsit samt avslag i ljus och mörk kvartsit.

Ormsjön 13:1 2016
Endast 1 skärvsten och 1 avslag återfunna. Stora delar av materialet har svallats upp ovanför strandplanet till en 

ca 5 m bred bank som innehåller smågrus.

Ormsjön 13:1 1996 Lokalen ej synlig pga högt vattenstånd.

Ormsjön 13:1 1975

Stenåldersboplats utsträckning ca 90 m längs stranden i bukten. Belagd genom måttliga mängder skärvsten i 

vattenlinjen samt fynd av avslag i mörk och ljus kvartsit. 10 avslag + 1 spetsförarbete tillvaratogs. Tidigare fynd 

på platsen: 20‐tal pilspetsar av mörk kvartsit, 10 skrapor, 1 lagerbladsformad spjutspets av ljus kvartsit samt ett 

stort antal avslag påträffade vid lågvatten ca 10 meter ut från nuvarande vattenlinje.

Ormsjön 84:1 2016

Västra delen av boplatsen är tom och mycket stenig med nästan enbart stora stenar. I östra delen finns 

skärvstenskoncentrationer och avslag av mörk kvartsit.  Kraftigt utsatt för erosion.

Ormsjön 84:1 1996
Boplatslämning, oklar begränsning, 300 m (Ö‐V) längs stranden. På strandplanet samt i hak påträffades 

sporadiskt med skärvsten samt avslag av mörk kvartsit

Ormsjön 84:1 1975

Stå‐boplats utsträckning 100 m längs stranden i viken och till udden. Belagd genom måttliga förekomster av 

skärvsten samt avslag. Vid besiktningen tillvaratogs 5 avslag av mörk kvartsit samt ett stycke slipad röd skiffer. 

På platsen har tidigare Yngve Gustavsson, Arksjö, påträffat stora mängder avslag i vit kvartsit, delar av pilspetsar 

i mörk kvartsit. Us av VBM 1980‐81.

Ormsjön 143:1 2016

Boplatsen sträcker sig längre mot S och V. Skärvstenskoncentrationer påträffades främst från mitten av 

boplatsen och norrut. Fynd: Mikrospån 3 st, skrapor 2 st, en kärna och enstaka avslag, förarbete till 

djurhuvuddolk.

Ormsjön 143:1 1980 Boplats ca 800m l påträffades sparsamt till rikligt med skärvsten.

Ormsjön 143:1 1975

Stå‐boplats ca 360 m längs stranden. Skärvsten förekommer rikligt längs hela stranden, ställvis i koncentrationer. 

Enstaka avslag i ljus och mörk kvartsit samt en kärna och en avbruten skivyxa ? av mörk kvartsit tillvaratogs.

Ormsjön 144:1 2016

Endast enstaka skärvstenar synliga i S delen pga kraftig översandning. I N delen rikligt med skärvsten + avslag i 

kvarts, rosenkvarts. En skärvstenspackning med järnkätting.  Erosionshaken minst 3 m höga och enstaka 

skärvstenar fanns i erosionshaket.

Ormsjön 144:1 1980  I N delen på uddens östligaste kant var en avslagskonc. med 5 avslag och rester av 2 härdar? utrasade.

Ormsjön 144:1 1975

Stå‐boplats ca 40 m lång. Skärvsten förekommer rikligt i strandkant och på strandplanet. Vid besiktning 

tillvaratogs; 1 skrapa i ljus kvartsit, 1 av slag av mörk kvartsit, 1 avslag i grön kv.artsit och en borr i mörk kvartsit.

Ormsjön 353:1 2016 Kraftigt borteroderad, bitvis mycket skärvsten och enstaka avslag.  Kraftigt utsatt för erosion.

Ormsjön 353:1 1996
Boplatslämning, oklar begränsning ca 30 m lång. På V stranden av udden samt uppe på åsen påträffades enstaka 

skärvstenar.

Ormsjön 353:1 1980

Skärvstensförekomst 30 m längs med stranden (NNO‐SSV) och 25 m längs VNV stranden påträffades sparsamt till 

rikligt med skärvsten. Uppe på udden förekom skärvsten i rotvältor och på halvnötta partier.

Ormsjön 362:1 2016
Endast enstaka skärvstenar i vattnet återfunna. S om dessa syns sporadiskt med skärvsten som tycks ha ramlat 

ner från platån ovanför.

Ormsjön 362:1 1980 Skärvstensförekomst, i ett 3 x 2 m stort område påträffades måttligt med skärvsten ca 2 meter ut i vattnet.

Ormsjön 382:1 2016

Endast enstaka skärvstenar återfunna. Övre delen av strandplanet är bitvis sandigt. Fin sandig platå ovanför 

strandhaket där boplatsmaterial bör kunna finnas kvar.

Ormsjön 382:1 1980

Boplats? 10 m längs med stranden. Vid schaktat område för flottningsbommar ca 10 x 10 m framkom rikligt med 

skärvsten. Återbesök 1981, i provgropar N om ovanstående yta ca 5 ‐ 15 m in från strandlinjen framkom enstaka 

till måttliga mängder skärvsten. 1 avslag av grå kvartsit tillvaratogs.

Ormsjön 706 2016 Endast enstaka skärvstenar återfunna. På platsen är båtlänning.

Ormsjön 706 1996

Boplats, ca 80 m l (N‐S) utsträckning längs ett nybildat strandplan. Sporadiskt med skärvsten samt avslag av 

kvarts och kvartsit. En skrapa tillvaratagen, vilken förvaras på Västerbottens museum. Boplatsen är överdämd vid 

högvatten 

Åseleälven 113:1 2016
Pågående erosion synlig på träd som ramlar i vattnet. Inga fynd. Normalt vattenstånd. Troligen gammal 

slåttermark.

Åseleälven 113:1 1977 Stå‐boplats ca 90 m längs stranden. Skörbränd sten framkommer i anslutning till det övertorvade haket.

Åseleälven 114:1 2016

Inga fynd i strandplanet. Skärvsten o kol i rotvältor på platån ovanför stranden. Ny bebyggelse på platsen 

(sommarstugor) varav flertalet står på plintar men några har gjuten cementsula. Troligen mest utfyllt och inte så 

mycket schaktat.

Åseleälven 114:1 1977
Stå‐boplats med en utsträckning av 100 meter längs stranden. Skörbränd sten förekommer sparsamt i 

vattenlinjen och delvis översandad på strandplanet.



Åseleälven 115:1 2016

Endast enstaka skärvstenar återfanns. Väldigt stenig strand. På platsen är i dag campingplats med gräsmatta och 

uppställningsplatser för husvagnar. Troligen gammal slåttermark.

Åseleälven 115:1 1976
Stå‐boplats längs 70 m av stranden. Skärvsten förekommer i och under lågvattenlinjen. 1 fragmentarisk skrapa 

och 1 kvartsavslag påträffades.

Åseleälven 118:1 2016
Ett stort kvartsitavslag och en skärvsten påträffad. Strandplanet beväxt med videris och mossa som verkar minska  

erosionen. Ev gammal raningsmark.  

Åseleälven 118:1 1976

Stå‐boplats med en utsträckning av 260 meter längs stranden. Skörbränd sten finns på standplanet och 1 avslag 

av mörk kvartsit, 2 skrapor och 2 avslag av vit kvarts tillvaratogs.

Åseleälven 124:1 2016
Enstaka skärvstenar påträffade under tallrötter i äldre hak mot N. Sandig strand. Strandplanet beväxt med 

videris. Vinderosion i det äldre haket.

Åseleälven 124:1 1976
Stå‐boplats med en utsträckning av 75 meter längs stranden. Skärvsten finns på standplan och invid hak och 

trädrötter.

Åseleälven 409:1 2016
Inga lämningar återfunna. Stranden grävd till båtplats och brygga, marken består av gräsmatta och bebyggelse.

Åseleälven 409:1 1976 Stenåldersboplats med obekant utsträckning. Vid besiktning av platsen kunde inget iakttagas pga torvtäcke.

Åseleälven Tinnberg 1930‐tal
Pilspets av mörk kvartsit, klubba samt ett "spjut har påträffats av lokalbefolkning. Hallström har inköpt två 

pilspetsar från denna lokal.

Åseleälven 412:1 2016
Endast enstaka skärvstenar återfanns. Sandig botten. Stranden beväxt med videsly och gräs samt torv vilket 

verkar minska erosionen. Troligen gammal slåttermark.

Åseleälven 412:1 1976
Stå‐boplats ca 225 meter längs stranden. Skärvsten i och under lågvattenlinjen. Fynd av 1 kvartsavslag samt 4 

avslag av mörk kvartsit.

Gardiken 501:1 2016 En härd återfunnen, dock ej på platsen för punkten. Möjligen felinprickad.

Gardiken 501:1 1983 Härd, överdämd. Enligt rapport oval 1 x 0,8 m (NNO‐SSV) bestående av kantstenar och skärvstenpackning.

Gardiken 505:1‐3 2016 Ej återfunnen pga för högt vattenstånd.

Gardiken 505:1‐3 1983
Härdar, överdämda. Enligt rapport 3 ovala härdar 1,3 ‐ 1 x 1 ‐ 0,7 m stora med kantstenar och 

skärvstenspackning. Delvis överslammade.

Gardiken 506:1‐4 2016 Ej återfunnen pga för högt vattenstånd.

Gardiken 506:1‐4 1983
Härdar, överdämda. Enligt rapport 4 härdar 1,3 ‐ 0,5 x 1 ‐ 0,5 m stora med kantstenar och skärvstenspackning. 

Delvis uteroderade och framspolade.

Gardiken 509:1‐6 2016 En av de 6 härdarna kunde återfinnas. Troligen 509:3. Övriga sannolikt uteroderade eller förstörda av is.

Gardiken 509:1‐6 1983
Härdar, överdämda. Enligt rapport 6 härdar 1,3 ‐ 0,7 x 1 ‐ 0,7 m stora med kantstenar och skärvstenspackning. 

Delvis uteroderade och borteroderade.

Gardiken 518:1 2016 Ej återfunnen.  Sannolikt borteroderad eller översandad.

Gardiken 518:1 1983 Härd, överdämd. Enligt rapport oval 1,2 x 1 m med enstaka kantstenar och fyllning av större och mindre stenar.

Överuman 33:1 2016 Enstaka avslag påträffade N om udden.

Överuman 33:1 1982 Enstaka kvartsavslag påträffades på stranden.

Överuman 33:1 1975 Avslag påträffades längs hela N sidan av udden samt längs hela NV stranden.

T 152 1959

Arkeologen Knut Tinnberg besökte på 1930‐talet platsen och uppsamlade inom lokalen en del föremål och avslag 

av kvarts och kvartsit, (SHM 21597:152). Då lokalen besöktes 1959 kunde inga tecken på tidigare bosättning 

iakttagas.

Överuman 34:1 2016 Enstaka avslag påträffade Ö om markering på karta.

Överuman 34:1 1982‐83

Vid besiktning påträffades löst i den kringspolade sanden, rikliga mängder av kvartsavslag och 4 förarbeten. Vid 

återbesök 1983 insamlades ett 60‐tal avslag samt 2 spetsar, 4 spetsförarbeten och 2 skrapor.

Överuman T 151 1959

Vid inventeringen hittades på stranden en fragmentarisk spjutspets sat ett avslag av ljus kvartsit. Vid arkeologen 

Knut Tinnbergs besök på 1930‐talet uppsamlades inom lokalen föremål och avslag av kvarts och kvartsit (SHM 

21597:T 151). 

Överuman 36:1 2016 Ej återfunnen, området kraftigt skadat av erosion.

Överuman 36:1 1982

Vid besiktning påträffades på uddens N sida i ett från sportstugan grävt dike, en pilspets, en skrapa samt 8 

avslag. Fynden återfanns direkt ovan haket ca 7 m från standen.

Överuman 1135 1959
Utmed en sträcka av ca 20 m uppsamlades på strandplanet och ute i vattnet 30 avslag, 1 pilspets och 1 

spjutspets. Allt är av ljus kvartsit och tämligen starkt svallat. Undersökt av RAÄ 1961.

Överuman 38:1 2016 Ej återfunnen, området kraftigt skadat av erosion.

Överuman 1136 1956‐1959

Inom en ca 3 m stor yta påträffades enstaka fynd av ljusa kvartsitavslag. Åren 1956‐58 besöktes platsen av RAÄ:s 

arkeologer som tillvaratog avslag. Sammanlagt har tillvaratagits 127 avslag av ljus kvartsit och 1 avslag av 

gulgrå porfyr. Undersökt av RAÄ 1959.

Överuman 39:1 2016 2 kvartsitavslag påträffade närmast nuvarande strandlinje. Området kraftigt skadat av erosion.

Överuman 39:1 1982 Vid VBM:s inventering påträffades 47 avslag av brecciekvarts på lokalen

Överuman 1137 1959

Platsens läge vid den än i dag fiskrika forsen ansågs den utomordentligt väl lämpad till boplats och därför gjorde 

här en del stickprov. Torven fläktes upp på några ställen vid det låga strandhaket varvid 74 avslag av ljus kvartsit 

påträffades.

Överuman 40:1 2016 Ej återfunnen på nybildad strand, markeringen är på myrmark.

Överuman 40:1 1982 Vid VBM:s inventering påträffades 2 avslag av brecciekvarts på lokalen



Överuman T 155 1959

 Åren 1956‐58 besöktes platsen av RAÄ:s arkeologer som tillvaratog avslag. Sammanlagt har tillvaratagits 20 

avslag av ljus kvartsit och 1 fragm. Spetsförarbete av ljus kvartsit. Undersökt av RAÄ 1959.

Överuman T 155 1930‐tal Knut Tinnberg uppsamlade en del föremål och avslag av ljus kvarts och kvartsit (SHM 21597:T 155)

Överuman T 155

början av 

1900
Gustaf Hallström genomförde mindre provgrävningar och insamlade ett flertal föremål såsom pil‐ och 

spjutspetsar, skrapor och avslag i ljus kvarts och kvartsit, samt fragment av slipade skifferspetsar.

Överuman 41:1 2016 Ej återfunnen, på platsen är i dag byggnader och grusad plan som hör till kraftverksdammen.

Överuman 1138 1959 På den fiskestig som följer stranden påträffades 18 avslag av ljus kvartsit längs en sträcka av ca 30 meter.

Överuman 548:1 2016 Ej återfunnen, området kraftigt skadat av erosion.

Överuman 548:1 1982 Fyndplats för avslag. Undersökt av VBM 1982.

Överuman 559:1 2016 Ej återfunnen pga snö på platsen vid besiktningstillfället.

Överuman 559:1 1982 Fyndplats för enstaka kvartsavslag, de flesta fanns direkt i hak.

Överuman 614:1 2016 Enstaka avslag påträffade mellan 614 och 548, troligen uppspolade.  Området kraftigt skadat av erosion.

Överuman 614:1 1982

Fyndplats för kvartsavslag. Påträffade från uddens N del och 35 meter in mot viken till sandstrand samt ovan 

haket ca 7 meter in från stranden vid den steniga delen.

Överuman 660:1 2016 Ej återfunnen, området kraftigt skadat av erosion.

Överuman 660:1 1982

Fyndplats för spetsar, förarbeten och avslag i kvarts. Lokalen är utsatt för kraftig erosion. Materialet förs med 

vattnet inåt viken vilket gör att merparten av fynden hamnar vid sidan av det ursprungliga läget.
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Fotolista      Bilaga 5 
Bildnummer Fig 

nr 
Beskrivning 
 

Fotograf 

VBM DB 332:1 3 Förarbete till djurhuvuddolk av rödskiffer, RAÄ Dorotea 
143:1, Ormsjön 

Susanne Sundström 

VBM DB 332:2 4 Skärvstenspackning vid RAÄ Dorotea 143:1, från N Susanne Sundström 

VBM DB 332:3 5 Strandhak vid RAÄ Dorotea 143:1, från Ö Nina Karlsson 

VBM DB 332:4 6 Överlagrad skärvsten RAÄ Dorotea 144:1, närbild Susanne Sundström 

VBM DB 332:5 7 Överlagrad skärvsten RAÄ Dorotea 144:1, vy från N Susanne Sundström 

VBM DB 332:6 8 Högt strandhak RAÄ Dorotea 144:1, från NO Susanne Sundström 

VBM DB 332:7 9 Strand med stenar RAÄ Åsele 115:1, från N Susanne Sundström 

VBM DB 332:8 10 Torvbeväxt strand vid RAÄ Åsele 412:1, från S Susanne Sundström 

VBM DB 332:9 11 Skärvsten i rotvälta RAÄ Åsele 114:1, från N Susanne Sundström 

VBM DB 332:10 12 Lutande träd på RAÄ Åsele 113:1, från N Susanne Sundström 

VBM DB 332:11 13 Skärvsten vid RAÄ Åsele 124:1, från V Susanne Sundström 

VBM DB 332:12 14 Risbeväxt sandigt strandplan RAÄ Åsele 118:1, från N Susanne Sundström 

VBM DB 332:13 15 Renspolat landskap Gardiken, Tärna, från NO Susanne Sundström 

VBM DB 332:14 16 Härd RAÄ Tärna 501:1 Berit Andersson 

VBM DB 332:15 17 Avslag av ljus kvartsit, ny boplats Gardiken Susanne Sundström 

VBM DB 332:16 18 Vy över ny boplats, Gardiken, från NO Susanne Sundström 

VBM DB 332:17 19 Ev RAÄ Tärna 509:6, Gardiken, från N Berit Andersson 

VBM DB 332:18 20 Gamla Tärnavägen, Gardiken, från S. Nina Karlsson 

VBM DB 332:19 21 Gamla Tärnavägen i ett vanligen överdämt landskap, från S Berit Andersson 

VBM DB 332:20 22 Strand vid RAÄ Tärna 39:1, Överuman, från SV Berit Andersson 

VBM DB 332:21 23 Snötäckt strand vid RAÄ Tärna 559:1, Överuman, från V Berit Andersson 

VBM DB 332:22 24 Vy mot N från RAÄ Tärna 38:1, Överuman Berit Andersson 

VBM DB 332:23 25 Storblockigt strandhak RAÄ Tärna 33:1, Överuman, från V Berit Andersson 

VBM DB 332:24 26 Avslag av vit kvartsit RAÄ Tärna 34:1, Överuman Berit Andersson 

VBM DB 332:25 28 Strandplan RAÄ Stensele 75:1, Luspnäset, från S Berit Andersson 

VBM DB 332:26 29 Skrapa av kvartsit RAÄ Stensele 75:1, Luspnäset. Berit Andersson 

VBM DB 332:27 30 Fritidshus på RAÄ Åsele 114:1, Algovik, från Ö Nina Karlsson 

VBM DB 332:28 32 Storblockig strand, Gardiken, från N Nina Karlsson 

VBM DB 332:29 33 Kvarliggande torvtäcke, Gardiken, från NV Nina Karlsson 

VBM DB 332:30 34 Kåtatomt vid Gardvik, foto 2002, från V Sten Gardeström 

VBM DB 332:31 35 Lämningar från överdämd bebyggelse, foto 2002, från N Sten Gardeström 

VBM DB 332:32 36 Nyfunnen härd vid Gardvik, foto 2002. Sten Gardeström 

VBM DB 332:33 37 Kallmurat brofäste till gamla Tärnavägen, foto 2002, från N Sten Gardeström 

VBM DB 332:34 39 Foto från RAÄ Tärna 38:1 mot 40:1, Överuman, från N Berit Andersson 

VBM DB 332:35 41 Foto mot RAÄ Tärna 34:1, Överuman, från S Nina Karlsson 

VBM DB 332:36 42 Område med skärvsten RAÄ Dorotea 143:1, Ormsjön, från V Susanne Sundström 
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