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INLEDNING 

Fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan ägde för landskapet 

Västerbottens vidkommande rum mot slutet av 1950-talet och i början 
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av 1960-talet. De fasta fornlämningar inventerarna primärt var inrik

tade på att registrera var objekt som gravhögar och gravrösen. Under 

arbetets gång utvecklades bl a insikten om kustbandets tomtningar och 

andra anläggningar på uppehållsplatser vid fiske. Däremot ägnades 

exempelvis ej landskapets boplatslämningar av stenålderskaraktär samt 

fångstgropar någon systematisk uppmärksamhet. Det var naturligt att 

utesluta stenåldersboplatserna då dessa hänfördes till kategorien 

fornlämningar utan synligt märke ovan mark. Påträffades en fångstgrop 

behövde detta inte ens innebära att det system denna eventuellt ingick 

i följdes upp. Förklaringen till den styvmoderliga behandlingen av 

fångstgropar är att dessa ännu ej kommit att helt omfattas av forn

lämningsbegreppet. För övrigt gäller ju i alla sammanhang att resur

serna sätter en gräns för ambitionsnivån. 

Kunskapen om frekvensen och arten av landskapet Västerbottens forn

lämningar är med andra ord begränsad. Detta är ett besvärande faktum 

bl a i samband med handläggning av markexploaterande ärenden. Naturligt

vis sätter det bristfälliga kunskapsunderlaget också en gräns för möj

ligheten att teckna landskapets kulturhistoria. 

För att skaffa ökad erfarenhet om det ovan berörda förhållandet har 

undertecknad utlagt provområden som intensivinventeras. Ett sådant 

område är beläget vid Tavelsjön. Det inventerades i september månad 

1977. 

VAL AV OMRADE 

Tavelsjön (106.2 m ö  h) valdes av den anledningen att det är en stor 

sjö, belägen relativt nära Bottenvikens kust. Det fästes även visst 

avseende vid sjöns läge i förhållande till Umeälvens mynningsvik. Själve 

provområdet vid Tavelsjön var ej slumpartat utlagt, utan empiriskt valt. 

Undertecknad ansåg att här borde finnas fornlämningar och eftersträvade 

högsta möjliga kvantitativa utfall. 

Provområdet kom att innefatta KAMMEN, LANGÖN och MUNKHOLMEN. 
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TOPOGRAFI, NATUR- OCH KULTURMILJÖ 

Utmärkande för Tavelsjö-områdets topografi är bergkullterräng och 

sedimentplatåer, bestående av sand-, mo- och mjälaavlagringar. Dessa 

sedimentförekomster, som avsatts i dalgångar och dalstråk, utgör 

grundval för den öppna bygden. Rakt över Tavelsjön går en rullstensås, 

som i ena riktningen fortsätter mot Rädåsel och i den andra mot Hissjö, 

Backen och Stöcksjö. KAMMEN, LANGÖN och MUNKHOLMEN utgör en topografiskt 

sett mycket markant del av denna ås. Med undantag för en liten inäga på 

Kammen är området helt skogsbeväxt. Bybor i Långviken berättar att älge� 

söker sig ut på Långön och Kammen för att simma över till sjöns södra 

sida. 

Spår av mänsklig verksamhet i området under historisk tid utgör en stug

grund omedelbart söder om inägan på Kammen. Det är vidare möjligt att 

benämningen Munkholmen har medeltida anknytning. Kyrkan, kanske i än 

högre grad än staten, visade under 12OO-14OO-talen ett ökat intresse för 

norrländska naturtillgångar, som älvarnas laxfisken. När det gäller 

Munkholmen kanske man vågar se ett samband mellan denna speciellt be

nämning och verkligheten bakom en muntlig tradition från Falmark i

Skellefteå, som i samband med notfiske omtalar "andar klädda i sida grå

kåpor" - franciskanermunkarnas dräkt var fotsid och grå och ett vanligt 

namn på dem var också gråkåpor. Det är inte uteslutet att franciskaner

munkar bedrivit notfiske i Tavelsjön med Munkholmen som fast bas. 

Kartans benämning DRAGIDAN på det lägsta stället mellan Kammen och Lång

ön markerar en plats där man förr i tiden forslade över båten för att 

slippa ro runt Långön och Munkholmen då man färdades längs Tavelsjöns 

norra sida. Av draget återstår i dag några större stenar. 

Slutligen kan nämnas att det finns en mindre grustäkt på Kammen samt 

en sommarstuga på Kamudden och Munkholmens yttersta del. Grusbrytning 

i begränsad omfattning har också förekommit på Långöns sydligaste del. 

I detta täktområde har anlagts en brunn. 



..... 
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INVENTERINGSMETODIK 

Inventeringen gick så till att hela provområdet okulärt besiktigades, 

varvid iakttagna fornlämningar inmättes på karta, beskrevs och foto

graferades. För att undersökningsresultatet skulle vara fullt jämför

bart med det från Riksantikvarieämbetets inventeringar tillämpades ej 

någon form av fornlämningssök genom "provstick" i marken med spade e d. 

UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

Vid undersökningen registrerades 3 stå-boplatser, 4 skärvstensförekoms

ter och 3 fångstgropar. Stå-boplatserna och skärvstensförekomsterna var 

påvisbara till följd av markskada genom vattenerosion eller grusbrytning 

SLUTSATSER 

En intensivinventering av ett provområde av det slag som nu genomförts 

visar verkligen hur bristfällig kunskapen om landskapet Västerbottens 

fornlämningsbestånd nu är. Eftersom vattenerosion och grusbrytning var 

av avgörande betydelse för undersökningsresultatet kan förmodas att än 

fler fornlämningar kunnat uppspåras om inventeringsarbetet också inne

fattat systematiska "provstick" i marken. 

Resultatet av den nu genomförda undersökningen har naturligtvis generell 

betydelse för fornminnesinventering som sådan. 



FORNLÄMNINGSNUMRERING 

Undersökningens nr Riksantikvarieämbetets nr 

1 116 

2 117 

3 118 

4 119 

5a-c 120 

6 121 

7 122 

8 123 

9 124 

10 125 

FYNDMATERIALET har tillförts Västerbottens museum 

under nr 15211-13 
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Art: 

Anlal fornlämningar: 

By, hemman eller}jordregisterenhet: 

Stå-boplats 
1 

Llmgviken 

Fornlämning N:r 1

Socken: Umeå
Härad: 

R IKS ANTIK V,\RIEAMIHTET 

Landskap: Västerbotten

Län: 11 

Överslktskorta: Ekonomisk karta 

i skala 1 : 10000. 
Blad: 21K 1 b

Jordregistcrnummer: 1: 39 II 

Gördsnamn, \ Lån Villanamn etc:/ gön 

Ägare: 

Postadr.: 

Brukare: 

Poslodr.: 

Specialkarta: 

Rilnlngar: 

Planer: 

Fotos: 6 st svartvita (negativ
VW arkiv) 

Särskild benämning på fornlämningen: 

Orienteringsuppgifter: Långöns sydligaste del samt näset över till den längre åt

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Antecknat av: 

SS0 belägna Mun.kholmen. 

Flack åsryggsände som åt SS0 övergår i ett nätt och jämnt 

över vattenytan uppstickande näs. Stränderna orienterade 

mot SSV-SV respektive 0-N0. 1-2 m brett strandplan. Strand

hak vid åsryggens fot. Gles sko�smark bestående av tall ocl 

enstaka granar. Asp och sälg vid strandhaket och p� nuset. 

Stå-boplats indikerad genom fynd av enstaka skärvstenar oct 

avslag längs ca 140 m av den SSV-SV stranden och i något 

lägre frekvens längs ca 150 m av den 0-N0. Sådant material 

låg både på strandplanet och en bit ut i vattnet. Boplatser 

gav sig emellertid främst tillkänna genom förekomst av 

skärvsten, avslag, skrapor och brända ben i schaktkanter 

som bildats vid begränsad grusbrytning på platsen i äldre 

tid. I en av grusgroparna har dessutom anlagts en brunn. D, 

A Huggert den 30.9.1977

Vand, 



RIK SA NTIKV/. q1eJ.MlHTET 

Fornlämning N:r 3 

Arl: Skärvstensförekomst 
Anlol fornlämningar: 1 

Socken: Umeå 
Härad: 

Landskap: Västerbotten 
Län: Il 

By, hemman eller
} jordregislerenhet: Långviken Öve rsl ktskarto: Ekonomisk karta 

i skala 1: 10000. 
Blad: 21K 1 b

Jordreglsternummer: 1: 23 II 

Gördsnomn, 
}Villanamn etc: 

Ägare: 

Posladr.: 

Brukare: 

Posta dr.: 

Kammen 
Specialkarta: 

Ritningar: 

Pioner: 

Fotos: 1 st svartvitt (negativ 
VLM arkiy) 

Särskild benämning pa fornlämningen: 

Orienleringsuppgifter: C- 30 r,"' on den V sormmrstur-0.11 p• !�udden. 

Terräng uppgifter: 

::3 sh--ri vniw: 

Antecknat av: 

2 m brett otrfllldpl r:: fro.mfur obet�rdlil"'t str ndhal: ::,amt 

ssluttnin.,.. Stranden orienterad �ot ..,sv. ulcogsmark be

sti'lende av tall, Gran och bju.,..,-. ur•, ton bjurk ·:ven n r 

lar vid strcndhal-et. 

ukärvstens::'örc1::o st. t:"prkuttni.nroyis 30 m 1:· 1 s str ndcn 

sa t en bit ut i vatt1.et f .. rel::o er ensta'm slc .. rv -te er. 

:illvcr tors: 1 st s' ·irvsten 

u· ert den 30.9.1977 

Vänd 



R I KSANTI i,. VARIEAMIIETET 

Art: Skärvstens:förekomst 

Antal fornlämningar: 1 

By, hemman eller} jordregislerenhet: Långv1.lcen

Jordreglslernummer: 1: 23 II 

Gårdsnamn, \ 
Villanamn etc:/ 

Ägare: 

Postadr.: 

Brukare: 

Kammen 

Fornlämning N:r 4 

Socken: Umeå 
Härad: 

Landskap: Västerbotten 

Län: Il 

Översiktskorto: Ekonomisk korta 

I skola 1 :10000. 

Blad: 21K 1 b 

Speclolkarto: 

Rilningor: 

Pioner: 

Postodr.: Fotos: 2 st svartvita (negatii 
VLM arkiv) 

Särskild benämning på fornlämningen: 

Orienteringsuppgifter: ,.,\:irst �O _. 329° om V hörnet in .. c n I!oren. Därefter

Terräng u ppglfter: 

110 

Husbehovs rusttikt i ·3ssluttninc: o t : • T .. t T :m:--,�os 

utanför rus ro en. 

Beskrivning: sy·rvstcnsföre -oD.St i OSO anten v ruet .. 1-ten, 4 m VSV 

Antecknat av: 

on irf'�-1; till t·ikten. Liincs dry t 2 

fcirel·o _ er måttli t med sk .. rvsten. 

Tillvnrato e: 1 st sk .. rveten 

A !Il.'. rert den 
::,o, 9. 1 977 

uv scilaktkanten 

Vänd 



Art: Skärvstensförekomst 
Antal fornlämningar: 1 

By. hemman eller} Lån . k jord registerenhet: gvi en 

Jordregistcrnummer: 1 : 23 II 

Gördsnamn, }Villanamn etc: Kammen 

Ägare: 

Fornlämning N:r 5a-c 

Socken: Umeå 
Härad: 

RI KS ANTIK V"RIE�M6ETET 

Landskap: Västerbotten 
Län: Il 

Överslktskarla: Ekonomisk karta 

i skala 1: 10000. 

Blad: 21K 1 b 

Specialkarta: 

.. Posladr.: Ritningar: 

l 

Brukare: Pioner: 

Postodr.: Fotos: 

Särskild benämning på fornlämningen: 

Orienteringsuppgifter: Kammens östligaste del samt näset över till Långön. 
' 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Anteck not av: 

Svagt kuperad sandplatå som åt SSO övergår i ett precis 

över vattenytan uppstickande näs. Stränderna orienterade 

mot SSV-SV respektive NO. Obetydliga strandplan. Strand

hak vid platån. Gles skogsmark bestående av tall och 

björk. Näset helt vegetationsfritt. 

Skärvstensförekomst. På några ställen längs stranden och 

en bit ut i vattnet förekommer sporadiskt med skärvsten. 

M :tt V'! ""' .'. � t ....,,._ e I\," l :_ .,_, � ·� ... o � � U o. .._ _ e .... 

'!'""-� (t-. te. -\, ... Ja s1e-.,t" "-v � � .... � br:v-dc.i
� { o � I C! I<. ' )> e kt .. : .,. \ � --.. ,., � .... � � .... �i i f! "" c\ e ~ c. " •

\t�i-'l .... C).._ l� �"-- � .. v-\ ,~ ta•-��•---1 ))"''��,\'"-..

H : ..,. � ,. '° � ,., .. "" � � r- .- ·� " e \" 'b :-t .. .,. � 'o ,.. u ft

A Huggert 

0 c.'-. 

den 30.9.1977 

• Vilrldi

!



RIK SANTIK VARIE�MBETET 

Art:

Antal fornlämningar:

By, hemman eller}Jord registerenhet: 

Jordregistcrn ummer:

Gördsnamn, \
Villanamn etc:J

Ägare:

Postadr.:

Brukare:

Posladr.:

Fornlämning N:r 6

Skärvstensförekomst 

1 

Långviken 

2:16 

Munkholmen 

Socken: Umeå

Härad:
Landskap: Västerbotten

Län: Il 

Överslklskarto: Ekonomisk karta

i skala 1 :10000.

Blad: 21K 1b 

Specialkarta:

Ritningar:

Pioner:

Fotos:

Särskild benämning p8 fornlämningen:

Orienteringsuppgifter: Munkholmens sydligaste del, vid brygga.

Terräng uppgifter:

Beskrivning: 

Antecknat av:

Strandplan framför flack terräng beväxt med tall och 

enstaka sälgar. Området påverkat av aktivitet kring 

sommarstuga och brygga. 

Skärvstensförekomst. På strandplanet och en bit ut i 

vattnet förekommer sporadiskt med skärvsten. 

A Huggert den 30 • 9 • 19 77

Vifo.d 



RIK$ANTIK VARIEAM8ETH 

Fornlämning N:r 7 

Art: Stå-boplats 

Antal fornlämningar: 1

Socken: Umeå

Härad:

Landskap: Västerbotten

Län: Il 

By, hemman eller} ]ordregisterenhet: Långviken Övcrslktskarla: Ekonomisk karta

i skola 1 :10000.

Jordregislcrnummer:

Gärdsnamn, }Villanamn etc: 

Ägare:

Posfadr.:

Brukare:

Postadr.:

1 : 39 II 

Långön 

Blad: 21K 1 b

Specialkarta:

Ritningar:

Pioner:

Fotos: 2 st svartvita (negativ
VIM arkiv) 

Särskild benämning på fornlåmnlngen:

Orienteringsuppgifter: Långöns åt SV jämnt ut buktande del.

Terränguppglfter:

Beskrivning: 

Antecknat av:

1.5 m brett strandplan framför strandhak och åssluttning. 

Stranden orienterad mot SV. Skogsmark bestående av tall 

och gran. Al och björk vid strandbaket. 

Stå-boplats. På strandplanet och en bit ut i vattnet 

sporadiskt med skärvsten samt yxa av skiffer. 

Tillvaratogs: 1 st yxa av skiffer. 

A Huggert den 30,9.1977 

Vänd/ 



Art: Fångstgrop 

Antal fornlämningar: 1 

By, hemman ellert Lån
gviken

jord registerenhet: I 

Jordreglstcrnummer: 1 : 3 9 II 

Gördsnamn, l 
Villanamn etc:j Långön 

Ägare: 

Poslodr.: 

Brukare: 

Postadr.: 

Särskild benämning på fornlämningen: 

Fornlämning N:r s 

Socken: Umeå 

Härad: 

RIKS ANTlk YARIEAMBETET 

Landskap: Västerbotten 

Län: Il 

Översiklskarlo: Ekonomisk korta 

i skola 1 :10000. 

Blad: 21K 1b 

Specialkorta: 

Ritningar: 

Planer: 

Fotos: 2 st svartvita (negativ 
VLM arkiv) 

Orlenteringsuppgifter: 136 m 362c om smalaste delen av näset mellan Långön och

Munkholmen 

Terränguppglfler: 

Beskrivning: 

Antecknat av: 

Krönläge å ås. Skogsmark bestående av tall och enstaka 

granar. 

Fångstgrop, närmast rektangulär, 3.5x2.5 (NNV-SSO) och 

1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2x1 (NNV-SSO). Vall kring 

kanten i 0N0-S-V, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h. I gropens 

botten några klumpstenar. Sådana även synliga i gropens 

sidor. I gropen 1 st gran och på vallen 4 st tallar. 

A Huggert den 27.9.1977 

Vänd 
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RIKSANTfl(VARlfiAMBEHT 

Fornlämning N:r 9

Art: Fångstgrop

Antal fornlämningar: 1

By, hemman ellert
. k Jord registerenhet: ( Lång-vi en 

Jordreglsternummer: 1 : 23 II

Gårdsnomn, } Långön Villanamn etc: 

Ägare:

Postadr.:

Brukare:

Posladr.:

Särskild benämning på fornlämningen:

Orlenteringsuppglfter: Centralt å Långön

Socken: Umeå
Härad:

Landskap: Västerbotten

Län: 11 

Övers I ktskarla: Ekonomisk karta

I skala 1 :10000.

Blad: 21K 1b 

Specialkarta:

Ritningar:

Planer:

Fotos: 1 st svart;vi tt (negati,
VLM arkiv J 

Terränguppglfter: Kanten av åskrön. Skogsmark, huvudsakligen bestående av 

gran. 

Beskrivning:

Antecknat av:

Fångstgrop, oval, 4x2.5 (N-S) och 0.7 m dj. Bottenplan, 

2.2x0.6 (N-S). Knappt skönjbar vall kring kanten. 

A Huggert den 30.9.1977

Välldl 

I 



RIKSANTIK VARIE.J.M8ETET 

Art: Fångstgrop (?) 

Anlal fornlämningar: 1

Fornlämning N:r 10

Socken: Umeå
Härad:

landskap: Västerbotten

Lön: Il 

By, hemman ellert Lån . k jordregisterenhel: ( gvi en Översiktskarto: Ekonomisk karta

i skala 1 :10000.

Jord registernummer: 1 : 23 II

Gördsnamn, }Villanamn etc: 

Ägare:

Kammen 

Blad: 21K 1b

Specialkarta:

Postadr.: Ritningar:

Brukare: Pioner:

osa r.:P I d Fotos: 2 st svartvita (negativ
VIM arkiv) 

Särskild benämning på fornlämningen:

Orlenteringsuppgifter: Först 56 m 116 om den V sommarstugan på Kamudden. Därefter

Terränguppgiftcr:

Beskrivning:

Antecknat av: 

67 m 123
c

.

Krönläge å ås. Skogsmark bestående av tall. 

Fångstgrop(?), närmast rektangulär, 2x1.5 (VNV-0S0) och 

0.3 m dj. Några små tallar på anläggningen. - Gångstig 

snett genom anläggningen som delvis igenfyllts då stigen 

påbättrats. 

A Huggert den 3 0 • 9 • 19 77 

VändJ 
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:Mu.nkholmen 
och Ka.nmen 
.J.Ot 3V och 

( A ), Långön ( B) 
( C) fotograferade
v. 30.9 •

Boplatsen fornläm.�ing nr 1 fotocraferad mot UV. 30.9. 

'1 3,6,.; 



J' 

)I �,r:r. 
l'Tr 1 foto0raferad mot ITV. 
30.9.

vid brunnen i lfV 

delen av nr 1. Observera 
sicärvstenarna. 30.9. 

Il J•l:,V 
SO delen av nr 1 fotogra
ferad mot sso. 30.9. 

lTV delen av nr 1 �ar kraf
tigt skadats i sa.nband J1ed 
anläggandet av en brunn. 
30.9. 

19 3,1": I[ 
Boplatsen fornlämning nr 2 
fotograferad mot HV. 30.9. 
Mellan pilar:1a. 



·,9 36 S-: 10
Fotografi taget från den ö

mot den V delen av nr 2.
Boplatsindikationerna upp
hör vid vassbeståndet i
bildens bakgrund. 30.9.

"',,r:r 
Skärvstensförekomsten forn-

lämning nr 4 fotograferad 
mot so. 30.9. Mellan de 
vita skärmarna. 

"� ,: a 
Del av Långöns V sida foto-

graferad mot SSO. Bilden 
når ej ända ut till boplat
sen fornlämning nr 7. 30.9. 

Skärvstensförekomsten forn

lämning nr 3 fotograferad 
mot OSO. 30.9. Mellan pi
larna. 

Detalj av nr 4. Observera 

skärvstenarna. 30.9. 

19 .1•r: ,. 
Käppen i strandvattnet 
visar den plats å nr 7 
där en yxa av skiffer på-
träffades. Foto mot NNV. 
30.9. 



Fångstgropen fornlämning nr 
8 fotograferad mot SSO. 
27.9. 

Fångstgropen fornlämning nr 
9 fotograferad mot SV. 
30.9. 

Utsikt från nr 10 mot sv.

30.9. 
R J,r:I 

Utsikt från nr 8 mot SSO. 
27.9. 

,9 ,., •• .,,. 
Fångstgropen ( ? ) forn
lämning nr 10 fotogra
ferad mot ONO. 30.9. 

Foto AH 



Yxa av mörk skiffer. Påtrf:iffad i 
strandvattnet å Långöns V sida 
( nr 7 ). ----

Skrapor från boplats & Lcngöns S del ( nr 1 ). Fr v mörkgrå kvartsit, 
grå kvartsit och vit kvarts/kvartsit. 


