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RAPPORT ÖVER KULTURMINNESINVENTERING 

Skinnmuddselets reglering, Stennäs kraftverk, Gideälven, 

Bjurholm och Fredrika kn:er. 

INLEDNING 

Graningeverken har ansökt om tillstånd att anlägga Stennäs 

kraftverk. Uppdämningsområdet skulle bli utmed Gideälven 

ca 3 mil. Länsantikvarien har i yttrande anfört att en nog

grann inventering måste utföras innan arbetsföretaget på

börjas och begärt kostnadsberäkning av Västerbottens museum. 

Enligt regeringsbeslut har 22.500 kr utbetalats för en sådan 

inventering till Riksantikvarieämbetet för vidarebefordran 

till Västerbottens museum. Graningeverken AB har i skrivelse 

formulerat att medlen används för inventering och dokumen

tation av kända eller förväntade fornlämningar och andra 

kulturhistoriskt intressanta lämningar inom ,dämningsområdet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH METOD 

Tidigare jämförbara undersökningar är Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinventering för ekonomiska kartan som utfördes 

1975-76. 

Bearbetning av historiskt källmaterial har utförts av Tyko 

Lundkvist (1973) och Karl Erik Ström m fl (1982). Samernas 

nyttjande av området omnämns av Manker (1953). 

Inventeringen inför rubr. företag har utförts av Sten Garde

ström som tjänstgjort 15 arbetsdagar med fältarbete och 

rapportsammanställning. 

Inventeringsmetoden har varit selektiv så att vissa ut

valda lägen har genomsökts noggrannt. Dessa är redovisade 

i bilaga 1. Provgropar med spade togs upp regelbundet, och 

i mindre omfattning användes jordsond. Gummibåt användes 

nerströms väg 92 varvid synintrycket från älven varit av

görande för valet av provundersökningsområde. Norr om 



vägen inventerades mest stränderna. Marken var låglänt och 

sikten dålig. Den bästa överblicken fick man från motsatta 

stranden. Myrar och igenvuxna raningar har genomsökts i 

mycket liten omfattning. 

Mot bakgrund av att Gideälven använts av Vilhelmina norra 

sameby som vinterled (Manker 1953) var inriktningen att 

finna lämningar efter tidiga visten viktig. Förutom att 

fornlämningar dokumenterades, noterades även lämningar efter 

exempelvis myr- och raningslotter och flottning. 

GEOGRAFI 

Gideälvens dalgång är genomgående låglänt med mycket myr 

och lövsly. Höjder och åsar består av mestadels blockig 

morän och är bevuxen med blandskog. 

FORNLÄMNINGAR 

Enligt yttrande från Länsantikvarien 1983-03-07 angavs att 

48 fornlämningar skulle beröras av regleringsföretaget. 

Vid närmare undersökning visar sig att endast 23 av dessa 

tidigare kända fornlämningar (fångstgropar) kommer att däm

mas över eller ligga så nära strandkanten att erosionsska

dor blir påföljden. Härtill kommer att 2 lämningar som 

sannolikt är forntida, och som framkommit genom invente

ringen, kommer att skadas av regleringsföretaget. Det gäller 

en härd och en skärvstensförekomst (nr 711/83:2 och 711/83:3). 

Ytterligare 2 lämningar har noterats men ej bedömts vara 

värda att undersöka och är knappast att betrakta som forn

lämningar. 

ÖVRIGA LÄMNINGAR 

Flottningsepoken som lades ner 1952, lämnade framförallt 

efter sig kojor och pålar efter timmerbommar. Dessa användes 

till in på 20-talet då vattnet sänktes för att öka strömmen 

(Ström -82:97 ff). Vid Storstutvattnets utlopp i Lanaträsket 

finns bevarad en flottningsdamm som så småningom övergavs 

p g a  att stället var svårflottat. 



Slåtterraningarna är helt igenväxta av lövskog och används 

som vedskog sedan 40 år tillbaks. Detta till följd av 

vattensänkningen som innebar att raningarna endast över

svämmades vid enstaka vårflod. (muntl. Johan Axelsson, 

Fredrika ca 67 år). Slåtterverksamheten är väl beskriven i 

Ström -82:52 ff. 

övriga lämningar som här nämnts har endast noterats och 

dokumenterats med foto. 

Litteratur: 

LUNDKVIST, TYKO 

MANKER, ERNST 

STRÖM, KARL ERIK 

m fl 

Bilagor: 

1973. Av ris och rot. En bebyggelse

historisk skildring av bygderna efter 

Lögdeälven från havet upp till Källsjön. 

1953. The Nomadism of the Swedish Mountain 

Lapps. Acta Lapponica VII. 

1982. Boken om Wiska. 

1. översiktskarta, inventerade områden

2. Kartor, registrerade kulturminnen.

3. Fotolista

4. Bilder

5. Kulturminnesbeskrivningar (Fornlämningsregisterblanketter)

6. Förteckning över fornlämningar som kommer att beröras av

kraftverksutbyggnad
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F0T0LISTA S/V Gideälven, Fredrika 1986 film nr /f Il o/ / 

1. Rester av gammal koja på bäverholmens S spets, fr NV

2. Flottningsdamm i utloppet av Storstutvattnet fr Nö

3. 
" fr NV 

4. Kittelforskojan, fr NNÖ

(Kojan ligger S om Lanaträsket)

5. Kittelforskojan fr V

6. Båthus, med inristat årtal, 1950, samt koja med tak som

en kåta och öppen eldstad i mitten. Fr V

S om yttre skinnmuddsjön, på " bäverhusudden."

7. Stenpir från flottningen. Skinnmuddsjön S del. "Fiskhökudden'.' Fr N

8. Stolpar för flottningsbommar.fr s; Skinnmuddselets N del.

"Skinnmuddnäset"

9. 711/83 :1. Bild av kullen ( mitten av bilden) fr S.

10. 711/83 :1 Skärvstensförekomst, fr S

11. 711/83 :1, fr V. I förgrunden förekomst av kol och rödfärgning

i marken.

12. Rester av myrhäsja på vintervägsmyran (S om bäverhusudden) fr NV

F0T0LISTA S/V Gideälven, Fredrika 1986 film nr t1 / / i).__

1. Rester av myrhäsja på vintervägsmyran ( S om bäverhusudden) fr N

2. 711/83 :4 Grop, fr N

3. " fr Nö 

4. Bävergnag, vid bäverhusudden.

Fotograf: Sten Gardeström 

Dnr. 711/83 
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Art: 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

FORNLÄMNING Nr 

Skärvstensförekomst Landskap: La 

Län: 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

jordregisternummer: Storberget 1: 1 Kommun: Asele 

Socken: Fredrika 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 21 I 0-1 e-f 

Koordinatangivelse: 

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

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: 5 0 m NO om strandkant 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning : 

Blockig moränås N-S. Tallskog. 

Skärvstensförekomst. På en sträcka av 20 m före

kommer enstaka till måttligt med skärvsten. 

Förekomsten ligger vid foten, av den S delen av åsen. 

15 mö om skärvstensförekomsten finns ett 3 x 3 m stort 

område där marken är rödbränd med förekomst av kol men 

ingen stenpackning. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Vbm 711/83:1 

fJ Antecknat av: Sten Gardeström den 2 2 / 7 19 8 6 

fil Granskat av: 

i= 
;;; 
E! 

den / 19 
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Art: Härd 

Antal fornlämningar: 

FORNLÄMNING Nr 

landskap: La 

län: 

Härad: 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Viska 2: 1 Kommun: Asele 

Socken: Fredr ika 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc. : 

Ägare: 

Postadress: 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 21 I 0-1 e-f 

Koordinatangivelse: 

Specialkarta: 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

Krön av skarp ås. Tallskog. 

Härd, 1-x 0,6 m i diam, av 0.2 - 0,3 m st stenar. 

Stenarna djup nersjunkna i marken. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition : 

Vbm 711/83:2 

� Antecknat av : Sten Gardeström den 2 5 / 7 19 8 6
It) 
0 

fil Granskat av: 

i:
.; 

den / 19 
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FORNLÄMNING Nr RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

Art: Skärvstensförekomst Landskap: 

Antal fornlämningar: Län: 

Härad: 
Jordregisterenhet och 
jordregisternummer: Viska 3: 2 8 Kommun: Asele 

Gårdsnarnn. 
lägenhetsnamn iltC.: 

Ägare: 

Postadress: 

Socken: Fredrika 

Översiktskarta: Ekonomisk karta i skala 1 : 10 000. 

Blad: 21 I 2-3 e-f 

Koordinatangivelse: 

...... __________ ----------------------l Specialkarta: 

Särskild ben,imninv på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: 

Terränguppgifter: 

Beskrivning: 

ö stranden av Gigån. Strandplan nedanför brant 

V-sluttning. Lövsly.

Skärvstensförekomst. På en 20 m 1 sträcka, NV - Sö, 

förekommer måttligt till rikligt med skärvsten. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Vbm 711/83:3 

� Antecknat av: Sten Gardeström den 1 / 8 19 8 6 

� Granskat av: 
,;< 

0 

> 

..J 

den / 19 
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Art: 

Antal fornlämningar: 

Jordregisterenhet och 

Grop 
FORNLÄMNING Nr 

Landskap: La 

Län: 

Härad: 

jordregisternummer: Viskaskogen 1: 1 Kommun: Asele 

Socken: Fredrika 
Gårdsnamn, 
lägenhetsnamn etc.: 

RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

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

Postadress: Blad: 21 I 0-1 e-f 

Koordinatangivelse: 

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

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: 

Terräng uppgifter: 

Beskrivning: 

Myrholme. Sand. Tallskog. 

Grop, 4-m i diam och 0,3 - 0,4 m dj 

Gropen ser "fångstgroplik" ut, men saknar helt vall. 

Den är delvis genomgrävd av rävgryt, och ger intryck 

av att vara en erosionsskada. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Vbm 711/83:4 

� Antecknat av: Sten Gardeström den 2 4 / 7 19 8 6
U'l 0 
� Granskat av: 
.:,t. 

0 

.>-

Q) .0 
::i 

den / 19 



Förteckning över fornlämningar som kommer att beröras av 

kraftverksutbyggnaden: 

Raä 77 

Raä 124 

Raä 124 

Dnr 

711/83:2 

Dnr 

711/83:3 

Fångstgropar, samtliga kommer att dämmas över 

d V s 12 st. 

Fångstgropar. 9 av 18 kommer att dämmas över. 

Fångstgropar. Erosionen kommer på sikt att 

skada 2 fångstgropar (samtliga). 

Härd. 

Skärvstensförekomst. 


