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1 SAMMANFATTNING 
 
Denna rapport redovisar projektet “Skoglig kulturhistoria 1997” som påbörjades den 1 juni 1997 
och som slutfördes under 1998. Arbetet har genomförts i fjorton av länets femton kommuner.  
Under den första perioden genomfördes fältinventeringen och registreringen av materialet på 
databas och arkivkartor. Under den andra perioden har registreringen färdigställts och under den 
sista perioden har fornlämningarna fältgranskats av arkeolog. 
Projektet har helt finansierats med nationella medel. Pengar har erhållits från 
Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Skogsvårdstyrelsen har svarat för 
projektets genomförande. Förutom de nämnda finansiärerna har arbetet skett i samråd med länets 
museer och Riksantikvarieämbetet. 
Projektet har två målsättningar. Dels att söka, och bestämma läget av, så många kulturlämningar 
som möjligt och att göra denna kunskap tillgänglig för länets kulturmiljövårdande institutioner 
samt för det praktiska skogsbruket. Dels att bereda arbetslösa människor ett arbetslivsutvecklande 
arbete. 
Antalet ALU-anvisade som arbetat i projektet har uppgått till 90 st. Under fältsäsongen 
inventerades 495 700 ha skogsmark och skogliga impediment. Totalt upptäcktes 5 054 
kulturlämningar fördelade på 3 462 lokaler. Av dessa granskades 473 lokaler med totalt 888 
lämningar och ca 50% (435 st) visade sig vara  fornlämningar. 
De ALU-anvisade har arbetat i små grupper om 2-3 personer, och till största delen i den egna 
hembygden. Detta har inneburit följande fördelar; 
 – Egna resor till arbetsområdena blev korta och därmed billiga, vilket sannolikt höjde 
    motivationen. 
 – Källforskningen underlättades och blev effektivare genom kännedom om lämpliga 
      nyckelpersoner. 
 – Lokalkännedom och egen kunskap om kulturlämningar gav snabb framgång i  
   arbetet, vilket stimulerade till större arbetsinsats. 
En av arbetsledningen utförd bedömning av de ALU-anvisades attityd till arbetet gav till resultat 
att endast 6% uppvisade svagt intresse och engagemang medan resten visade ett stort till mycket 
stort intresse och engagemang för arbetet. Denna lust för arbetsuppgiften återspeglas även i 
effektiviteten. Tidsåtgången för att finna en kulturlämning blev bara 1,5 dagsverken, vilket är ett 
bättre resultat än vad många  andra liknande projekt i landet kan visa upp. Det kan även vara en 
indikation på att stora mängder kulturlämningar finns i våra skogar. Då endast 11,7% av länets 
skogliga areal kulturminnesinventerats genom detta projekt, är det sannolikt att stora mängder 
kulturlämningar återstår att lokalisera. 
 
 



2 INLEDNING 
 
Alltsedan inlandsisen släppte sitt grepp om landskapet har människor nyttjat marken och naturens 
nyttigheter. De människor som vandrade in skapade livsmönster, som efterhand avlöstes av andra 
levnadssätt. I början uppstod jägar- och samlarkulturer, vilka så småningom kompletterades med 
renskötsel och jordbruk. Med jordbruket påbörjades bearbetningen av de översta markskikten. 
Jordbruket har under historisk tid ökat i betydelse och tidvis varit befolkningens viktigaste 
näringskälla. Som följd därav har bearbetningen av den orörda marken ökat. 
Skogen gav tidigt viktiga nyttigheter. Förutom jakt på skogslevande djurarter kunde man från 
skogen hämta ved, byggnadsmaterial, ämnen till redskap mm. Denna användning av skogens 
resurser påverkade knappast dess sammansättning. I takt med teknisk och industriell utveckling 
uppstod emellertid efterfrågan på förädlade skogsprodukter som träkol, tjära och pottaska. Även 
denna produktion lämnade skogen relativt orörd. 
I mitten av 1800-talet började man exploatera länets urskogsliknande skogstillgångar. Tack vare 
uppfinning av ångmaskinen blev det möjligt att rationellt och ekonomiskt sönderdela 
timmerstockarna. Därmed startade en ny epok i användningen av skogarna. Detta förde även med 
sig ombyggnader av älvarna, så att de kunde användas som flottleder. 
Människan har således från istidens slut fram till idag tillverkat redskap och konstruerat 
hjälpmedel för att skaffa sig föda. Denna strävan har för varje epok medfört att olika spår och 
rester lämnats i landskapet; framför allt i skogsmarken. Dessa kulturrester är vår kunskapsbank 
över gångna generationers verksamhet och livsmönster. De är också vårt kulturarv, som vi är 
skyldiga att värna och bevara till efterkommande. 
I 1994 års skogspolitik preciseras två övergripande och jämställda mål, nämligen produktions- 
och miljömålet. Med miljömålet avses både naturmiljön och kulturmiljön. Skogsbruket har 
således ansvar för denna målsättning. Som sektorsmyndighet har skogsvårdsstyrelsen till uppgift 
att utöva tillsyn och medverka till måluppfyllelsen. Som ett led i denna uppgift genomförde 
skogsvårdsorganisationen under 1993-1995 en studiekampanj kallad “Kulturmiljövård i skogen”. 
Drygt 3500 skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän i Västerbotten deltog i dessa studier, 
vilka hos deltagarna skapat kunskap och förståelse för kulturlämningar. Trots detta finns en 
uppenbar risk att  kulturlämningar skadas eller förstörs i samband med skogliga arbeten. Detta 
beror på att lämningarna ofta är svåra att upptäcka i terrängen. Det har därför framstått som 
mycket angeläget att lämningarnas läge i skogsmarken lokaliseras, att deras belägenhet förs in på 
kartor och att informationen därefter förs ut till skogsbruket. 
Mot denna bakgrund har skogsvårdsstyrelsen verkat för att en inventering av kulturminnen på 
länets skogsmark skulle genomföras. Efter stöd från länsmyndigheter startade projektet “Skoglig 
kulturhistoria” under våren 1997. 
 
2.1 Projektbeskrivning 
 
Projektet har genomförts i fjorton av länets femton kommuner. Arbetet påbörjades den 1 juni 
1997 och avslutades under 1998. Skogsvårdstyrelsen har varit anordnare av projektet och svarat 
för projekt- och arbetsledning. Arbetet har skett i samarbete med länets museer, 
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Länsarbetsnämnden och 
Arbetsförmedlingarna.  



 
Finansiering – bidrag och övriga insatser 
 
I projektet ingår inga medel från EU:s strukturfonder. Projektet har helt finansierats med 
nationella medel. Av nedanstående tabeller framgår vilka myndigheter och institutioner som i 
olika avseenden bidragit till projektets finansiering mm. 
 
Bidragsmedel
 
 Givare Bidrag Kronor 
 Länsarbetsnämden Projektmedel 1.400.000 
 Arbetsförmedlingarna Projektmedel 440.000 
 Arbetsförmedlingarna; Bidragsmedel  3.351.700 
 till ALU-anvisade 
 Länsstyrelsen/enheten för  Projektmedel 600.000  
 företagsutveckling  
 Länstyrelsen/enheten för  Projektmedel 70.000  
 kulturmiljö 
 Summa bidragsmedel  5.861.700 
 
Övriga insatser
 
 Givare Bidrag 
  
 Länsstyrelsen Utlåning av datorer för registrering av kulturlämningarna  
  i databas 
  Antikvarisk rådgivning i referensgrupp 
 
 Riksantikvarieämbetet Antikvarisk rådgivning i referensgrupp 
 Länets museer Antikvarisk rådgivning i referensgrupp och utbildning av  
  ALU samt personal.  
  Programvara till datorregistering samt datorhandledning 
 
 
 
 Målsättning 
 
Projektet har haft två målsättningar. Den ena har varit att söka och bestämma läget av så många 
forn- och kulturlämningar som möjligt inom givna terrängavsnitt. Den andra har varit att bereda 
arbetslösa människor ett arbetslivsutvecklande arbete. 



Ju längre tiden gått sedan en boplats med tillhörande lämningar övergetts desto svårare blir de att 
upptäcka, eftersom humustäcke och vegetation döljer dem. Detta gör att det krävs kunskap och 
träning för att se och tolka konturerna av kulturlämningar. 
Trots viss utbildning är svårigheterna för skogsbruket uppenbara. Skogsbruket idag är i hög grad 
mekaniserat. Motormanuell avverkning förekommer i mycket liten omfattning. De allra flesta 
som utför avverknings- och transportarbeten sitter i tekniskt avancerade och snabbt arbetande 
skogsmaskiner. Förarna har begränsad tid att granska terrängen. Dessutom medför snö och 
skuggor från maskinernas strålkastare att det  är svårt att upptäcka kulturlämningar. Dessa 
svårigheter kan undanröjas vid avverkningsplaneringen. Genom snitsling/målning av träd intill 
kulturlämningarna kan maskinförarna uppmärksammas på desamma. Detta kräver dock, att 
lämningarna är kända för den skogsvårdande myndigheten eller markägaren, vilket sällan är 
fallet. 
Det första målet för projektet har därför varit att bestämma kulturlämningarnas läge i terrängen. 
Genom skogsvårdsstyrelsens tillsynsverksamhet skall denna kunskap delges skogsägarna som har 
att vidta lämpliga åtgärder, så att kulturobjekten inte skadas vid skogliga åtgärder. Skogsbruket 
har därigenom möjlighet att uppfylla det i Skogsvårdslagen stipulerade miljömålet. I denna 
målsättning ingår även att göra det insamlade materialet användbart och lättillgängligt genom 
registrering i en databas som i framtiden kan kopplas till skogsmaskinernas GPS/GIS-system. 
Den andra målsättningen har varit att erbjuda arbetslösa möjlighet till arbetslivsutveckling 
(ALU). Detta har inneburit att människor som kommit till projektet fått undervisning om 
kulturlämningar, hur man söker dem i terrängen, och hur de registreras. 
 
 
 Arbetssätt 
 
Inventeringen har genomförts av ALU-anvisade personer. Vid projektstart var 58 personer 
anvisade. Projektet inleddes med teoretisk och praktisk utbildning under två dagar. 
Därefter fick de ALU-anvisade börja sin inventering som varvades med källstudier och 
intervjuer. Man intervjuade äldre lokalbefolkning, pensionerade skogstjänstemän, personer med 
kulturhistoriskt engagemang, studiecirkelledare m.fl. De källor som studerades var gamla kartor, 
bygdeböcker m.m. 
Med sig i fält hade de ALU-anvisade en för projektet framtagen “Fälthandledning” och 
tillhörande fältblanketter. När en lämning hittats beskrevs den på fältblanketten och prickades in 
på den ekonomiska, eller “gula kartan”, i skala 1:10 000 eller 1:20 000. I vissa fall har man varit 
tvungen att använda kopior av dessa. Efter fältsäsongens slut har informationen från 
fältblanketten lagts över i en databas och kartinformationen till ett digitaliseringsoriginal. För 
detta arbete krävdes utbildning och tillgång till datorutrustning för samtliga kommungrupper. 
Länsstyrelsens IT-enhet hade därvid vänligheten att låna ut avställda datorer och skärmar, så att 
samtliga grupper erhöll en enhet. Arkeologerna och SVS-kommunansvariga utbildades på 
databasen ”SOFIE”  varefter de kunde utbilda och handleda  respektive ALU-grupper. 



3 KULTURHISTORISK BAKGRUND 
 
Västerbottens län med landskapen Västerbotten och delar av Lappland och Ångermanland  
sträcker sig från Bottenviken till högfjällen vid norska gränsen. Landskapet och dess utnyttjande 
genom tiderna visar på stora variationer. I stora drag kan man säga att människor har levt här 
sedan isen började smälta bort. Man livnärde sig på jakt, fiske och insamlande av annat ätbart, 
aktiviteter som fram till våra dagar har varit ett viktigt inslag i ekonomin som kunde kombineras 
med jordbruk, renskötsel och skogsbruk. Runt 500 f. Kr antas man ha börjat med enklare odling 
och boskapsskötsel vid den dåvarande kusten. Den pågående landhöjningen gör att strandlinjen 
förskjuts och ändrar utseende. En kustboplats från t. ex. 500-talet f. Kr. ligger idag 25 m över 
havet. 
Jordbrukandet kom till inlandet relativt sent, under 1700- och 1800-talet, och fick fart först i och 
med statsmakternas vilja att kolonisera Lappmarken.  
Under denna flera tusen år långa period har människor lämnat spår efter sig i naturen. Det är 
lämningar efter bostäder, fångstredskap, begravningar, skogsbruk, djurhållning och odling. Alla 
fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte på något sätt förstöras. De lite yngre 
lämningarna åtnjuter också visst lagskydd enligt skogsvårdslagen. 
Utseendet på människors bostäder har varierat och resterna av dem ger olika spår. Vid sandiga 
sjö- och älvstränder kan man ibland se härdar, eldsprängd sten och enstaka redskap av sten. Har 
man tur kan man även hitta brända ben från måltider och stenavslag från redskapstillverkningen. I 
skogsmark kan man finna stora gropar med sandiga och/ eller steniga vallar runt om, dessa är 
hyddbottnar. Kvar efter samernas kåtor finns en härd och ibland en vall. Ett enkelt timrat hus som 
rivits eller förmultnat kan vara svårt att återfinna eftersom det enda som finns kvar är några 
syllstenar eller en grund av sten. I senare tid utgörs grunden av huggen sten eller cement. 
De mest kända fornlämningarna i skogen är kanske fångstgroparna som är mycket talrika i länet. 
Fångstgroparna användes under lång tid. Beroende på ålder och markförhållanden är de olika 
tydliga. Andra fångstredskap som finns kvar i skogen är rävtanor och olika sorters “flakar” för 
fångst av fågel och smådjur. 
De största och tydligaste lämningarna från vår förhistoria är bronsåldersrösen i kustbandet. 
Gravar med flackare profil än rösena kallas stensättningar. I inlandet finns så kallade 
sommargravar, vilka har fungerat som tillfälliga begravningsplatser i väntan på att transport till 
kyrkogården kunde genomföras. I fjällen finns samiska gravar som ofta är uppbyggda av 
stenhällar. 
Det tidiga skogsbruket har lämnat många spår efter sig, såsom kolbottnar, tjärdalar och många 
grunder efter kojor som man bott i under tiden man arbetade i skogen med flottning, tjärbränning, 
avverkning och kolning. Vid små bäckar finns fördämningar som gjorts för att få ordentligt 
vattenflöde på våren när man velat flotta timmer, mala säd, såga timmer eller hyvla takspån.  
Uppodlingen av jorden lämnar spår efter sig i form av röjningssten samlade i högar och 
terrasserade ytor. På många myrar kan man hitta diken och fördämningar som användes för 
översilning av näringsrikt smältvatten som ökade avkastningen på slåttermarken. 
 
 
 



4 INVENTERING AV KULTURLÄMNINGAR 
 
Alla former av dokumentation av kulturlämningar görs för att öka kunskapen om  den lokala 
historien. Genom att skydda våra fornlämningar bevaras vårt kulturarv. Med kunskap om 
kulturlämningars förekomst och läge i terrängen minskar risken att de förstörs vid skogsbruk, 
vägbyggen eller liknande. De lämningar som hittas, bedöms av en utbildad arkeolog och förs 
sedan in i fornminnesregistret där de får ett nummer i en serie/ socken och  markering på kartan. 
Fram till och med 1998 finns det ca 12000 lokaler med ca 15000 lämningar  registrerade i 
Västerbottens läns fornminnesregister. Kartor och beskrivningar över dessa lämningar går att 
studera på Västerbottens museum, Skellefteå museum och på Länsstyrelsen i Umeå samt på 
Skogsvårdsstyrelsens lokalkontor. I fornminnesregistret är alla kända kulturlämningar 
registrerade. En del av dessa är klassade som fornminnen och är därmed skyddade genom 
kulturminneslagen (KML). Hänsyn till övriga kulturlämningar regleras i skogsvårdslagen (SVL). 

4.1 Fornminnesinventering 
 
Systematiskt sökande efter fornlämningar har skett vid flera tillfällen i Västerbottens län. Under 
1950-talet inventerades framför allt kustområdet då flera bronsåldersrösen registrerades. Senare, 
under 1980-talet, inleddes en revidering av tidigare inventerade områden och nya, tidigare helt 
oinventerade områden besöktes. Dessa inventeringar genomfördes av Riksantikvarieämbetet i 
Stockholm. Så småningom insåg man att fornminnesinventeringen i norra Sverige skulle bli 
effektivare om man hade ett eget regionkontor där man kunde bygga upp och samla kunskapen 
om de fornlämningar som förekommer i norra Sverige. Därför bedrevs fornminnesinventeringen 
från Riksantikvarieämbetets kontor i Luleå fr.o.m. 1984. Under åren som gått har insatserna 
varierat. Under de senaste åren har anslagen minskat stadigt för Västerbottens del. I praktiken 
innebär detta att stora områden lämnas obesökta. 
 

4.2 Vattenregleringsinventeringar 
 
Inför alla större vattenregleringsföretag har man inventerat kulturlämningar som skulle beröras av 
den förändrade vattennivån. Några av de platser man hittade undersöktes närmare genom en 
arkeologisk utgrävning eller dokumentation. I en del fall har återbesök gjorts på t.ex 
stenåldersboplatser, som ligger i eroderingszonen. Då har man kunnat konstatera att nya boplatser 
kommer fram medan andra  försvinner.  

4.3 Studiecirklar 
 
På många platser i länet har man haft studiecirklar för att dokumentera de lämningar som finns i 
skog och mark. Ibland har man även skrivit ned vad olika platser har för namn och händelser och 
historier knutna till dessa. Detta är sammanställningar, som kan utgöra underlag, för att få en 
samlad bild av en trakts historia. Studiecirklarna, ”Kulturmiljövård i skogen”  har genomförts i 
regi av studieförbunden i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen på orten. 

 
 
 
 
 



5 INVENTERINGEN 1997     
 

5.1 Organisation 
 
I varje deltagande kommun har en eller flera ALU-anvisade arbetat. Respektive kommun har haft 
en SVS-tjänsteman som arbetsledare och kommunansvarig. Projektledaren är SVS tjänsteman, 
som till sin hjälp har haft 2-4 arkeologer samt en referensgrupp. Referensgruppen har bestått av 
sakkunniga personer från Länsarbetsnämnden, Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet och Västerbottens museum. 
 

”HUVUDMÄN” 
Arbetsförmedlingarna
Länsarbetsnämnden 
Länsstyrelsen 
Skogsvårdsstyrelsen 

REFERENSGRUPP: 
Länsarbetsnämnden, 

Länsstyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet, 

Västerbottens museum och 
Skogsvårdsstyrelsen

Projektledare 
1 SVS 

KOMMUNANSVARIGA
14 SVS

Specialister 
2 arkeologer 

   Åsele 

Vännäs 

Dorotea 

Lycksele 

  Malå 

Nordmaling 

Norsjö 
Robertsfors 

Vindeln 

Sorsele 

Umeå 

Skellefteå 

Vilhelmina 

Storuman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram. 1. Projektets organisation. 
 



 ALU-anvisade 
 
Arbetsförmedlingarna i respektive kommun har svarat för rekryteringen av ALU/ inventerare. 
Med hänsyn till ekonomiska omständigheter och de ALU-anvisades arkeologiska kompetens 
organiserades arbetet på följande sätt: 
 –  små arbetsgrupper om 2-3 personer, varav en av dem utsågs till gruppledare 
 –   gruppens deltagare rekryterades om möjligt från samma eller närliggande ort 
 –  inventeringsområde valdes i närheten av hemorten 
Närheten till hemorten medförde att: 
 – resekostnaderna minskade 
 –   motivationen ökade 
 –   man fick snabba resultat genom lokal- och personkännedom 
 –   man fick snabb framgång i arbetet 
Antalet ALU-anvisade har varierat i kommunerna. I vissa kommuner har de flesta som började 
vid start arbetat projekttiden ut. I andra kommuner har en del slutat eller fått arbete och då blivit 
ersatta av andra arbetslösa. 
 

Kommun antal ALU 
Dorotea 4 
Lycksele 6 
Malå 10 
Nordmaling 9 
Norsjö 4 
Robertsfors 4 
Skellefteå 6 
Sorsele 4 
Storuman 4 
Umeå 4 
Vilhelmina 12 
Vindeln 13 
Vännäs 5 
Åsele 5 
Summa 90 

  
Tabell. 1. Det totala antalet ALU-anvisade i respektive kommun och för länet. 
 
 
 Kommunansvariga 
 
De kommunansvarigas uppgift har varit att svara för arbetsledning och administration inom 
respektive kommun. I denna uppgift har bl. a. ingått att samverka med den lokala 
arbetsförmedlingen vid rekrytering av ALU. SVS-personal har genom personkännedom kunnat 
ge tips till AF om personer, som varit lämpliga att rekrytera till projektet. I kommuner med stor 



omsättning på ALU-anvisade har det administrativa arbetet för SVS tjänstemännen varit 
omfattande. 
 Arkeologer 
 
Sex arkeologer har, under olika perioder, arbetat i projektet på hel eller deltid. Under fältsäsongen 
1997 arbetade Erik Sandén, Jeanette Joelsson och Lennart Sundqvist med handledning och i viss 
mån granskning. Under senare delen  av 1997 och till mars 1998 arbetade Charlotta Sanell med 
granskning av kartmaterial samt med korrigeringar i databasen. Återstående fornlämningar 
granskades under sommaren 1998. Detta arbete utfördes av Charlotta Sanell, Andreas Stångberg 
och Bengt-Olav Käck. 
 
 
Projektledning 
 
Henning Pettersson har ansvarat för projektet. Under kampanjen “Kulturmiljövård i skogen” 
1993-1995 var han länets kampanjledare. Under de åren etablerades ett värdefullt samarbete med 
personal vid länets museer och länsstyrelsens kulturmiljöenhet. De relationer som då skapades 
har varit till fördel i projektarbetet. Ömsesidiga och informella kontakter har snabbt löst problem 
och gett svar på frågeställningar. 
 
 
5.2 Fältarbete – inriktning och resultat 
 
Genom projektet “Skoglig kulturhistoria” fick länets samtliga kommuner möjlighet att  med hjälp 
av ALU-anställda utöka kunskapen om de kulturlämningar som finns i skogen. De ALU-anställda 
kunde med hjälp och stöd av två arkeologer och en arbetsledare på skogsvårdstyrelsernas 
lokalkontor, inventera lämpliga områden i sin närhet. Inventeringen påbörjades i juni månad och 
pågick så länge det var barmark; oktober månad i inlandet, och november månad i kusten. 
 
 
 Inriktning 
 
Kunskapen om kulturlämningarnas belägenhet är av central betydelse för en framgångsrik 
kulturmiljövård. Inriktningen för fältarbetet har därför varit att utnyttja fältsäsongen maximalt, 
samt att upptäcka och registrera så många kulturlämningar som möjligt. Som ett led i denna 
strävan påbörjades fältarbetet  - utan omfattande källforskning -  tämligen snart efter de inledande 
utbildningarna. Detta var för de flesta arbetslag möjligt, eftersom arbetsområdet var beläget i den 
egna bygden. Därmed hade man redan kunskaper om kulturlämningar och kunde med 
lokalkännedom snabbt påbörja inventeringsarbetet. Källforskningen kunde också  - för de flesta 
arbetslag -  bedrivas rationellt och effektivt, då man kände många “nyckelpersoner” i bygden. Så 
småningom lärde man sig att även iaktta äldre och mer svårupptäckta lämningar som boplatser 
från stenåldern och samiska härdar. Efterhand som  de olika ALU- grupperna hittat kulturspår i 
terrängen har arkeolo-gerna kommit för att granska och bedöma vad som hittats. Dessa besök av 
arkeologerna har även blivit tillfällen för vidareutbildning av de ALU-anställda. De stora 
avstånden och mängden hittade kulturlämningar har dock medfört, att endast en bråkdel av 



lämningarna blivit granskade. Granskningen är en förutsättning för att lämningarna skall kunna 
registreras i fornlämningsregistret. Tillsvidare kommer alla lämningar, som registrerats i projektet 
att finnas i ett separat register, som är tillgängligt på skogsvårdsstyrelsernas lokalkontor i länet 
och på länsmuseet. I en fungerande kulturmiljövård krävs emellertid, att kunskaperna om 
lämningarna och deras belägenhet förs ut till skogsmarkens brukare. 
 
 
 Resultat 
 
Under sommaren 1997 arbetade sammanlagt 90 ALU-anvisade personer med att söka och 
registrera kulturlämningar i 14 av länets kommuner. Många av ALU-grupperna fick arbeta i sin 
egen hemtrakt. Antalet inventerade kartblad har därför blivit ganska stort. Alla blad blev dock 
inte färdiga.  Av kartöversikten nedan, Fig 1, framgår vilka kartblad som är färdiga och vilka som 
är påbörjade. 

 
 
Figur.1. Inventerade kartblad. Färdiga blad (  g ) och påbörjade blad (   ). 
 
 
 



Kommun Hektar 
Dorotea 24295 
Lycksele 26508 
Malå 124802 
Nordmaling 12234 
Norsjö 34907 
Robertsfors 13590 
Skellefteå 56849 
Sorsele 19000 
Storuman 27907 
Umeå 45000 
Vilhelmina 22386 
Vindeln 34379 
Vännäs 33902 
Åsele 20000 
Summa 495759 

 
Tabell. 2. Inventerad arealen; skogsmark, 
inklusive impediment, kommunvis och totalt i länet. 
 
Till följande tabeller, 3-16, lämnas nedan dels en sakordsförklaring och dels en förklaring till 
rubrikerna. 
 
sakordsförklaring 
 
”Bebyggelselämning annan” betecknar alla rester efter kojor, lador, jordkällare med mera. 
”Bebyggelselämningar efter fäbod, torp  eller By/gårdstomt mm” utgöres av endast en lämning 
även om det kan finnas flera husgrunder, röjningsrösen eller brunnar på platsen. 
”Boplatslämning”är en förhistorisk boplats med skärvsten, avslag och redskap. 
”Boplatsvall” är vallomgärdad grop, förmodad förhistorisk bostad. 
”Brott/täkt” är sakordet för torvtäkter, lertag och stenbrott. 
”Fossil åker” används som samlingsnamn för övergiven åkermark. 
”Fångstanläggning annan”  är t.ex rävtanor. 
”Gränsmärke” avser alla rågångsrösen eller liknande. 
”Industrilämning” inbegriper bl.a. alla flottningslämningar. 
”Smideslämning”  är grunder efter  gårds- eller bysmedjor. 
 
rubrikförklaring 
 
ej granskad = ej granskad och bedömd av arkeolog 
R = Fornlämning 
B = Tveksam fornlämning som bevakas och undersöks inför exploatering av marken 
I = Kulturlämning som saknar fornlämningsstatus 
X = Naturbildning eller kulturlämning som inte är varaktigt övergiven eller ej återfunnen 





























 

5.3 Registrering av kulturlämningarna 
 
Alla kulturlämningar som hittades i skogen skulle registreras. Beskrivningen skedde på en 
fältblankett som utarbetats för detta projekt. Innehållet på blanketten rättades sedan av respektive 
arkeolog innan uppgifterna skrevs in i ett dataregister. Dataregistret som använts heter SOFIE 
och har utarbetats vid Västerbottens museum. De i databasen inskrivna beskrivningarna av 
kulturlämningar har kontrollerats och korrigerats så att hela materialet skall vara jämförbart och 
möjligt att söka i, samt följa den beskrivningspraxis som tillämpas av Riksantikvarieämbetet. 
Meningen är att lämningarna skall vara beskrivna på  sådant sätt, att de efter granskning skall 
vara lätta att föra över till Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Tillsammans med 
beskrivningen gjordes i fält en inprickning på lämpligt kartmaterial, vilket ofta var en ekonomisk 
karta eller en kopia av den. 
Den gynnsamma fältsäsongen samt engagerade och duktiga inventerare har medfört att antalet 
hittade lämningar är omfattande. Detta har lett till att de ALU-anvisade inte hann med all 
registrering i databas och på arkivkartor. Genom tillmötesgående av huvudmännen fick projektets 
resterande medel användas under 1998 för att slutföra registrering, digitalisering samt 
fältgranskning och klassificering av lämningarna. 
 
 Fältblankett 
 
Med sig i fält hade inventerarna en fältblankett ( bilaga1) och fälthandledning (bilaga 2). På 
fältblanketten beskrevs på bästa sätt de hittade kulturlämningarna. Erfarenheten har visat att 
blanketten borde ha varit mer detaljstyrd för att få med alla nödvändiga uppgifter. 
  
 Kartdigitalisering 
 
En målsättning med projektet var att de upptäckta lämningarnas läge skulle registreras  i en 
kartdatabas genom digitalisering. Detta arbete fick anstå till efter fältsäsongen 1998, då så många 
kulturlämningar som möjligt skulle granskas i fält av arkeologer. Denna granskning har ökat 
tillförlitligheten av registret och därmed möjligheten att använda det i framtidens datautrustade 
skogsmaskiner. 
 
 GPS-utrustning 
 
Positionsbestämning av fynden har, förutom i en kommun, utförts genom stegning från fasta, på 
kartblad synliga, objekt i terrängen. Positionen har därefter inprickats på kartan. Metoden ger ett 
varierande resultat i fråga om exakthet, även för inventerare med vana att arbeta med kartor. 
Inventerare med begränsad vana och kunskaper i kartläsning har ännu större svårigheter att pricka 
in lämningens rätta position. 
För att få erfarenheter från lägesbestämningar med tekniska hjälpmedel utrustades Umeå 
kommungrupp med en GPS-mottagare och D-tillsats. Detta gjordes under hösten och även 



tidigare registrerade kulturlämningar som prickats in manuellt återbesöktes och lägesbestämdes 
med hjälp av GPS. 
 Detta förfarande gav följande erfarenheter: 
 – Tydliga skillnader framkom mellan manuell inprickning och GPS-angivelsen. 
 –   Speciellt stor blev differensen då referenspunkter saknades i terrängen. 
 –   Lägesangivelsen gick mycket snabbare med GPS än genom manuell inprickning. 
 –  Det var inga svårigheter med hanteringen av utrustningen. Instruktionerna var lätta 
    att förstå och lära sig. 
 –  GPS-utrustningen är lätt och tar liten plats. 
 –  Utrustningen är beroende av tele-FM-nätets stabilitet. Vissa dagar erhölls ingen       
   kontakt under hel eller del av dagen. 
 
 
 Granskning 
 
Granskningen av hittade kulturlämningar har dels genomförts under inventeringssäsongen 1997 
och dels under sommaren 1998. Under den förstnämnda perioden granskades en begränsad del av 
kulturlämningarna. Detta arbete utfördes i samband med att arkeologer besökte och handledde de 
ALU-anvisade. 
 
En stor mängd lämningar återstod således att bedöma vid slutet av 1997 års fältsäsong.  Under 
våren 1998 beslutades därför att besiktiga objekt,  som med ledning av inventerarnas 
beskrivningar kunde vara fornlämningar. Denna granskning slutfördes under 1998. 
 
Granskningen genomfördes kartbladsvis. Lämningarna bedömdes enligt Riksantikvarieämbetets 
normer. I samtliga fall gjordes nya beskrivningar av lämningarna och i förekommande fall 
korrigeringar av kartmarkeringar. Vid granskningen av fornlämningslokalerna påträffades ganska 
ofta ytterligare kulturlämningar. 
 
Totalt granskades 473 lokaler med sammanlagt 888 lämningar. På dessa lokaler bedömdes 435 
kulturlämningar ha fornlämningsstatus (R). 278 st bedömdes vara tveksamma fornlämningar (B) 
eller kulturlämningar som inte är fornlämningar (I). Alla dessa tillfördes fornminnesregistret i 
samband med granskningen. På  övriga lokaler fanns naturbildningar eller kulturlämningar som 
inte togs med i nämnda register.  
 
Trots ovanstående insatser förblir ett stort antal lokaler med kulturminnen, 2979 st,  obesiktigade. 
Det kan därför bland de ej kontrollerade objekten finnas fornlämningar. För närvarande saknas 
medel att genomföra granskning av detta stora material. 
 
 
 
 
 



6 UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 
 
6.1 Utbildning 
 
Utbildningen av SVS-ansvariga och ALU-anvisade genomfördes av projektledaren i samarbete 
med personal från Västerbottens museum och Skogsmuseet i Lycksele. Deltagarna sammanfördes 
till Umeå och Lycksele för utbildning under två dagar. SVS-personalen erhöll därvid 
föreläsningar i följande ämnen: 
 –  Kulturhistorisk tillbakablick,  “Västerbotten genom tiderna” 
 –  Källforskning 
 –   Folkrörelsearkivet 
 –   Lagar och förordningar 
 –   Dialekt-, ortsnamns och folkminnesarkivet i Umeå 
 –   Intervjuteknik och minnesfångst 
 –   Äldre kartor 
 –   Metod/ Organisation 
De ALU-anvisade erhöll motsvarande information. Under den andra dagen, när även de SVS-
ansvariga deltog, genomfördes undervisningen i fält med bl.a. övningar i dokumentation av 
kulturlämningar. Av kostnadsskäl och av praktiska skäl kunde inte motsvarande utbildning 
genomföras för de ALU-anvisade som enstaka eller senare, kom in i projektet. De fick i stället 
praktisk undervisning av sina gruppmedlemmar, arbetsledare och sin arkeolog.Arkeologernas 
uppgifter i projektet har dels varit att granska de registrerade kulturläm-ningarna, dels att i fält 
undervisa och handleda de ALU-anvisade. Samtliga kommungrupper besöktes därför under den 
första månaden. Därefter har grupperna kontinuerligt fått besök av respektive arkeolog. 
 

6.2 Information 
 
Markägare och allmänhet har under projekttiden informerats om projektets syfte och mål genom 
tidningsartiklar och i lokalradion. Länets samtliga dagstidningar har skrivit om projektet vid ett 
eller flera tillfällen. Även “lokala annonsblad” har haft reportage om projektet. Två artiklar har 
varit införda i facktidskriften “Skogs Eko”, som ges ut till länets alla skogsägare. 
Kommungruppernas kontakter med ortsbefolkningen har haft en informativ effekt. 
 
6.3 Samråd 
 
I referensgruppen har de olika faserna i projektarbetet presenterats och diskuterats. Därvid har 
ledamöternas yrkesmässigt breda sammansättning varit av värde. I detta forum har tillfälliga 
problem och tänkbara svårigheter ingående diskuterats, vilket resulterat i förslag till konkreta 
lösningar. 
 
 



7 UTVÄRDERING 
 
Inventeringsarbetet har för den ALU-anvisade inneburit ökad förståelse för vår tid och hemkänsla 
för den egna bygden. Arbetet har också medfört ett ökat självförtroende, som i sin tur kan leda till 
arbete. 
Under hösten 1997 genomfördes en enkät i vilken arbetsledarna fick bedöma de ALU-anvisades 
inställning till arbetet.  
 

Attityd till arbetet % 
Mycket stort intresse 19 
Stort intresse och engagemang 75 
Svagt intresse och engagemang 6 
Summa 100 

 
Tabell. 12. De ALU-anvisades attityd till arbetet, redovisat i %. 
 
 
Av tabellen framgår att de allra flesta visade ett “stort” och ibland ett ”mycket stort intresse” för 
arbetet inom projektet. Nästan 20% uppvisade “mycket stort intresse” medan ett fåtal hade svag 
nit för sysselsättningen. 
Detta engagemang i arbetet har resulterat i bättre effektivitet än i andra län som genomfört 
liknande projekt. I Västerbottens län har tidsåtgången varit 1,59 dv./lämning medan 
dagsverksåtgången uppgick till 3,67 dv./lämning i annat län. 
Vid inventeringen har 3 462 lokaler registrerats. Antalet lämningar på dessa lokaler uppgår till 5 
054 . Av dessa är 435 granskade och klassade som fornlämningar. Ytterligare ca 700 är möjliga 
fornlämningar som ännu inte granskats i fält av arkeolog. Totalt har alltså ca 1000 fornlämningar 
registrerats, vilket utgör 20% av det totala antalet. Övriga 80% utgörs av kulturminnen, som kan 
vara upp till 200 år gamla. Lokaliseringen av denna totala mängd kulturspår kommer att ha stort 
värde för kulturmiljövården i länet. 
Resultat och arbetsinsatser är beundransvärda. De ALU-anvisade har generellt visat synnerligen 
god vilja och vetgirighet, vilket medfört att de blivit allt kunnigare under projektets gång. Arbetet 
har därför blivit ett “kunskapslyft” för dem.  
De båda målsättningarna med projektet kan sägas vara uppfyllda. En stor mängd kulturlämningar 
har registrerats på endast 11,7% av länets skogsmark och arbetslösa människor har fått ett 
“arbetslivsutvecklande” arbete. 
 
 
  
 




























