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ABSTRACT 
The aim of this study is to discuss the physical remains - pteferably remains of woodland people in 
northern Sweden during the 19th and early 20th century - that not yet is considered to be permanent 
ancient monuments and therefore not protected by the Cultural Monuments Act. 

The discussion comes from an archeological excavation of a woodmen's cabin in Lycksele-parish, 
County of Västerbotten, northern Sweden. The results gave a lot of information that was not avalible in 
existing written or oral sources, which shows the importance of using an archeological investigation-
method also in historical remains. 

Another conclusion in this study, given by an inventory for physical remains in two small parts in 
the north of Lycksele parish, is that only a small amount of all existing historical - and prehistorical (i.e 
permanent ancient monuments) - remains are registered of the Central Board of National Anciquities 
and therefore known by the authorities. This is quite remarkable, and results in a big loss of "younger 
ancient monuments" and with them the large amount of information they carried about people that 
once created them. 

The State County Administration supervises cultural resources in the county, but the Central Board of 
National Antiquities supervise cultural resource management in Sweden, and are therefore responsible 
for what categories of physical remains that are considered to be permanent ancient monuments and 
protected by the Cultural Monuments Act. 

Wich new knowledge, and a beginning change in policy, these matters are debated among 
archeologists at different institutions - at the Central Board of National Antiquities as well as ar 
universities and museums. The diciplin of historical archeology is growing stronger and many 
archeologists demand better proteccion for the "younger ancient monuments". 

Keywords: Historical ethnoarchaeo}ogy, Cultural Monuments Act, Woodmen's Cabin. 
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"Etnoarkeologi är ett fältstudium av saker och fysisk miljö 
hos levande människor, som också kan studeras genom samtal 

och deltagande observation. 
Historisk arkeologi är ett arkeologiskt studium av utdöda människor, 

som också kan studeras genom efterlämnade skriftliga dokument. 
Vanligen används termen 'historisk arkeologi' för ett studium, 

som syftar till att rekonstruera det historiska samhället, 
medan termen 'etnoarkeologi' används om ett studium, 
som syftar till att studera begrepp som kan vara lämpliga 

att använda vid rekonstruktioner av förhistoriska samhällen. 
Då jag kombinerat de båda termerna till uttrycket 

'historisk etnoarkeolog', avser jag att beteckna 
ett etnoarkeologiskt studium av ett skrifthistoriskt 

dokumenterat samhälle. 
Den historiska kunskapen om detta samhälle får samma roll 

som den deltagande observationen i det etnoarkeologiska fältarbetet, 
och den arkeologiska utgrävningen 

av det historiska samhällets kulturminnen f°ar samma roll 
som den etnoarkeologiska registreringen 
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FöRORD 

Föreliggande arbete påbörjades redan 1995. Som heltidsarbetande småbarnsfar är dock den till uppsats-
skrivande disponibla tiden mycket begränsad; därav tidsintervallet mellan start och fullbordan. Det har 
emellertid varit obeskrivligt stimulerande att emellanåt fä fördjupa sig i såpass intressanta spörsmål som 
skogsarbetarhistoria, historisk etnoarkeologi och fornlämningsbegreppet. Dröjsmålet har också gjort 
möjligt att jag i uppsatsen kunnat inbegripa den diskussion kring dessa teman som spirat under de 
senaste åren. 

För att kunna fullborda min studie har jag varit beroende av många personers engagemang och 
hjälpsamhet. Dem är jag stort Tack skyldig! 

Först och främst mina handledare vid Umeå universitet, docent Roger Engelmark och fil. kand Johan 
Linderholm, som förutom att på ett kunnigt och intresserat sätt stöttat mig de här åren även utfört de 
mark-kemiska undersökningarna av skogsarbetarkojan vid Gravmark. Skog. dr Mats Niklasson, SLU, 
tackas för sitt skickliga arbete med de dendrokronologiska analyserna, vilka gav synnerligen intressanta 
resultat. 

Förutan mina initierade informanter hade inventeringsarbetet fallit platt. Örjan Bäckman, Lycksele, 
tipsade mig om den intressanta kojan i Gravmark och har tillsammans med främst Mats Öhlen, 
Vinliden, Stig Bäckman, Sidberg, samt Albert Boman, Rusksele, bidragit till att bilden av kultur-
lämningsförekomsten i respektive område blivit såpass fullständig. Hjärtligt tack! 

Ett särskilt tack riktas till de institutioner vid vilka jag verkat under arbetets gång: Skogsmuseet i 
Lycksele", museichef Gunhild Rydström; Västerbottens museum, 1 :e antikvarie Lars Flodström; 
Länsstyrelsen i Västerbottens län, bitr. länsantikvarie Jan Sundström; Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 
länsantikvarie Erik Nordin. Stor förståelse har visats mig såväl när tanken ibland slunkit iväg till min 
skogsarbetarkoja som när kopieringsmaskinen behövt begagnas. 

AssiDomän i Lycksele upplät sin mark för arkeologiska undersökningar; Jeanette Joelsson, RAÄ, mätte 
in skogsarbetarkojan med GPS och delade med sig av sina digra inventeringserfarenheter; Annica Renud, 
Landsarkivet i Härnösand, sökte i ouppackade lådor för att finna de dokument jag var intresserad av; 
Margareta Andreasson översatte handlingarna till för mig läsbar svenska; Sara Webjörn-Husen, 
Länsmuseet Gävleborg, gav råd om layout; Bengt Nilsson språkgranskade abstraktet. Er hjälp har varit 
ovärderlig! 

Ett sista tack till alla Er som tagit Er tid att berätta, inspirera, diskutera och ge värdefulla synpunkter 
samt till Er som tänker ta del av de tankar som ryms i det följande. God läsning! 

Gävle i mars 1999 
Dan Loren 

För att med generöst ekonomiskt bistånd möjliggjort denna uppsats tackas ödmjukast 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Under åren 1992-1995 hade jag förmånen att fa 
tjänstgöra som kulturmiljöantikvarie på Skogs-
museet i Lycksele. Mina huvudsakliga arbetsupp-
gifter bestod i att genom föredrag och exkursioner 
informera skogsbrukare och intresserad allmänhet 
om de fornlämningar och övriga kulturminnen som 
finns i Västerbottens läns skogsland; hur man 
känner igen olika kulturminnen, vilket samhälle 
som sett dem födas, hur de en gång sett ut och vad 
man använt dem till samt hur vi idag ser på dessa 
lämningar - vilket värde vi sätter på dem och hur vi 
skyddar dem. 

Jag blev under den här tiden mycket engagerad i 
Skogsvårdsstyrelsernas (i samarbete med bl a 
Riksantikvarieämbetet) kampanj Kulturmiljövård i 
skogen. I studiecirklar och på kortkurser har över 
45 000 människor i hela Sverige (ca 3 500 i 
Västerbottens län) lärt sig mer om skogslandskapets 
kulturminnen. Mycket kunskap har också överförts 
från kursdeltagarna till arkeologerna; antalet av 
kulturmiljövården kända. kulturminnen i landet 
torde ha mångdubblats jämfört med fornminnes-
registret. Vissa kategorier av kulturminnen . har 
nämligen inte ansetts som intressanta att ta med i 
fornlämningsregistret. Vilka konsekvenser far detta 
faktum? Hur påverkar det bilden av ett kulturland-
skap som innehåller relativt sett fler "ointressanta", 
och oregistrerade, lämningar? 

Det som ofta slog mig - och som jag diskuterat 
mycket under de här åren - är orättfärdigheten i den 
uppdelning av skogens kulturminnen i två huvud-
grupper som lagtexterna orsakar. De kulturminnen 
som genom fornminnesinventeringen R-markeras 
på ekonomiska kartan, och som således är registre-
rade som fasta fornlämningar, har ett starkt skydd 
enligt kulturminneslagens andra kapitel. De övriga 
kulturminnena, som vi till skillnad från fornläm-
ningar skulle kunna kalla kulturlämningar, har inte 
detta starka lagskydd, utan får nöja sig med s k 
hänsynsparagrafer i skogsvårdslagen, skötsellagen 
m fl lagar. 

Speglar denna skillnad i lagskydd också en 
skillnad i vär~ering av kulturminnena? Är spåren 

efter vissa grupper av människor mindre värda? Och 
beror det i så fall på var i landet man bor och vilken 
näring man ägnat sig åt? Vem gör dessa bedöm-
ningar? 

1.2. Förutsättningar 
Kriterierna for vilka kulturminnen som skall klassas 
som fornlämningar är svävande och oskarpa. Enligt 
kulturminneslagen (Lag (1988: 950) om kultur-
minnen m m) 2 kap. 1 § är fornlämningar 
"lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders 
bruk och som är varaktigt övergivna". Bland de 
exempel som räknas upp nämns "lämningar av 
bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kultur-
lager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder 
eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och 
närings rang". 

Någon vettig praxis verkar inte finnas vid 
bedömningen av fornlämningar. En del husgrun-
der från 1800-talet registreras som fasta fornläm-
ningar, andra inte. Vissa fäbodlämningar, odlings-

.. rösen och järnframställningsplatser R-markeras, 
åter andra markeras inte. Listan på exempel där 
bruket är skiftande - och där lagtextens möjligheter 
inte utnyttjas - kan göras lång. Ger verkligen lagen 
utrymme för såpass subjektiva bedömningar? 
Varför registreras inte t ex tjärdalar, kolbottnar, 
flottningslämningar och lämningar efter gamla 
skogsarbetarkojor som fasta fornlämningar? De 
uppfyller utan tvivel de kriterier som kulturminnes-
lagen ställer. 

Det var dessa spörsmål jag beslöt mig för att 
granska närmare när jag inom ramen för mina 
ar~eologistudier fick möjlighet att initiera ett 
projekt om de skogsbruksrelaterade kulturlämning-
arna. För ämnet arkeologi är enligt min uppfattning 
inte knutet till någon speciell tidsperiod, såsom tex 
förhistorien. "Arkeologi är en metod att utforska 
den historiska verkligheten", som Gösta Öborn 
uttryckt det (Öborn, muntl.). En verklighet som 
ofta, även om det är en verklighet i historisk tid, 
saknar andra källor än de som kan komma fram 
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genom arkeologiska undersökningar. Medeltids-
arkeologi och industriarkeologi är numer accepte-
rade arkeologiska dicipliner. Historisk etnoarkeologi 
är ett begrepp som Stig Welinder för fram i sin bok 
Människor och landskap. Under detta begrepp 
inordnar jag min uppsats om de kulturspår som 
norrländska skogsarbetare lämnat efter sig till 
kommande generationer att beskåda, förundras 
över och dra lärdom av. 

1 .3. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är förstås att försöka få svar på de 
frågor, funderingar och hypoteser som jag här inled-
ningsvis beskrivit bakgrunden till. Kanske riskerar 
en studie i ovanstående problematik att resultera i 
fler frågor äri svar. Finns det överhuvudtaget svar på 
alla frågor? Och är dom i så fall alltid tillgängliga? 
Detta obeaktat kastar jag mig ut i den arkeologiska 
vetenskapens stratigrafi av överlagrade frågor och 
svar. 

Uppsatsens frågeställningar kan kort samman-
fattas i tre punkter: 

• Är arkeologisk metod (bl a utgrävning, fosfat-
kartering och dendrokronologi) användbar .och 
motiverad vid undersökning av kulturlämningar 
från historisk tid? 

• Förhåller det sig möjligen så att en stor del av 
skogslandskapets kulturlämningar (vissa katego-
rier?) överhuvudtaget aldrig eftersöks och registreras 
av fornminnesinventeringen, och vad får det i så fall 
för konsekvenser? 

• Är fornlämningsregistreringen så som den 
tillämpas idag riktig med tanke på kriterierna i 
kulturminneslagen samt på vår ökade kunskap om 
de yngre kulturlämningarna och deras behov av ett 
starkare lagskydd? 

1 .4. Tillvägagångssätt 
I ambitionen att försöka belysa dessa tre frågeställ-
ningar har jag';alt att göra tre metodiska nedslag i de 
historiska kulturlämningarnas verklighet. 

Den första frågan skall jag försöka besvara 
genom att utföra en arkeologisk undersökning av en 
äldre 'skogsarbetarkoja i kronoparken Metseken 
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norr om Lycksele. Förutom utgrävning skall en 
fosfatkartering utföras, liksom en dendrokronolo-
gisk analys för att försöka fastställa åldern på de 
stockar i de nedersta timmervarven som fortfarande 
finns kvar. Min hypotes är att jag kommer att få ut 
minst lika mycket information ( och av delvis samma 
typ) som vid undersökningar av förhistoriska 

• husgrunder. Information som inte kan fås via 
skriftliga eller muntliga källor (vilka jag senare skall 
visa dessutom är mycket osäkra). 

Den andra frågan skall besvaras dels genom en 
jämförelse mellan 1995 års fornminnesinventering 
och tidigare _inventeringar i Lycksele kommun; 
ambition och resultat. Dels genom en närmare 
studier av ett område där inte ett enda kulturminne 
för närvarande finns registrerat. Min hypotes är att 
fornminnesinventeringens ambition - vad gäller att 
notera även skogsbrukets kulturlämningar - visser-
ligen har ökat (förmodligen i takt med att kunska-
pen om de yngre kulturlämningarrias värde har 
ökat) men att mycket återstår innan man når upp till 
kulturminneslagens intentioner. 

Den tredje frågan skall besvaras, eller snarare 
diskuteras, utifrån ett studium av de lagar (och 
• intentionerna i deras förarbeten) som reglerar 
skyddet av kulturminnen samt utifrån samtal med 
arkeologer och andra kulturmiljövårdare. Är det 

• Riksantikvarieämbetet som bestämmer vilka läm-
ningar som skall klassas som fasta fornlämningar 
och därmed avnjuta det starka lagskyddet? Eller är 
det kanske länsstyrelserna? Är det förresten inte 
domstolarna· som har i uppgift att tolka lagarna; 
måste man gå till domstol föt att få besked om en 
kolbotten eller en flottningskanal borde betraktas 

, som en fast fornlämning? Kort sagt: Vem har 
tolkningsföreträde när det gäller kulturminnes-
lagens andra kapitels första paragraf? Min hypotes är 
att svaret på denna fråga inte är så tydligt som det 
naturligtvis borde vara; att handläggningen av 
dylika ärenden går mer enligt gängse normer än vad 
lagtexten säger och, för all del, vad kulturmiljö-
vårdens företrädare och samhället i övrigt önskar 
uppnå vad gäller vårt kulturarvs bevarande. 

Syftet med uppsatsen är således att diskutera 
skillnaden mellan att "göra" och att "böra"; mellan 
vad som idag görs inom kulturmiljövården rörande 
de här frågeställningarna, och vad som borde göras 
enligt de lagar och regler som styr densamma. 
Tillvägagångssättet är att med tre "provstick" i 
verkligheten få exempel att jämföra med de uttalade 
och skrivna intentionerna. Någon fullödig och 
korrelerande arkeologisk undersökning kommer 
inte att ske; någon inventering att generalisera 
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utifrån kommer inte att genomföras. Däremot 
hoppas jag på resultat som initierar en diskussion om 
hur vi i framtiden bör se på den här typen av 
lämningar och hur vi på ett målinriktat sätt kan 
arbeta för deras bästa; på det att de människor som 
kommer efter oss skall kunna förstå hur deras 
förfäder utnyttjade resurserna i skogen och vilka 
spår de lämnat efter sig. 

1 .5. Arkeologisk teori 
Den postprocessuella arkeologin, till vilken den här 
uppsatsen nog vill berömma sig av att höra, uppstod 
- vilken namnet antyder- som en reaktion mot den 
processuella arkeologin. Den positivistiskt inriktade 
processuella arkeologin (eller "New archeology" 
som den också kallas) betonade de ekologiska förut-
sättningarna och den mänskliga anpassningen; 
sökandet efter generella lagar att tolka förhistorien 
utifrån (Varenius 1995:121). 

Kritiken mot den processuella arkeologin 
rörde framför allt bristen på förståelse. Forntiden 
skulle enbart förklaras medan förståelsen och upple-
velsen lämnades därhän (Kresa 1994:33). Den post-
processuella arkeologin hoppas kunna samman-
ställa en mer heltäckande och omfattande bild av det 
förflutna (Morner 1996:3). 

Den postprocessuella arkeologin består egent-
ligen av flera olika arkeologier; bl a hermeneutik, 
semiotik, strukturalism, kritisk arkeologi, kontext-
ualism, och genderarkeologi. Dessa metoder och 
teoretiska inriktningar, som alla är förankrade i en 
medvetenhet om det subjektiva medvetandets 
ständiga närvaro, har anknytningar till den post-
processuella arkeologin (Varenius 1995:12lff). 

Resonemanget i denna uppsats uppehåller sig till 
stor del vid det förhållande att subjektiviteten och 
individualismen var/är ständigt närvarande. Såväl 
när skogsarbetarkojor och andra konstruktioner 
- som senare blir föremål för arkeologiska under-
sökningar - uppfördes, som när de kvarvarande 
lämningarna efter ett antal år skall undersökas och 
tolkas. Har man resultatet från nittionio utgrävda 
lämningar av samma kategori innebär inte det att 
man med säkerhet kan säga hur den hundrade varit 
konstruerad. Detta är nämligen beroende av fler 
orsaker än vi någonsin kan beräkna eller förutse. 
Därmed kan vi inte heller med generella formler 
förstå sociala eller ekonomiska förhållanden hos de 
människor vi ämnar studera. - Vad detta far för 
implikationer för exploateringsarkeologin och 
kulturmiljövården i stort återkommer jag till i 
kapitel 6. 
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2. Historik 

2 .1. De skogsbruksrelaterade kultur- , 
lämningarnas historia 

Ganska snart efter det att inlandsisen dragit sig till-
baka från Norrland dök de första människorna upp. 
Från Västerbotten finns spår efter dessa första 
invandrare bl a nära Garaselet, med dateringar äldre 
än 6 000 f. år 0 (Baudou 1992:54 f). 

Den mänskliga påverkan på skogen torde ha 
varit tämligen obefintlig årtusendena fram till 
historisk tid. Frans Kempe skriver i Skogshushåll-
ning i Norrland: 

"För att rätt forstå det tillstånd, hvari de norrländska 
skogarne nu befinna sig, torde det vara nödigt att 
erinra om de faktorer, som under tidernas lopp på dem 
utöfoat det största inflytandet. Dessa äro eld, vatten 
och afoerkning. "(Kempe 1909: 7) 

Förhistoriens fataliga norrlänningar utnyttjade 
skogen främst till bränsle och material till hyddor 
och verktyg. Inte ens när boskapsskötseln och jord-
bruket initierades i Västerbottens kustland runt 
2 000 f. år 0 innebar det någon märkbar påverkan på 
skogen. Fram till århundradena efter år 0 lär odling 
dessutom ha varit mycket sporadiskt förekom-
mande - både i tid och rum. Ända in i medeltiden 
var de spridda gårdarnas totala åkerareal vanligen 
inte större än 1 till 2 hektar (Viklund 1986:45). 
Således knappt märkbart i de väldiga norrländska 
skogarna. 

Under 1600- och 1700-talen blev befolk-
ningen långsamt större, och fler skogspåverkande 
näringar gjorde sitt intåg. För att fa bättre möjlig-
heter till beten och odling sattes skogsmark i brand. 
Denna svedjebrukstradition följde med de finnar 
som sökte lyckan i de svenska skogsbygderna. Till 
skeppsbyggnad användes virke, liksom till förädling 
i de små vattensägarna vilka stod för den ännu blyg-
samma exporten av bräder och plank. 

Den statliga kolonisationspolitiken resulte-
rade i att de nybyggare som i och med Lappmarks-
plakatet 1673 fick möjlighet att bosätta sig i lapp-
marken, utlovades ett antal, vanligen 15, skattefria 
år samt befrielse från utskrivning till militärtjänst 
m f1 förmåner. 
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Någon större rusning till att bosätta sig i lappmarken 
blev det dock inte förrän en bit in på 1700-talet. Det 
bistra klimatet i inlandet gjorde det svårt att försörja 
sig på enbart jordbruk och boskapsskötsel. 
Binäringar av olika slag blev en förutsättning för 
överlevnad. 

Tjärframställning 
Ända sedan 1500-talet har tjärframscällning varit en 
betydelsefull näring i Norrland. Mängder av tjära 
gick åt som impregneringsmedel främst till de stora 
segelfartygen. Under vissa perioder var Sverige 
världsledande på tjärframställning. Från och med 
1700-talet framställdes den mesta tjäran i Norrland; 
förse i kustområdena, men i och med att flottleder 
iordningställdes kunde tjärtunnor från inlandet 
transporteras till kusten. Tjärframscällningen 
kulminerade i mitten på 1800-talet, då i stort sett all 
svensk tjära brändes i Västerbottens län, för att sedan 
stagnera under 1900-talets första decennier. 

Under 1700-talet, när skogen inte hade något 
egentligt ekonomiske värde och råvaran syntes 
oändlig, framställdes cjärved medelst katning. Det 
innebär att barken skalades av så långt man nådde 
och i trädet ansamlades under en tid kåd- och hares-
ämnen i den kacade biten av stammen som sedan 
togs tillvara för tjärframställning. När storskogs-
bruket kom igång på allvar i mitten av 1800-calet 
användes stubbarna från avverkningarna, s k 
tjärstubbar. 

Tjärframställningen har generellt sett varit 
vanligare och mer betydelsefull än träkolsframscäll-
ning. Tjärdalarna, som idag ofta bara syns som en 
grop i slänten (själva dalen där tjärveden staplades) 
och etc dike (rännan där tjäran rann ut) låg ofta i 
närheten av tjärbrännarens bostad. 

Tjärveden staplades i dalen på ett lager med 
takspån. I närheten av cjärdalen finns därför ibland 
rester efter spånhyvlar, enkla konstruktioner som 
tillverkades på platsen; allt man hade med sig var 
hyveljärnet. En tjärdal med tillhörande spånhyvel 
finns ca 100 meter norr om den skogsarbecarkoja i 
kronoparken Metseken som jag undersökt arkeolo-
giskt. 

Träkolsframställning 
Framställning av träkol har förekommit sedan äldre 
järnålder, då i gropar i marken. I och med järn-
brukens anläggande utmed Norrlandskusten under 



1700- och början av 1800-talen behövdes mycket 
träkol och kolning i milor blev en viktig binäring i 
områdena runt järnbruken. Under andra världs-
kriget fick milkolning ett uppsving för att sedan 
upphöra på 1950-talet då stenkol ersatte träkol i 
järnframställningen. 

En och annan okolad mila står kvar ute i 
skogen - en tvist om äganderätten kanske stoppade 
kolningen - men vanligast är att hitta kolbottnar: 
runda, ofta något upphöjda, kolbemängda ytor där 
kolveden restes. Möjligen finns resterna efter 
kolarens enkla koja också kvar i närheten. 

Flottning 
Så gott som alla större bäckar, åar och älvar i 
Norrlands skogsområden har under kortare eller 
längre perioder använts för flottning. Mer eller 
mindre tillfälliga hjälpmedel byggdes av flottnings-
timmer för att leda stockarna rätt i vattendragen. 
Många revs när flottningen avslutades för säsongen 
och fick själva följa med ned till sågverken vid 
kusten. 

Flottningen i Norrlands inland kom igång på 
allvar i och med storskogsbrukets uppgång i mitten 
på 1800-talet. År 1937 nåddes en topp då inte 
mindre än 18 miljoner kubikmeter virke flottades 
på Sveriges vattendrag. I Umeälven flottade man 
sista gången 1980. (Kulturmiljövård i skogen 
1992:157.) 

Efter flottningsepokens slut återställdes 
många flottleder till "ursprungligt skick", varvid 
åtskilliga kulturlämningar fick skatta åt förgängel-
sen. En och annan stenkista, flottningsränna och 
ledarm finns dock fortfarande att beskåda, företrä-
desvis i de mindre vattendragen. 

2.1.1. Miljonstämplingen 
'miljondrivning, miljonstämpling, en serie osedvan-
ligt stora upplåtelser av flerårig avverkningsrätt 
(9-12 år) till enskilda köpare och trävarubolag. Dessa 
avverkningar gjordes i slutet av 1800-talet från de 
kronoparker som nybildades i samband med avvit-
tringen i Norrbottens och Västerbottens län. Det 
gälUe grovt över:mogen, skadad och oväxtlig skog. 
Köparen blev i regel skyUig att pa egen bekostnad 
utföra al/,a for flottningen erfoderliga rensningar och 
anläggningar i de berörda älvarna. [. . .} Är 1888 
såldes i Lycksele 897 769 träd, varvid köparen 
forband sig att anlägga ett sågverk med minst tre 
ramar vid Umeälven eller nära dess utlopp; detta 
resulterade i Obbo/,a ångsåg. Avverknings- och 
transportarbetena pågick under flera år och sysselsatte 
ett stort antal arbetare och hästar. Arbetet leddes ofta 

av värmländska timmerkörare som på entreprenad 
åtog sig ett visst drivningsområde." (Norrländsk 
uppslagsbok 1995:lSlf) 

järnhanteringen 
Under 1700-talet blev det ont om skog till de 
bränsleslukande järnbruken i Mellansverige. För att 
kunna ta tillvara såväl naturtillgångarna som 
arbetskraften i Norrland uppmuntrade staten 
anläggande av järnbruk i norra Sverige. Detta trots 
de kostnader och övriga svårigheter som transporten 
till de en bit in i landet vid forsar belägna järnbruken 
måste ha medfört. Råvaran, malmen, forslades alltså 
från Mellansverige till de norrländska skogs-
trakterna där tillgången på träkol var riklig. (Bunte 
m fl 1982:51; Kulturmiljövård i skogen 1992:58) 

Konkurrensen mellan järnbruken och den 
begynnande skogsindustrin representerad av 
sågverksägarna blev härmed aktuell. I mitten av 
1700-talet avgjorde staten striden till sågverkens 
fördel. När storskogsbruket började komma igång 
på allvar vid 1800-talets mitt hade redan järnhante-
ringen utmed norrlandskusten börjat avvecklas tack 
vare övermäktig konkurrens från bl a England. 
(Kulturmiljövård i skogen 1992:58.) 

Avvittringen 
"Avvittring: Gränsdragning mellan kronans och 
byarnas marker" (Bunte m fl 1982:52). I takt med 
att de stora skogarna i norra Sverige började få ett 
allt större ekonomiskt värde uppkom behovet att 
klargöra ägande- och nyttjanderätten till mark-
områdena. Dittills hade byarna utnyttjat stora 
skogsområden - s k utmark- till gemensamt skogs-
bete, vedtäkt m m. En annan orsak till behovet att 
fastställa markägandet i norra Sverige var den snabbt 
ökande kolonisationen i slutet av 1700-talet. (a.a: 
51; Norrländsk uppslagsbok 1993:49f) 

Skogens ekonomiska värde blev snart det 
viktigaste intresset för staten. "De för kronan 
avvittrade markerna borde i framtiden inte längre 
användas för kolonisering utan istället förvaltas som 
kronopark och under allmän förvaltning lämna god 
inkomst" som landshövdingen i Norrbottens län 
uttryckte det år 1860 (Stridsberg & Mattsson 
1980:72). 

Norr/,andsfrågan 
'Mot slutet av 1800-talet [. . .}hävdades[. . .} att natur-
resurserna forröddes, att skogarna 'baggbö/,ades' och 
sköv/,ades, att skönh~tsvärden gick till spillo när 
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älvanas forsar och fall dämdes upp. De sociala konse-
kvenser som ansågs folja på de allt mäktigare trävaru-
bolagens skogsuppköp - proletarisering, sedeslöshet, 
superi- gav upphov till den debatt om lagstiftning mot 
aktiebolagens rätt till markforvärv som i snäv mening 
utgör Norrlandsfrågan. "(Sörlin 1989: 156) 

I skogsbrukets tidiga skede torde inga stora konflik-
ter med den jordbrukande befolkningen ha 
förekommit. "Virkesexploateringen innebar snarast 
förbättrat skogsbete, och från virkesexploatörens 
synpunkt innebar inte heller skogsbetet någon 
olägenhet för h;ms hantering" (Stridsberg & 
Mattsson 1980:72). Skogsarbete gav dessutom 
bättre utkomst än det magra jordbruket och var ett 
nödvändigt tillskott till försörjningen. Få lär de män 
i skogslandet ha varit som under 1800-talets andra 
hälft inte arbetade i timmerskogen på vintern och i 
flottningen på vå:en. 

Bolagens kritiker ansåg dock att jordbruket 
blev eftersatt och att social misär utbredde sig i det 
växande storskogsbrukets spår. Förmodligen med 
viss rätt; Ludvig Viberg från Åsele socken berättar: 
"Många hårdt förvärvade kronor kunde snabbt 
förvandlas till berusande dryckjom och skapa 
osämja och nöd bland de förut så fattiga arbetarna" 
(EU 40 574). 

"Ä andra sidan gjordes emellertid gällande, att skogs-
bruket vore den for Norr/,and naturliga näringsgren 
och att bolagens jordbesittande skulle leda till en 
forbättrad vård av och sålunda ökad produktion från 
de norrländska skogarna. " (Schager 1925: 107) 

Under 1900-talets första decennium antog riks-
dagen slutligen flera lagar som "syftade till att stödja 
den norrländska allmogen och det norrländska 
jordbruket gent emot trävaruindustrin" (a.a: 110 f). 

Baggböleri 
Innan riksdagen lagstiftade om visst skydd för 
bönderna mot bolagen var konflikterna uppenbara. 
Tre huvudaktörer var inblandade: bönderna, 
bolagen och kronan. T rävaruexporten blomstrade 
och sågarna gick för fullt; bolagen behövde mycket 
skog - mycket mer än kronan med sin restriktiva 
politik beviljade i "stockfångst". 

Stockf"angst innebar att de s k priviligerade 
sågverken - till vilka Dicksons Baggböle sågverk 
hörde - hade rätt att mot avgift avverka en viss 
mängd timmer (Edvardsson 1969:5). 
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': .. det är troligt att sågarna i Baggböle forbrukade upp 
till tio gånger mer än den priviligerade stockflngsten. 
En del av råvaran erhölls i leveranskontrakt från 
bondbyar, ofta oskiftade. Mellanskillnaden hämtades 
från de skogar, som genom avvittringen skulle till-
erkännas kronan. Däremot hade sågverksägarna 
ännu inte hunnit skaffa sig fasta egendomar och inte 
heller avverkningsrätter på bondeskogar. " ( Gaunitz 
1992:70) 

Sven Gaunitz anser att det låg i alla tre parternas 
intresse att timret avverkades (a.a:70) och Christer 
Edvardsson påpekar den "biologiska nyttogärning" 
som bolagens överuttag av skog innebar (Edvards-
son 1969:5). Det lär emellertid inte råda något tvivel 
om vad den samtida allmänheten - och inte minst 
massmedia - ansåg: STÖLD! 

Vid rättegången mot Dicksons 1867 myntade 
massmedia begreppet "baggböleri". Det kom att 
betyda olaga avverkning av kronoskog, men också 
bolagens skogsuppköpares tvivelaktiga metoder 
- ibland med fickpluntan beredd i innerfickan - att 
förvärva böndernas skog till ett (ofta alltför) billigt 
pris. De kontrakt som upprättades mellan bolagens 
representanter och bönderna innebar att bolagen 
mot en viss ersättning fick tillstånd att avverka skog 
under en tidsperiod av maximalt 50 år. Sedemera 
sänktes den längsta tillåtna tiden för avverknings-
rätterna till 20 år 1889 och till 5 år från och med 
1905. (a.a: 12) 

Från 1850 till 1890-talet sexdubblades såg-
timmerförbrukningen i Norrland. Vid sekelskiftet 
ägde bolagen över 25 % av Norrlands skogsmark. 
(Kulturmiljövård i skogen 1992:62) 

Miijonstämplingen 
I Lycksele sockens kronoskog avverkades redan 
under åren 1871-75 drygt 93 200 träd (Bunte m fl 
1982:150). "Sågtimret avverkades genom s k 
dimensionshuggningar. Endast det grövsta, rakaste, 
friskaste och kvistrenaste virket plockades ut. På 
detta sätt skattades Norrlands skogar på sitt värde-
fullaste virke under några årtionden." (Kulturmiljö-
vård i skogen 1992:63) 

Till avverkningskontrakten lades villkor som 
"innehöll bestämmelser om att träd under en viss 
minimidimension icke fick avverkas utom i de fall 
detta var nödvändigt för att komma åt den grövre 
skogen" (Edvardsson 1969:12). 

I slutet av 1800-talet sköt avverkningarna fart 
ordentligt, vilket inte minst anas när man hör 
benämningar som "millionstämplingen". Johan 
Samuelsson arbetade som huggare i Västerbottens 
inland: 
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Fig. 2 Antalet ingångrza kontrakt (mellan Baggböle sågverk 
och självägande bönder) i Lycksele socken per år. 
Diagram från Edvardsson 1969:25. 

"Först omkring I 896 och framöver då stora skogs-
arbeten satts igång - vi kallade det här for million-
drivningen däifor att stämplingarna påstods vara en 
million träd - ... "(EU 40 636) 
Så här berättar Anders Rudolf Andersson i N orrby-
berg, Lycksele socken, Lapp land (beläget ca sex kilo-
meter från den skogsarbetarkoja jag undersökt): 

\ 

'1 senare hälvten av 1800-talet, stämplades å krono-
parken efter Lyxbäcken och mot Ume älv en million 
träd minimi dim. var 12 tum i brösthöjd, for att som 
det sagts få. nya bolag eller konkurenter på trakten, och 
dermed högre priser på virket. Ett nytt bolag uppen-
barade sig och köpte posten, 2 kronor per träd var väl 
vad som betalades, med I Oårs avbetalningstid och dito 
avverkningstid. "(I skogslandec 1959:32) 

2. 1 .2. Skogsarbetarkojor 
Det första som behövde göras när huggarlaget kom 
ut till den skog som skulle avverkas var att skaffa sig 
tak över huvudet. Alla var angelägna om att snabbt 
komma igång med avverkningen och börja tjäna 
pengar varf~r inte mycket tid kunde läggas på den 
tillfälliga bostaden. Än:då skulle ju kojan utgöra 
hemmet under större delen av vintern; oftast låg 
avverkningsplatsen så långt hemifrån att man bara 
tog sig hem till jul och till påsk. 

Hade någon en fönsterbåge med sig kunde det 
bli lite dagsljus i kojan, annars inte. Brädgolv ansågs 
vara en lyx - stampat jordgolv fick duga i de flesta 
fall. I mitten anlades eldpallen - en timrad fyrkant 
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tusentals kronor 
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Fig. 3 Köpesummans årtalsvisa fordelning i Lycksele socken. 
• • • Diagram från Edvardsson 1969:25. 

som fylldes med jord och användes som spis - och 
utefter väggen placerades britsen. Granris fick duga 
som madrass. Ofta var stallet ihopbyggt med kojan. 

Att förhållandena i dylika boningar kunde vara 
mycket besvärliga under stränga vintrar är inte svårt 
att föreställa sig. Därom vittnar många äldre 
skogsarbetare, tex S H Söderqvist från Åsele socken, 
Lappland, som arbetat 33 vintrar i skogen under 
1900-talets första decennier: 

"På kvällen när alle man skulle gå till vila på träbrit-
sen, då måste man dock stänga dörren och då blev det 
ofta så tätt med rök inne i kojan att man knappt kunde 
se varandra. [. . .} Det stora räpphålet släppte ju in i 
kojan den kyla som var rådande ute, vaifor det oftast 
var nödvändigt att hålla elden brinnande natten 
igenom, ty det var nog oftast for kallt i de dragiga 
kojorna ändå, och foljaktligen var det att ligga i den 
tjocka röken hela natten. Ibland var det så många som 
skulle ha liggplats i kojan [att man låg} absolut tätt 
packad~. vid varandra som sill i en sillbox. Måste 
någon gå upp om natten i något ev. ärende, så var han 
oftast utan plats när han åter skulle lägga sig. Det var 
då for honom att lägga sig nästan ovanpå de två 
mannar emellan vilka han visste sig hava sin plats, och 
där han ju så småningom liksom kavlade sig ner. 
Idealiskt for sjukdomars spridning ... " (EU 40 656) 

I Nordiska museets intervjuserie Skogsarbetar-
minnen, varifrån ovanstående berättelse är hämtad, 
finns åtskilliga skildringar om livet i timmerskogen 
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Fig. 4 "Timmerkoja med samman byggt stall. " 
fil . .från Eriksson 1976:52. 
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Fig. 5 "Typisk timmerkoja". 
Ilt. Elisabeth Kugelbergftån Kugelberg 1955:49. 
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Fig. 6 Timmerkoja med stall och "bod" vid Jeppmasjön, 
Vilhelmina sn, Lapp/and, omkr. 1899. "Taket var av 
stockar och näver. { .. } Kojans väggar var av timmer. 
Höjden på kojan var något över 2 meter där den var 
högst." IlL från EU 40 421. 

Fig. 7 Timmerkoja uppsatt på Skansen år 1906 "enligt den 
brukliga hälsingemetoden, for övrigt lika i hela Norrland. 
{ .. } Kojan är enrummig med knuttimrade väggar av 
barkade stockar; ingången är mitt på ena kortsidan, där 
långväggarna och taket är .framdragna, så att de bildar 
liksom ett forrum. "Il! . .från Fataburen 1907:36. 
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och hur det gick till att bygga en koja. Jag skall låta 
några fler av skogsmännen, med kunskap om skogs-
arbetarkojornas konstruktion och övriga förhållan-
den i Västerbottens inland vid tiden runt sekelskiftet 
1900, komma till tals: 

"Skogskojorna vore primitiva, utan fönster, golv eller 
innertak. De uppfördes av obilat timmer, oftast av 
to"tall. Första varvet grävdes ner i jorden och samtliga 
springor tätades med rikligt pålagd mossa. " 
Johan Samuelsson, Stensele sn, 1902 (EU 40 636). 

"Taket var endast enkelt dvs endast yttertak fanns det 
var av näver och torv. I mitten av kojan var eldpallen 
av timmer med jord.fyllning. Röken gick ut genom en 
räpp ( en trattformad brädtratt i taket). Väldigt kallt 
var det i kojan. När vi låg om nätterna, hade vi 
mössorna på oss. En natt hade min mössa frusit fast i 
väggen." 
Leo Alexius Lindström, Vilhelmina sn, 1899 (EU 40 421). 

'Jag minns särskilt hur urusla kojor vi fick ha. Vi låg 
på britsar av kluvna stockar, som voro 60-70 cm 
över marken. Ibland hände det, att köraren hade sin 
häst inne i kojan, då stallet var for kallt. " 
Oskar Larsson, Vilhelmina socken, 1900 (EU 40 421). 

"Vid ena långväggen fanns långbritsen där alla sov 
sida vid sida, med säckar eller dyligt under sig och fä,r-
skinnsfollen ovanpå. Utrymmet i kojan var ej större än 
man kunde sitta vid britsens fotända och nå eldpallen 
och på den koka sitt kaffe samt steka fläsk och grädda 
kolbullar, vilket var huvudrätterna på matsedeln. " 
Alfred Sundberg, Fredrika sn, 1901 (EU 40 572). 

"/]ag och min fader} har flerfaldiga vintrar bott i 
timmerkojor där det varit omöjligt att fä, ut röken från 
eldpallen med mindre än att man måst hava dörren 
mer eller mindre öppen, och detta oaktat om rök-
utgången, den s. k. räppeln, varit 75 cm eller 160 cm i 
diameter vilket ofta var fallet i forna tiders timmer-
kojor." 
S H Söderqvist, Åsele sn, 1914 (EU 40 656). 

"Kojan uppfördes alltså av rundtimmer med plats for 
arbetarna i ena ändan och hästarne i andra. I Äsele 
fanns det timmervägg mellan de båda avdelningarna, 
men i Dorotea inte alltid. Där var stallukten ganska 
besvärande. " 
Sten Vestman, Åsele sn, 1896 (EU 40 701). 

"För att körarna inifrån kojan skulle kunna se efter 
hur hästarna hade det i stallet, fanns en glugg i väggen 
mellan kojan och stallet. " 
Johan Ludvig Forsberg, Vilhelmina sn, 1904 (EU 40 421). 



En ganska klar bild rycker man sig av de skriftliga 
källorna ra beträffande hur skogsarbetarkojorna i 
Västerbottens inland såg ut för hundra år sedan. 
(Tidigare kojor, vid 1800-talets mitt, var ofta 
ingrävda i en slänt för att spara arbete och byggnads-
material; senare kojor, från 1930-talet och framåt, 
var flyttbara brädkojor med flera rum.) Sekelskiftets 
kojor var små och låga. De var byggda av rundvirke, 
gärna torrakor, och tätade med mossa mellan 
timmervarven. Inget golv, fönster eller innertak 
förekom. I mitten av kojan fanns en timrad, något 
rektangulär, jordfylld eldpall. Röken leddes ut 
genom ett hål i taket och ett primitivt rökflng, 
räppeln. Britsen var applicerad längs väggen och 
byggd på ungefär 60 cm höjd av kluvna stockar. 

Andra uppgifter skiljer sig ganska mycket från 
sagesman till sagesman. Om det var en, två eller flera 
britslängor; om de var placerade efter lång- eller 
kortsidorna; var dörrarna och de eventuella fönstren 
satt. Därtill förstås detaljer som hyllor och småbord 
samt den fiffiga gluggen i väggen mellan manskaps-
delen och stalldelen beskriven ovan. Kanske är det 
inte mycket att förundras över. Influenser kom från 
olika håll- arbetskraften var rörlig- och egensinniga 
huggare var säkert alltid beredda att pröva egna lös-
ningar på problemen att ra kojorna åtminstone 
drägligt beboeliga. 

I figurerna 4-11 visas exempel på den varia-
tion som man trots allt finner i litteraturen över 
beskrivna "typiska" skogsarbetarkojor från tiden 
runt sekelskiftet i Norrland. 

2 .2. Fornlämningsbegreppets historia 
Lagskyddet för fornlämningar går tillbaka ända till 
1666 års Placat och Påbudh om Gamble Monumen-
ter och Antiquiteter i Rijket. Denna lagstiftning 
realiserades som en följd av att "1600-talets upp-
stigande stormakt skulle dokumenteras både i tiden 
och i rummet. (Lagen blev] till skydd för de doku-
ment som kunde bevisa och belysa landets långa och 
ärorika historia." (Laine 1980:288) 

När fornminnesinventeringen startade i slutet 
av 1930-talet gällde fortfarande 1867 års Förord-
ning angående forntida minnesmärkens ftedande och 
bevarande med dess skydd for lämningar efter 
"fäderneslandets inbyggare under forntiden". Det 
var alltså givet att inventeringen - som genom åren 
starkt förbundits med fornlärnningsbegreppet -
skulle omfatta enbart forntida lämningar. Dock 
utelämnades lämningar av forntida bostäder samt 
boplatser och gravar under flat mark, detta p g a 
svårigheter med inventeringsteknik, kartografiska 
principer och resurser (Selinge 1989:16f). 
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Fig. 8 "Typisk skogskoja med britsar i varje hörn och eldstad 
mitt i kojan. "Il/. från Styjfe 1993:25 . 
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Fig. 9 "De allra forsta kojorna var inte så stora [. . .}. I regel 
var de avsedda for 5-6 man [. . .}. I de tidigaste 
kojorna /anm aldrig något fonster, men sedan blev 
det ett[. . .}." Il/. från EU 40 701. 

Ellpall 

Fig. 10 Timmerkoja i genomskärning, omkr. 1899. "På 
britsen låg karlarna med huvudena mot väggen och 
fotterna mot gången eller eldpallen. " 
/Il. från EU 40 421:371. 

,...JCrubbor 

Brits 

) l 
I"-

Brita 

Fig. 11 Timmerkoja från Vilhelmina sn, Lapp/and, omkr. 
1896. "Avdelningen for folket var 6 X 6 m och stallet 
var 3 X 6 m. "/IL från EU 40 421:350. 
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Fornminnes/agen, som började gälla 1/1 1943, 
ändrade uttrycket "inbyggare under forntiden" till 
"tidigare inbyggare". Lagen vidgade således begrep-
pet "forna tider", vilket innebar att registrering av 
övergivna boplatser och arbetsplatser från historisk 
tid nu medgavs. Denna möjlighet avsatte dock inga 
omedelbara spår i inventeringsprogrammet (a.a: 
17f). Fornminneslagen nämnde också uttryckligen 
vissa tidigare orepresenterade kategorier, t ex väg-
märken, broar och märkliga färdvägar. 

Lagtextens uttryck "fordom övergiven" tolka-
des erfarenhetsmässigt av RAÄ såsom övergiven i 
minst 100 år (Meschke 1974:3). Detta innebar tex 
att fängstgropar, vilka förbjöds 1864, började regi-
streras som fasta fornlämningar vid inventeringen 
1965 (Selinge 1989:lSf). I slutet av 1960-talet 
infördes begreppet fossil åkermark i fornlämnings-
registret, i samband med de s k ödesbölena i Jämt-
land, och det därpå följande beslutet att anse hela 
inägomarken som fornlämning (a.a:20). 

Lämningar från den nomadiserande renskö-
tarkulturen beslutades av RAÄ 1987 att i princip 
[min kursivering] betraktas som fasta fornlämingar, 
enligt en skrivelse från RAÄ till Länsstyrelsen i 
Västerbotten (Skrivelse RAÄ dnr 1015/87). Det 
"selektiva fornlämningsbegrepp" som man i 
skrivelsen hänvisar till innebär att endast vissa 
lämningar inom en kategori bedöms utgöra fast 
fornlämning. Man arbetar således inom kultur-
miljövården dels med ett generellt fornlämnings-
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Fig. 12 

Interiör av 
timmerkoja 
(Ängerman-
land). "Efter 
fotografi af 
Per Forsberg. " 
Ur bokenFrån 
Svenska barr-
skogar (Lund-
ström I 897). 

Notera eld-
pallen med 
grytor och 
kaffepannor 
samt många 
kojors enda 
ljusinsläpp: 
räppeln i taket. 

Västerbottens 
museums 
bildarkiv. 

begrepp (gäller förhistoriska gravar, hällristningar 
m fl), dels med ett selektivt fornlämningsbegrepp 
(gäller t ex olika former av övergiven åkermark och 
bebyggelselämningar). (Gren 1997:151) 

Arbetet med den nu gällande kulturminnes-
lagen från 1988 hade som främsta syfte att samla de 
för kulturmiljövården relevanta bestämmelserna i 
en lag (Kulturminneslag - sammanförd och bear-
betad lagstiftning om kulturminnen, kap 1.1). 
Något ytterligare förtydligande om fornlämnings-
begreppets tillämpning framkom inte. "Det har inte 
ingått i uppdraget att redovisa förslag till någon ny 
lagstiftning i fråga om[ ... ] de äldre lagarnas tillämp-
ning" (a.a:kap 1.3). 

"Fler och fler kategorier av kulturlämningar 
dras in i diskussionen om vad som bör utgöra fast 
fornlämning", skriver Ronnie J ensen i Fornminnes-
inventeringen - nulä.ge och kompletteringsbehov från 
1997. Jag återkommer till diskussionen om selektiva 
fornlämningsbegrepp och nya kategorier fasta 
fornlämningar i kapitel 6. För en utförligare redovis-
ning av fornlämningsbegreppets historia, se Selinge 
1989:16-21 och där anförd litteratur. 

2 .3. Tidigare forskning 
Etnoarkeologi i betydelsen "[att ställa] arkeologins 
frågor i ett levande samhälle, oftast i ett lågtekniskt 
samhälle i en exotisk världsdel", som Stig Welinder 
uttrycker det (Welinder 1992:8), har praktiserats 
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under en längre tid. Göran Burenhult har t ex 
genom sina böcker och TV-serier populariserat 
denna variant av arkeologin, som är starkt besläktad 
med vetenskaper som etnografi och kultur-/social
antropologi. 

Begreppet historisk etnoarkeologi (ses. 2) för
des fram av Stig Welinder i hans bokMänniskoroch 
landskap från 1992. Han skriver: 

'Jag har valt att diskutera kulturlandskapsbegrepp 
med och i ett historiskt samhälle, en grupp människor, 
som endast deltar i diskussionen genom skrifthistoriska 
dokument och muntlig tradition - och naturligtvis 
genom sin efterlämnade arkeologi. Detta kallar jag 
historisk etnoarkeologi. "(a.a:9) 

Min uppsats är mycket influerad av de tankar om 
hur människor, saker och fysisk miljö fungerar till
sammans som förs fram i W elinders bok. 

Medelstidsarkeologisk tidskrift (META) har 
" ... vid flera tillfällen under 1980-talet [ ... ] livligt 
debatterat värdet av att använda arkeologin i epoker 
där man även har tillgång till ett rikt skriftligt käll
material" (Ersgård 1990:57 o d a litt); det som först 
kallades nyare tids arkeologi (NTA), men som nu 
benämns historisk arkeologi, 'en arkeologi som inte 
skall definieras utifrån några kronologiska gränser" 
(a.a:59) 

Diskussionen om det nuvarande fornläm
ningsbegreppet och dess betydelse för nyare tiders 
kulturlämningar har förts, förutom i debattforum 

som exv Kulturmiljövård, bl a i Anna Olssons C
uppsats Torp - en bortglömd fornlä.mningskategori 
och i skriften Arkeologisk kulturmiljövård och sam
hällsplanering utgiven av RAÄ 1997. 

Mats Mogren har i META 3/1995 gjort en 
överblick över vad som åstadkommits inom det han 
kallar efterreformatorisk arkeologi (" en fullt 
integrerad sektor inom ämnet historisk arkeologi, 
vid sidan av medeltidsarkeologi") under de senaste 
två decennierna. Han finner att "om vi lämnar 
vrakforskning och numismatik därhän, som de 
specialgrenar de trots allt är, så har svensk efterrefor
matorisk arkeologi bestått av stadsarkeologi, vilken i 
de flesta fall har varit rutinartad, och i någon liten 
mån av industriarkeologi (Mogren 1995:9)". 

Arkeologiska undersökningar av skogsarbetar
kojor lär inte höra till vanligheterna; det har dock 
gjorts tidigare (vilket gör min insats till mindre av 
pionjärinsats än reportaget på omslagets baksida vill 
framhålla ... ). Länsmuseet Gävleborg undersökte 
sommaren 1995 lämningarna efter en skogsarbetar
koja i Källan, Norrala socken, varvid intressanta 
noteringar om kojans konstruktion och funktion 
gjordes. (Björk, mund.) 

Exemplen ovan på forskarinsatser inom de områden 
min uppsats behandlar utgör naturligtvis ingen 
fullödig förteckning över publicerade arbeten, utan 
skall ses som just exempel på värdefulla bidrag till 
diskussionen. 
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3. Metod 

3 .1. lnventeringsmetod 
Fornminnesinventeringen för den ekonomiska 
kartan har pågått i Sverige sedan 19 3 8. Det säger sig 
själv att metodik, ambition och resurstillgång har 
varierat genom decennierna. Grunderna för inven-
teringens praktiska utförande torde dock har varit 
tämligen likartat över tiden. 

Fältarbetet består av två moment: rekognose-
ring ( terränggranskning) och registrering av de 
påträffade objekten. I rekognoseringen ingår 
excerpering av äldre kartmaterial, litteratur och 
- åtminstone när det gäller revideringsinven tering-
tidigare inventeringars resultat samt kontakter med 
befolkningen i trakten. Därefter genomsöks land-
skapet med hänsyn till områdets naturliga och 
antikvariska egenskaper. Metodiken bygger således 
nästan uteslutande på okulär besiktning av 
kulturlandskapet. (Selinge 1989: 14) 

3 .2. Fosfatkartering 
Fosfor är ett grundämne som förekommer i marken i 
såväl organisk som oorganisk form (Troedsson & 
Nykvist l 973:79f). I berggrunden förekommer det i 
mineralet apatit; när berget vittrar frigörs fosfat och 
tas upp i det biologiska kretsloppet (Linderholm 
1995:35). Fosfor är vidare en av byggstenarna i 
DNA-molekylen och således förbunden med nästan 
all mänsklig aktivitet (Eidt 1985: l 80f); det tillförs 
marken med urin, exkrementer, födorester och 
annat organiskt avfall, och fixeras sedan till hydrati-
serande järn- och aluminiumoxider (Larsson 
1974:abstract). Fosfat binds hårt i jorden och lakas 
inte ur eller omsätts i någon större omfattning 
(Linderholm 1995:35; Troedsson & Nykvist 
1973:79f). 
Dessa egenskaper lägger grunden för fosfatanalys-
metodens användbarhet; genom att mäta mängden 
fosfat i marken rar man, i förekommande fall, 
indikationer på mänskliga aktiviteter - en metod 
användbar inte bara för att lokalisera förhistoriska 
boplatser, utan även för att bestämma storlek, 
intensitet och funktion av en boplats eller en ensam 
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bebyggelselämning (Sjöberg 1976:449). 
Jordproverna som skall ligga till grund för fos-

fatanalysen bör tas ur rostjordsskiktet, B-horisont 
(Halen 1985:7). 

3 .3. Glödförlustundersökning 
Om markytan i en podsoljord påverkas av mänsklig 
aktivitet, t ex i form av plöjning, röres markens 
översta skikt om så att organiskt material blandas 
ned i blek- och rostjordsskikten. När marken inte 
brukas längre återbildas så småningom horison-
terna. Det organiska material som då förekommer i 
blekjordskiktet, A2-horisont, måste betraktas som 
en följd av mänsklig aktivitet, eftersom organiskt 
material finns naturligt bara i mycket små mängder i 
detta skikt (Fulks m fl 1985:22). 

Genom att förbränna materialet i ett jordprov 
och mäta viktförlusten, kan markens humushalt 
bestämmas. Glödförlusten motsvarar således 
markens innehåll av organisk substans (Ekologisk 
Metodik 1977:36). 

3 .4. Magnetisk susceptibilitet 
Mätningar av jordens magnetiska susceptibilitet 
(MS), d v s hur magnetiserbar jorden är, har gjorts 
under flera decennier i England; i Norden har dylika 
mätningar hittills bara gjorts sporadiskt (Engelmark 
1995:34). 

Vissa mänskliga aktiviteter förändrar markens 
magnetiska egenskaper så påtagligt att de ger lokala 
avvikelser i jordens magnetfält. Genom att använda 
ett instrument som skapar ett eget magnetfält kan 
sådana magnetiska avvikelser bli "synliga". Efter-
som det i stort sett bara är järn och järnföreningar 
som kan magnetiseras, så blir det i praktiken detta 
som mäts (a.a:34). 

MS-värdet påverkas av olika kemiska proces-
ser (oxidation-reduktion) i jorden. Förändringar 
kan t ex bero på bakteriers verksamhet i jorden, 
vilket gör att åkerjordar rar högre MS-värde än 
skogsmark. Ur arkeologisk synpunkt är dock 
upphettning den viktigaste orsaken till förhöjda 
MS-värden. Härdar, kokgropar och nedbrunna hus 
kan alltså spåras på detta sätt. Däremot ger ytliga 



bränder som svedjebruk och skogsbränder ingen 
nämnvärd MS-ökning (a.a:34). 

Normalt tas prover i fält med en jordsond. 
Proven torkas, sållas, vägs och mäts sedan i laborato-
riet (a.a:34). 

3.5. Grävmetod 
"Den viktigaste uppgiften vid en undersökning är[. . .} 
att sträva efter en dokumentation med så stor objekti-
vitet och noggrannhet som möjligt. "(Petre 1990: 7). 

Olika typer av undersökningsobjekt kräver olika 
undersökningsmetoder; ambitionsnivån bestäms 
dessutom naturligtvis av befintliga resurser, i tid och 
pengar. Några generella metoder anser Petre dock så 
gott som alltid skall användas: Fotografering, 
koordinatangivelse till ekonomiska kartan, koordi-
natnätsindelning, höjdangivelse, planritning, 
sektionsritning, schaktplan, fyndhantering, prov-
tagning, anläggningsbeskrivning och rapport-
utformning (a.a:8). 

När undersökningsområdet är avgränsat 
lägges ett koordinatsystem ut över området. Origo 
bör placeras på behörigt avstånd från undersök-
ningsområdet för att undvika negativa koordinater. 
En schaktplan ritas över området och fotografier 
tages. 

Det finns i princip tre typer av arkeologiska 
grävundersökningar: Total undersökning, delun-
dersökning och sampel (a.a:37). Då det inte alltid är 
möjligt - eller önskvärt - att utföra en totalunder-
sökning kan man objektivt (slumpa) eller subjektivt 
välja undersökningsområden. 

Över de rutor som gräves ritas planritningar; 
över anläggningarna ritas profilkartor. Undersök-
ningsrutor och anläggningar fotograferas och 
eventuella fynd stoppas i fyndpåsar märkta med 
koordinater, nummer på fornlämningen och 
socken. 

3.6. Dendrokronologi 
Dendrokronologi betyder årsringsdatering (dendro 
= träd, kronologi =tideräkning). En del träd kan bli 
mycket gamla. Genom att studera trädets årsringar, 
och jämföra nu levande träds årsringsmönster med 
mönster från döda träd som levt under olika tider, 
kan man komma långt tillbaka i tiden (i USA 8 700 
år, i Sverige 1 500 år). Tall och ek är de trädslag i 
Sverige som p g a sin höga ålder och rötbeständiga 
ved bäst lämpar sig för dendrokronologiska studier 
(Niklasson, muntl.). 

Försommarveden (juni-juli) växer fort och är 
ljus; sensommarveden (augusti) växer långsamt och 
blir mörk- tydliga årsringar utformas. Vissa klima-
tologiskt extrema år, eller följd av år, exv en mycket 
kall sommar följd av en ovanligt varm sommar, ger 
ett karaktäristiskt mönster, s k pointeryears, 
"pekarår".Åren 1901-1902 (varm-kall) är extrema 
pekar-år i hela norra Sverige; de varma somrarna 
1831 och 1858 syns i en stor del av Norrland liksom 
de kalla somrarna 1806, 1812 och 1881 (Niklasson, 
muntl.). Metoden att datera med hjälp av pekar-år 
kallas cross-dating, eller korsdatering på svenska. 
Den är utförligt beskriven i Schweingrubers bok 
Tree rings från 1988. 

3.7. Källkritik 
Vid alla mark-kemiska undersökningar finns en rad 
felkällor som man bör taga i beaktande innan man 
tolkar resultaten. De kan finnas dels i provtagnings-
metodiken, i samband med att jorden tas ur jordla-
gret, men även i provberedningen i laboratoriet 
(Blidmo 1982:39). De olika felkällorna är givetvis 
av varierande betydelse; vetskapen om deras existens 
kan dock medverka till att, om inte eliminera dem 
helt, så i alla fall minska deras inverkan på den 
slutliga tolkningen. 

Tidigare undersökningar har visat på att korre-
lationen mellan resultatet från fosfatkarteringar och 
resultatet från glödförlustundersökningar är mycket 
liten. Det skulle kunna tyda på att metoderna 
upptäcker spår från olika typer av aktiviteter. Fosfat-
karteringsmetoden synes vara bättre lämpad till att 
finna bebyggelse än fossila åkerytor; för glödförlust-
karteringsmetoden gäller det motsatta (Loren & 
Ullgren 1992:29). 

I nventeringsmetod 
Under förstagångsinventeringen var täcknings-
graden 5,71 km 2/dag. "Att åtskilliga kulturläm-
ningar måste vara förbigångna av resursskäl under 
den förra perioden är emellertid snarast självfallet." 
(Selinge 1989: 1 O) Under revideringsinventeringen 
har täckningsgraden varit bättre. 

Men bara det faktum att varje inventerare i 
genomsnitt har haft tre kvadratkilometer per dag att 
genomsöka på sin jakt efter kulturmi1;nen ger vid 
handen att det inte blir fråga om någon totalunder-
sökning av markerna. lnventeraren väljer ut de 
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enligt henne/honom intressantaste områdena bero-
ende på vilka lämningar som eftersöks. Resultatet 
blir alltså att man hittar vad man letar efter och 
ingenting annat. 

Inventeringens koppling till upprättan-
det/revideringen av ekonomiska kartan har inne-
burit att vissa delar av Sverige, fr a i Västerbotten och 
Norrbottens fjällvärld, efter sextio års pågående 
inventering fortfarande får anses vara oinventerade. 

Till det förhållande att fornlämnings begreppet 
förändrats högst påtagligt sedan 19 38 - under perio-
den har bl a två nya lagar (fornminneslagen 1942 
och kulturminneslagen 1988) sett dagens ljus - och 
dettas påverkan på inventeringen, återkommer jag i 
kapitel 6. 

Fosfatkartering 
Olof Arrhenius påpekade redan i fosfatundersök-
ningsmetodens barndom den svagheten hos 
metoden, att man med kemiska medel inte kan 
avgöra från vilken tid den analyserade fosfaten 
härstammar (Arrhenius 1931 :58). Fosfathalten 
inom ett område är kumulativ över tid, vilket 
betyder att den halt man mäter är summan av det 
som deponerats där (Linderholm 1995:36). 
Linderholm anser dock att riskerna för felmätning 
p g a sentida tillskott av t ex handelsgödsel eller 
nedgrävda kadaver är överdrivna. Värre anser han 
det vara med omrörd jord och erosion (a.a:36). 

Blidmo pekar på brister i provtagningsmetodi-
ken som en felkälla: "Vi får nämligen korrekta 
resultat i form av P , men vi vet oftast inte från vad" 
(Blidmo 1982:39). Tolkningen av de erhållna 
resultaten är således en osäkerhet; att från kemiska 
data identifiera fosfatens ursprung (Courty m fl 
1989:23). 

Vikten av att betrakta analysvärdena som 
relativa, och inte absoluta, bör också poängteras 
(Linderholm 1984:9). Att jämföra fosfatvärden 
mellan olika undersökningar låter sig bara med stor 
svårighet göras, och är inte tillrådligt (Blidmo 
1982:39). 

Glödforlustundersökning 
Metoden ger tämligen noggranna värden vid höga 
humushalter men resultatet blir mer otillfreds-
ställande vid låga halter, beroende på mineral-
partiklarnas viktförändring vid glödgningen - fin-
korniga jordarter avger hårdare bundet vatten och 
minskar därför mest i vikt (Troedsson & Nykvist 
1973:137). 
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Risken finns också att finkornigt recent 
organiskt material följer med jordprovet och vid 
glödgningen ger provet en för högviktförlust (Fulks 
m fl 1985:28). Detta material kan komma från såväl 
hum usskiktet som från förrn ul tnande rötter o d nere 
i provtagningshorisonten (A2). 

Magnetisk susceptibilitet 
Även om metoden använts en längre tid i England är 
det vanskligt att göra jämförelser med svenska 
undersökningar eftersom vår berggrund och jord-
mån är helt annorlunda. Sveriges järnhaltiga urberg 
gör t ex att MS avtar mot markytan (Engelmark 
1995:34f). 

En MS-mätare når endast ca 15 cm ned i 
marken, varför det är nödvändigt att kontrollera om 
vegetationstäcket är tjockt. Ligger kulturlagret 
djupt måste man borra ett hål i jorden till önskat 
djup och mäta i hålet med en detektorsond (a.a:34). 

Grävmetod 
Hur noggrann och objektiv man än försöker vara i 
sin undersökning missas förmodligen mycket infor-
mation vid de flesta undersökningar. Av de händel-
ser som en gång utspelade sig på platsen lämnade 
bara några fl spår efter sig; en del spår har bevarats, 
arkeologerna finner några av dessa bevarade och kan 
kanske tolka och dokumentera ett fatal. 

"Det bör erinras om att vad man för 25 år sedan 
trodde var tillräckligt dokumenterat visar sig idag 
ofta vara otillfredsställande och kanske oanvändbart 
i vissa forskningssammanhang" (Petre 1990: 7). 
Med framtidens metoder kommer man att kunna ra 
fram mycket mer information än vad vi kan fl med 
dagens kunskap. 

Dendrokronologi 
Årsringarnas utseende är förutom klimatet också 
beroende av den omkringväxande vegetationen. 
Detta i kombination med att årsringar ofta "försvin-
ner" samt det faktum att det är svårt att hitta prover 
med välbevarade årsringar ända ut till barken, gör 
metoden att "räkna årsringar" vansklig. 

Det kan således vara svårt att exakt datera 
dödsåret i mycket gamla träd, då årsringsutveck-
lingen ofta är mycket långsam ut mot barken. 
Årsringar kan försvinna och det är inte möjligt, med 
någon variant av korsdatering, att exakt fastställa 
trädets dödsår. 

I en studie av ett större material samiska bark-
täkter, där årsringsräkning och korsdatering jämför-
des, visade det sig att årsringsräkningen endast gav 
korrekt resultat i hälften av fallen (Niklasson, 
mund.). 



4. Inventering av provytor 

4.1. Jämförelse mellan RAÄs 
inventering 1976 och 1995 

Anledningen till acc jag här ämnar jämföra resulcacet 
mellan fornminnesinventeringen 1976 och 1995 är 
en nyfikenhet på hur många "nya" lämningar som 
hiccats och vilken kategori de tillhör. Min jämförelse 
gäller området som täcks av det ekonomiska kart-
bladet 2216-7 g-h Husbondliden (se fig. 14). Stort 
tack till J eanecce J oelsson, RAÄ, som utförde inven-
teringen sommaren 1995 och som ställt resultaten 
till mitt förfogande. 

4.1 .1. Resultat 
Från inventeringen 1976 är 9 fornlämningslokaler 
registrerade inom området: 6 stenåldersboplatser, 
2 &ngstgropssystem och 1 lappvall. Därtill fanns 
4 kända lokaler med övriga kulturlämningar: 2 hus-
grunder, 1 koja samt 1 kvarn med kanal. Samman-
lagt således 13 lokaler (observera att en lokal kan 
innehålla flera lämningar). 

Under 1995 års inventering hittades 27 nya 
lokaler. Alltså finns nu 36 registrerade lokaler med 
kulturminnen på det aktuella kartbladet. En ökning 
med 300 procent. Vad för slags lämningar visade sig 
då nytillskotten vara? De är som följer: 6 stenålders-
boplatser, 2 skärvstensförekomster, 2 &ngstgrops-
system, 7 härdar, 1 kokgrop, 1 tjärdal, 3 torp-
lämningar, 1 timmerränna, 2 kolbottnar samt 
2 bebyggelselämningar Ooelsson, muntl.). 

Vid en jämförelse med de lokaler som regi-
strerades vid inventeringen 1975 synes fler yngre 
lämningar ha tagits med den här gången: tjärdalen, 
timmerrännan, torplämningarna (varav en prelimi-
närt registrerats som fast fornlämning), kolbocc-
narna och bebyggelselämningarna. Man kan dock 
undra om det verkligen inte finns fler än en enda 
tjärdal på hela området (jmf med resultatet nedan 
från provinvenceringen av det lika stora och närlig-
gande området runt Gravmark). 

Sannolikt eftersöks tjärdalar och liknande 
lämningar inte i samma utsträckning som andra 
typer av kulturminnen. Det är stora områden som 
skall inventeras och tiden är knapp; man måste göra 
prioriteringar. Och då drar de kulturlämningar som 
skogsbruket lämnat efter sig ett av de kortaste stråna 
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Fig. 14 Karta över Lycksele kommun med de av migprov-
inventerade områdena (fyllda fyrkanter) och det 
ekonomiska kartblad, 2216-7 g-h, som RAÄ. 
revideringsinventerade sommaren 1995 (sträckad 
fyrkant). 

Den skogsarbetarkoja som undersökts arkeologiskt 
(kap.5) är belägen inom den svarta kvadraten. 

Karta från Nationalencyklopedin band 12:516. 
Påläggforf 

- trots att de i många fall uppfyller kulturminnesla-
gens kriterier för lagskyddade fasta fornlämningar 
(ses. 7). Att en och annan tjärdal och kolbotten trots 
det registreras torde bero på den insikt om deras 
värde som börjar spira även inom kulturmiljö-
vården, och acc de prickas in om de "ändå skulle råka 
komma ivägen" för någon inventerare. 

Under 1995 års säsong gjorde RAÄ en något 
fördjupad inventering med inriktning på flottnings-
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Fig. 15 Karta över området runt Gravmark, 
Lycksele sn, och de lämningar inom 
området som fanns uf.ptagna i forn-
minnesregistret (RAAnr, Lycksele sn). 
T h topografiska kartan (Lycksele) 
1:100 000. 

2km 
168 = Fyndplats for sked, 458 = Stenåldersboplats, 
491 = Stenåldersboplats, 492 = Stenåldersboplats, 
493 = Stenåldersboplats, 494 = Fångstgropsystem, 
495 = Fångstgropsystem, 497 = Stenåldersboplats, 
Tj = Tjärdal, Sk = Enstaka skärvstemforekomst. Ovan vägkarta 1:400 000. Påläggforf 

lämningar i ett delområde som ansluter till Vindel-
älven vid Ruskträsk {Karman 1996:18). Denna 
inventering och dess implikationer för kulturmiljö-
vården diskuteras vidare i kapitel 6. 

4.2. Inventering av provområden 
För att kontrollera om mina ovan nämnda slutsatser 
beträffande den av RAÄ utförda inventeringens 
ambition och resultat är riktiga beslöt jag att prov-
inventera två områden; att ett av dessa områden 
skulle vara området runt omkring den skogsarbetar-
koja jag undersökt föll sig naturligt. 

För att inom rimlig tid få en uppfattning om 
förekomsten av kulturlämningar inom områdena 
var jag tvungen att förlita mig på kunniga informan-
ter. För området runt Gravmark har dessa främst 
varit Örjan Bäckman, Lycksele, Bengt Bäckman, 
Sidberg och Albert Boman, Rusksele. Jag har således 
inte själv varit runt och inspekterat alla de platser 
som mina informanter berättat om. 
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Även valet av ett andra område är orsakat av 
min ·kontakt med en kunnig informan t, Mats Ö hlen 
i Vinliden. Eftersom detta område av mig har ansetts 
som ett referensområde, valde jag ut en mindre yta, 
vilket innebar att jag hade möjlighet att besöka alla 
de utpekade kulturlämningarna. 

Det finns dock ingen anledning att tro att • 
förekomsten av kulturlämningar inom dessa båda 
subjektivt utvalda områden på något avgörande sätt 
skulle skilja sig från vilket annat liknande område 
som helst. De är med andra ord inte utvalda för sin 
kulturminnesrikedom. Med all sannolikhet finns 
det lämningar inom områdena som vi fortfarande 
inte har någon kännedom om. 

Det måste också göras helt klart att prov-
inventeringarnas syfte inte är att jämföra de enskilda 
inventerarnas resultat med de resultat jag har fått 
fram. Förutsättningarna-vad gäller såväl tid till för-
fogande som val av metod - är alldeles för olika för 
en sådan jämförelse. Frågeställningen är dock: har vi 
haft samma målsättning? Och om inte, varför? 
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Pig. 16 Karta över området runt Gravmark med de kultur-
lä.mningar inprickade vilkas existens kom till min 
kännedom i samband med provinventeringen. 

Den skograrbetarkoja som jag utfört en arkeologisk 
undersökning av är markerad med en etta. 

Topografiska kartan (Lycksele) 
1: 100 000 (forstorad). Pålä.ggforf. 

... • I y 

Kojrest/Husgrund 

Tjärdal 

Kolbotten 

Flotmingslämning 

Kvarnrest 

1 = Den arkeologiskt undersökta kojan, 2 = Husgrund, 'Westmans•; 3 = Husgrund, '1srael-Mass •; 4 = Koj rest, ''Kattiskojan •; 
5 = Tjärdal, "Lindgrens från Forsholm •; 6 = Tjärdal bränd 1943-48, 7 = Ko/bottnar, ''Bomans ", kolade 1948, 8 = Tjärdal, 
bränd sista gången 1947, 9 = Koj rest, "Polstjärnan•; 10 = Tjärdal "Petterssons•; 11 = Tjärdal "Bomans '; bränd 1947, 
12 = Kolbotten, bränd 1949. 
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5km ·1 km 
Fig. 17 Karta över det område strax norr om Vin/iden, Lycksele sn, där inte en enda fornlämningfanns registrerad (inga fornlämningar 

fanns registrerade på något av de ekonomiska kartbladen 22H 4-5 i-j och 2214-5 a-b). 

Tv vägkarta J:400 000 (forstorad), t h ekonomiska kartor (se ovan) I :20 000 (forminskade). Påläggforf 

4.2.1. Resultat 

Gravmark 
Av de tio lokaler som var kända genom fornminnes-
inventeringen (1976) var bara 1 från nyare tid, en 
tjärdal (fig. 15). Vid min provinventering har mål-
sättningen varit att spåra olika typer av kulturläm-
ningar med anknytning till skogsbruket. Därav 
metodvalet: intervjuer med äldre skogsarbetare. Jag 
har således inte eftersökt fornlämningar som stenål-
dersboplatser, härdar och ffingstgropar, vilka är 
betydligt mer tidsödande att eftersöka, och som 
dessutom kräver en annan inventeringsmetod. 

Resultatet från provinventeringen blev40 kul-
turlämningar som inte var tidigare kända av RAÄ 
eller de kulturvårdande institutionerna i länet 
(museerna och länsstyrelsen). De "nyfunna" loka-
lerna fördelar sig i följande kategorier: ,16 husgrun-
der/kojor, 14 tjärdalar, 5 flottnirigslämningar, 
3 kolbottnar och 2 kvarnlämningar (fig. 16). Efter 
min inventering finns det nu 50 kulturminnen 
registrerade - en ökning med 400 procent. 

Under sommaren 1997 genomfördes projek-
tet "Skoglig kulturhistoria" i Västerbottens län; 
ett ALU-projekt med inventering av kulturminnen 
i skogsmark som målsättning. (Om detta och 
liknande projekt i andra län diskuteras vidare i 
kapitel 6.) I området kring Gravmark hittades då 
ytterligare 17 lämningar, som inte tidigare registre-
rats vare sig av RAÄ eller av mig. Kategorierna är: 
2 ffingstgropsystem, 2 täkter (torv- och ler-), 1 tjär-
dal, 1 kolbotten och 11 bebyggelselämningar (varav 
4 kojor). 
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Sammanlagt finns nu alltså 67 kulturminnen i 
området som är kända av den regionala kulturmiljö-
vården - mot 10 stycken efter RAÄs inventering 
1976. Och som nämnts ovan finns det med all säker-
het fortfarande lämningar inom området som vi inte 
har någon som helst kännedom om. 

Vinliden 
Inom den mindre provinventeringsytan i Vinliden 
fanns inte ett enda kulturminne registrerat sedan 
tidigare. Faktum är att det inte finns ett enda regis-
trerat kulturminne på någon av de två ekonomiska 
kartblad inom vars ramar provområdet ligger. Såle-
des ett osannolikt stort område som inte innehåller 
något spår från tidigare generationers människor, av 
de kategorierna spår som fornminnesinventeringen 
anser vara motiverade att uppteckna. 

Att detta är ett fyndtomt område var inte min 
förutsats när jag med hjälp av vinlidenbor började 
leta i buskarna. Inte mindre än 11 kulturminnen 
lyckades vi lokalisera på denna i sammanhanget 
begränsade yta: 3 flottningslämningar, 3 äldre 
vägar/stigar, 2 tjärdalar, 2 kvarnlämningar och 
1 husgrund (fig 18). 

Om man leker med tanken att kulturminnena 
i området runt Vinliden och omkringliggande byar 
är ungefär jämt spridda i terrängen skulle det på de 
ekonomiska kartbladen 22H 4-5 i-j Vinliden och 
221 4-5 a-b Öravan finnas sammanlagt ungefär 
220 kulturminnen istället för de O som idag finns 
registrerade. 

Konsekvenser 
Riksantikvarieämbetets revideringsinventering i 
Husbondliden sommaren 1995 gav en ökning av 
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Fig. 18 Område strax norr om Vin/iden, Lycksele sn, 
med de kulturlämningar inprickade som .fram-
kom vid min provinventering. 

Ekonomiska kartorna 22H 4- 5 i-j Vinliden 
och 2214-5 a-b Öravan, 1:20 000 (formin-
skade). Påläggforf 

Husgrund 

Å Tjärdal 

- Äldreväg/stig 

1 = Gamb.z b.zndsvägen med brofdsten över Örån, 2 = Ledarmar av sten, 
3 = Kvarnlämning med kanal 4 = Husgrund, 5 = Kvarnlämning med 
omfattande kanaler, 6 = Aldre väg, 7 = "Kyrkstigen '; 8 = Tjärdal 

I Flottningslämning 

Y Kvarnrest 

9 = Stenkista, 10 = Tjärdal, 11 = Dammbank, flera kilometer lång, 
uppford på 1880-talet. 

kulturminnes beståndet med 200 procent. Min egen 
provinventeringi området kring Gravmark-där jag 
tagit med alla lämningar som enligt kulturminnes-
lagen uppfyller kraven för fasta fornlämningar (se 
s. 7) - gav en ökning med 400 procent. 

Naturligtvis kan man inte generalisera utifrån 
dessa exempel och säga att det över hela Sveriges yta 
finns ungefär lika många hittills oregestrerade och 
"okända" kulturlämningar som i Husbondliden och 
Gravmark. Det skulle ju i så fall innebära att Sveriges 
ca 1 miljon registrerade kulturminnen egentligen 
uppnår ett antal av minst 7 miljoner (utifrån 
exemplet Gravmark). Tanken svindlar! Vad det 
skulle innebära om, rent hypotetiskt, antalet kultur-
lämningar är många gånger större än vad vi känner 
till idag, diskuteras i kapitel 6. 

Fornlämningsbegreppet har som tidigare 
nämnts (se kap. 2.2) ändrats högst avsevärt under de 
60 år fornminnesinventeringen pågått; från att bara 
omfatta vissa förhistoriska lämningar synliga ovan 
mark, till att även uppta lämningar som inte syns 

ovan mark samt vissa lämningar från historisk tid. 
Den ökade arkeologiska kunskapen och de nya 
lagarna har också medfört att fler kategorier kultur-
minnen succesivt under fornminnesinventeringens 
tid erkänts som lagskyddade fornlämningar. 

Insikten om denna utveckling- och vad den 
erfarenheten betyder for framtidens fornminnes-
inventering, har funnits även hos fornminnesinven-
teringens ansvariga: "En utvidgad redovisning bör 
omfatta t ex bebyggelseplatser från historisk tid, 
arbetsplatser och odlingslandskap. Man borde också 
överväga en total inventering av andra, mera recenta 
kulturhistoriska element i landskapet [ ... ] " (Selinge 
1989:21). Varför händer då så lite i denna riktning? 
Oroas man för vad ett utökat lagskydd skulle inne-
bära för markägares tillgång till marken och exploa-
törers kostnader vid arbetsföretag? Är denna oro i så 
fall befogad- och är den relevant i diskussionen om 
skyddet av vårt kulturarv? 
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5. Arkeologisk undersökning av skogsarbetarkoja 

5 .1. Skriftliga och muntliga källor 
Innan den arkeologiska undersökningen av den 
gamla skogsarbetarkojan i Gravmark genomfördes 
bedrevs omfattande studier av såväl muntliga som 
skriftliga källor för att fa fram uppgifter om kojan 
och de närmare omständigheterna kring dess 
tillkomst. 

Ingen av mina informanter, äldre skogs-
arbetare från trakten, känner till kojans ursprung. 
Det tyder på att det som jag dittills ansett vara 
lämningarna efter en skogsarbetarkoja i själva verket 
är något helt annat, eller, troligare, att kojan är äldre 
än mannaminne. 

Kojan finns inte utsatt på några äldre kartor 
( vilket in te var alldeles ovanligt att kojorna var). Det 
kan emellertid bero på att den förmodligen byggts 
och förfallit under loppet av några fa år. Landsarki-
vet i Härnösand, vilka förvarar AssiDomäns (dåva-
rande Kungliga Domänstyrelsen) revir-arkiv för 
Lycksele (vid tiden benämnt Norra Lycksele revir), 
uppger att någon karta över kronoparken Metseken 
inte skall finnas för 1890-talet. Inkomna handlingar 
föråren 1893-1897 saknas också. Enligt Utsynings-
förslag för Norra Lycksele revir 1892 (Elb:2) avver-
kades dock 5000 träd kommande år några kilometer 
söder om den koja jag intresserat mig för. En omfat-
tande avverkningsaktivitet i området vid tiden för 
kojans uppförande är således dokumenterad. 

En annan skriftlig källa utgör det brev som 
förre skogsarbetaren Anders Rudolf Andersson i 
Norrbyberg skrev till redaktionen för boken I skogs-
landet 1959 (se även s. 13). Uppenbarligen har 
Andersson arbetat i skogen med avverkningar i 
området under just den tid kojan i Gravmark 
uppfördes. Norrbybergliggercasexkilometer NNV 
om den undersökta kojan; Lyxbäcken (eller Lycksa-
bäcken) rinner förbi ca 4 kilometer SV om kojan. 
Anders Rudolf Andersson berättar: 

"Vi högg nämligen timmer hela den vintern, brodern 
I O och jag 12 årig, och far körde. Detta var vintern 
I 896-1897 [. . .} I senare hälften av 1800-talet, 
stämplades å kronoparken efter Lyxbäcken och mot 
Ume älv en million träd [. . .}. En stordrivare - Björn 
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Pig. 19 Karta från 1914 över den nordvästra delen av krono-
parken Metseken, Lycksele socken, Västerbottem län. 
Jämfor med ekonomiska kartan nedan. 
Kartan är upprättad av jägmästare Bror Rossander, 
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Pig. 20 Ekonomisk karta från 1978. Den undersökta skogs-
arbetarkojan är markerad med ett kryss (pålagt av forf) 

Ekonomiskt kartblad 2218-9 c-d Gattejaur 
1:20 000 (forminskad). 



hette han - kom med flera hästar och myckenhet 
sörlänningar med 'bogslädar' och andra okända 
grejor, som slog ortsborna med den största forvåning. 
Men vad det blev av denne Björn vet jag inte, hans 
stjärna forsvann emellertid snart från millionstämp-
lingens firmamente! [. .. } Som 'proviantskrivare' 
under drivningarna foljde en stor och ståtlig värm-
länning/öns Olsson. Han var från Östmark. En kraft-
natur och besatt en självbehärskning och ett lugn som 
J?t. Han blev sedan skogs.faktor åt bolaget så länge det 
drev sin rörelse här. Och var den forsta tillsyningsman 
vi, jag och min bror hade när vi började på allvar som 
timmerhuggare. Brodern I O och jag 12 årig. " • 
(I skogslandet 1959:32f) 

Den ovan nämnde Jöns Olsson berättar själv om sin 
tid i Lyckseletrakten under miljonstämplingens 
dagar i slutet av 1800-talet, i Nordiska museets 
etnologiska undersökning Skogsarbetarminnen: 

"Enligt uppgift skulle kojan vara uppsatt, men när vi 
kom dit var det timrat tre varv. Det var gråkallt med 
lite snöfall nu var det ljusblått komma fram och det 
var sent på kvällen. Vi drog ihop oss så gott det gick och 
bredde på hästarna vad vi hade, lade på en väldig 
stockvedsbrasa. Så fort det blev ljust började vi köra 
fram torrvirke och en del timrade. Kojan byggdes efter 
dåtidens sed med stall på ena sidan samman byggt med 
en vägg emellan kojan och stallet. " 
(EU 40 548: 423-432.) 

En av mina mer minnesgoda och kunniga infor-
manter satte pekfingret på kartan och berättade att 
han legat med sitt manskap och hästar i den av mig 
undersökta kojan så sent som på 1950-talet, vilket 
de arkeologiska undersökningarna senare skulle visa 
vara en omöjlighet (så tillvida man inte delade 
husrum med högvuxna tallar ... ). 

Denna episod aktualiserar frågan om de munt-
liga och skriftliga källornas tillförlitlighet. En fråge-
ställning som kan sägas vara essentiell for min 
uppsats; nämligen behovet av arkeologiska under-
sökningar av objekt där ett tillsynes tillfredställande 
muntligt och skriftligt material föreligger. De i detta 
kapitel redovisade resultaten slår fast att mycket 
kunskap om skogsarbetarkojor och dylika 
lämningar endast kan utvinnas genom arkeologiska 
undersökningar. 

Jag är på intet vis heller ensam om erfarenheten 
av muntliga och skriftliga källors otillforlitlighet. 
Som exempel på de förras brister kan nämnas en 
uppteckning från nedre Dalarna som utfördes av 

Ortnamnsarkivet i Uppsala på 1930-talet. Idag kan 
konstateras att den innehåller en hel del felaktig-
heter, vilket en informant i trakten skyller på den 
ortsbo som på 1930-talet hjälpte till med uppteck-
ningen: "Han kunde inte gå femti meter bak lagårn 
utan att inte hitta hem" (Welinder 1992:44). 

Att skriftliga källor inte heller alltid är med 
sanningen överensstämmande upptäcktes vid 
undersökningen av den gamla stångjärnshammar-
smedjan vid Robertsfors bruk 1981, där det visade 
sig att varken ritningarna eller brandförsäkrings-
handlingarna stämde överens med grävningsresulta-
tet (Lundberg, rapport 1982:8; Lundberg 1983: 
117). 

Ytterligare exempel ger Cristina Rosen från sin 
arkeologiska verksamhet i Halland. Hon refererar 
två undersökningar, en på landsbygden och en i 
stadsmiljö, där de arkeologiska undersökningarna 
givit helt andra resultat än man i förväg kunde 
förvänta sig av de befintliga skriftliga källorna 
(Rosen 1993:20ff). Även Pirilä kommer i sin studie 
till slutsatsen att arkeologiska undersökningar ofta 
är enda vägen till kunskap även om yngre kultur-
lämningar, och att denna typ av arkeologi därför är 
motiverad och önskvärd (Pirilä 1995:38ff). 

5.2. Fosfatkartering 
Fosfatkarteringen och analysen av proverna genom-
fördes av Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå 
universitet under hösten 1995. 

Prover togs var femte meter i det koordinatsys-
tem som lagts ut (fig. 21). Därutöver togs ett antal 
prover inuti kojan. (Se även appendix I-IL) 

5.2.1. Resultat 

Resultatet av den översiktliga karteringen visar 
relativt högre värden i områdets ytterkanter och 
lägre värden i och omedelbart runt själva kojan och 
dess ingång (fig. 22). Ett väntat resultat så till vida att 
fosfat ackumuleras till mätbara nivåer främst där 
organiskt material avsatts i större mängd, avfalls-
gropar och liknande anläggningar (Loren & Ullgren 
1992:33 m fl). Att man inte slängt några större 
mängder avfall i eller alldeles runt kojan far väl anses 
som naturligt. Inte heller torde avträdet vara beläget 
precis inpå kojan - dock inte heller alltför långt 
borta. 
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''För naturbehoven var det lätt att spika upp en stång 
mellan två träd att sitta på. Man kunde dock lika 
gärna klara sig utan. [ . .} Stång eller ej, så avlägsnade 
man sig en bit åt ett särskilt håll for att tömma 
tarmen. "Qohansson 1994:110) 

"Detta medforde vanligen obehagliga överraskningar 
fram på vårsidan när snön smälte och uppenbarade 
hur man efterhand kortat av vägen. Och i snön vid 
kojknutarna lät man sitt vatten, tömde sumpen ur 
kaffekokarna och hällde ut annat avfall. " 
(EU 40 530:392) 

Ella Johansson skriver i sin mycket läsvärda doktors-
avhandling Skogarnas fria söner. 

'En del matrester hamnade säkerligen på }ordgolvet i 
alla kojor, även om de enligt god etikett skulle ha 
slängts på eldpallen. [ . .} Ris, halm och vedavfall lades 
ibland som ett täckande lager över golvet for att 
gömma snuskigare avfall och när det blev for tjocka 
lager städade man genom att sopa in alltsammans 
under britsen." Qohansson 1994: 110) 

Mot detta kan invändas att det vanligaste beteendet 
tvivelsutan var att slänga matavfall och annat skräp 
utanför kojan. Förhållandena i kojan var svåra nog 
ändå, utan att man med ett sådant nonchalant 
uppträdande behövde förvärra for sig och sina 
kojkamrater. Källkritiskt kan nämnas att det ju ofta 
är de värsta och de bästa förhållandena man minns, 
och vill förmedla till eftervärlden. 

Resultatet av karteringen inuti kojan ger också 
det ett förklarligt resultat (fig. 23). De två förhöjda 
värdena finns alldeles utanför ingången samt i 
eldpallen. Bilden av den trötte och frusne skogsarbe-
taren som i nattens kyla och bitande snöstorm inte· 
går längre än nödvändigt for att "låta sitt vatten", 
mån om att strax få återvända till sin plats under 
fårfällen, är förmodligen en alltför enkel tolkning av 

. fosfatanhopningen utanför ingången. Troligare är 
att en hel del organiskt material av olika slag slängts 
utanför dörren vid städning av kojan. 

I eldpallen hamnade med all säkerhet diverse 
matrester (vilket inte minst fynden av ben visar); 
tappade eller avsiktligt förpassade dit - brända kol-
bullar, kaffesump, småben med mera. En jägmästare 
ondgjorde sig över denna (o)ordning vid ett besök i 
en koja på 1930-talet: 

'Eldpallen är kaotiskt dekorerad med något dussintal 
svarta kaffepannor av mångfaldiga typer, stekpannor 
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Fig. 21 Koordinatsystemet lades ut i fem-metersrutor över ett 
25 m2 stort område som täcker kojan och området 
närmast densamma. fil. forf 
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med matrester och flottkakor samt diverse kastruller. 
De av smuts kraftigt marmorerade borden äro belam-
rade med tallrikar och kaffekoppar, som icke synas 
hava varit i beröring med dricksvatten sedan de 
lämnade diversehandlarens hylla [ . .}. Hur golvet ser 
ut far man tänka sig, det är nog att säga att det ej 
synes. "(SOU 1933:38) 

Anmärkningsvärt är dock att proverna från stall-
delen inte uppvisar några förhöjda värden. Även om 
utmockningen av hästgödseln varit noggrann 
( vilket säkert var fallet, med tanke på hästarnas värde 
och risken för sjukdom) borde hästhållningen gett 
utslag i fosfatdiagrammen. Om inte annat borde 
gödselstacken funnits inom undersökningsområ-
det. Man kan emellertid fråga sig om kojan varit 
bebodd under tillräckligt lång tid för att dess 
invånare skulle avsätta så pass mycket organiskt 
material att mätbara fosfatnivåer uppnåtts. 

Enligt en uträkning som Cook och Heizer 
gjort skulle vår kojas besättning (6 man a 75 kg) 
lämna ca 17,5 gram fosfat/daggenom urin och avfö-
ring; två hästar skulle bidraga med ca 56,6 gram/ dag 
(Cook & Heizer 1965:5 ff). Allt detta fosfat 
hamnade ju inte vid kojan; eftersom man var borta 
större delen av tiden kan förmodas att de flesta beho-
ven - både beträffande män och hästar - uträttades i 
skogen. En grov uppskattning blir att ungefär 
hälften av fosfatmängden, d v s ca 37 gram/dag, 
kan ha deponerats vid kojan. Ytterligare fosfatan-
hopning, tex matrester, får anses försumbar. Om vi 
räknar med att säsongen varade från oktober till 
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Fig. 22 Resultatet av fosfatkarteringen i området runt 
skograrbetarkojan i Gravmark, Lycksele sn. 
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kojan i Gravmark, Lycksele sn. 
Undersökningen utford av Miljöarkeologiska 
la.boratoriet, Umeå universitet. Ill. for/ 

•---0-0-0-0 

I I 

0 e e e O 0 
I I 

0 0~ 0. 
I , I 

0 0 O'~ 0 0 

I I 

0 o O O - o I I 
•-•---o----

0 -690 • 130-159° 

0 70-99° - 160-189° 

0 100-129° - 190°-

0 0 0 

- 0 -( ) 

0 

0 

0 

0 50- 59° 0 80-89° 

0 60-69° - 150°-

0 70-79° 

29 



april, dvs 213 dagar, och att kojan använts två 
säsonger, får vi en total fosfatackumulation i områ-
det på ca 15,8 kg. 

Som jämförelse kan nämnas en beräkning av 
fosfatdeponering från ett förhistoriskt samhälle i 
Kalifonien som Cook och Heizer gjort. De räknar 
med att samhället bestod av 100 människor ut-
spridda på 8,3 km 2. Dessa människor avsatte enligt 
beräkningen ca 120 kg fosfat per år. 

Betydelsefullt är det naturligtvis också att 
försöka föreställa sig var fosfaten (avföringen och 
urinen) deponerats. Troligtvis har åtminstone 
avföringen från män och hästar samlats på ett eller 
flera ställen. Beträffande männen så innehåller 
urinen ca 65 procent av fosfaten; hos boskap finns 
nästan allt i avföringen (Cook & Heizer 1965:5). 
Det kan delvis förklara svårigheten att med fosfatun-
dersökningar hitta spår efter den fosfat som acku-
mulerats från urin/avföring. Gödselstacken från 
stallet borde dock ha givit utslag om prov tagits där. 
Förmodligen missade vi den vid vår undersökning. 

Fosfatvärdena är ändock överlag förhållande-
vis höga. Det kan bero på att berggrunden innehåller 
speciellt mycket av fosfatmineralet apatit, som före-
kommer i många bergarter med varierande ursprung 
(Sveriges Nationalatlas 1994: 188). De förekom-
mande bergarterna i området är ynge granit och 
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pegmatit (a.a:34f). Hur hög den naturliga fosfat-
halten i området är är vanskligt att säga då undersök-
ningsområdet är så pass litet som 625 m2. Med facit i 
handen borde möjligen fler prover utanför under-
sökningsområdet ha tagits för att säkert fastställa 
den av människor opåverkade fosfathalten; låt oss 
dock komma ihåg vikten av att betrakta analys-
värdena som relativa, och inte absoluta, samt svårig-
heterna att jämföra fosfatvärden mellan olika under-
sökningar med skilda förutsättningar (se kap. 3.7.). 

5.3. Glödförlustundersökning 
Glödforlustkarteringen och analysen av proverna 
genomfördes av Miljöarkeologiska laboratoriet vid 
Umeå universitet under hösten 1995. 

Provet togs var femte meter i det koordinatsys-
tem som lagts ut (fig. 21). Därutöver togs ett antal 
prover inuti kojan. (Se även appendix I-Il.) 

5 .3 .1 . Resultat 
Något tydligt mönster från glödforlustundersök-
ningen går inte att se. Frågan är om denna metod är 
speciellt lämpad att upptäcka spår efter mänsklig 
aktivitet i samband med bebyggelse. Det finns 
undersökningar som tyder på motsatsen: " ... de två 
undersökningsmetoderna indikerar for olika typer 

Fig. 24 
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Linderholm, 
Miljöarkeologi-
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Umeå universi-
tet, i ford med 
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i skogsarbetarko-
jan i Gravmark. 

Roger och Johan 
sitter på resterna 
efter kojans 
britsar. 
I bakgrunden 
skymtar eld-
pallen som en 
mossbeväxt 
upphöjning, och 
längst bort syns 
kojans stalldel. 
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Fig. 25 Resultatet av glödforlustundersökningen i områtkt 
runt skogsarbetarkojan i Gravmark, Lycksele sn. 
Undersökningen utford av Miljöarkeologiska 
laboratoriet, Umeå universitet. fil. forf. 
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av förhistoriska aktiviteter: fosfatundersökningen 
främst för avskrädeshögar, dvs bebyggelse; glödför-
lustundersökningen främst för fossila åkerytor" 
(Loren & Ullgren 1992:33). 

Någon odling inom undersökningsområdet 
har naturligtvis inte förekommit under historisk tid; 
att odling bedrivits där under förhistoriskt tid far 
anses som högst osannolikt. Således är ett resultat i 
form av tolkningsbara mönster kanske inte att 
vänta. 

I undersökningen inuti kojan fas det ojämför-
ligt högsta värdet alldeles innanför ingången (fig. 
26). Att organiskt material trampats ner i jordgolvet 
strax innanför dörren förefaller inte alldeles orim-
ligt. Motsvarande förhållande borde då emellertid 
också gälla stalldelen kan man tycka; att hästarna 
trampat ner hö och dylikt i marken (en liten förhöj-
ning av glödförlusrhalten kan anas precis i ingången 
till stallet). 
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5 .4. Magnetisk susceptibilitet 
MS-karteringen och analysen av proverna genom-
fördes av Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå 
universitet under hösten 1995. 

Provet togs var femte meter i det koordinat-
system som lagts ut (fig. 21). Därutöver togs ett antal 
prover inuti kojan. (Se även appendix I-IL) 

5.4.1. Resultat 
Som tidigare nämnts (kap. 3.4.) är metoden mest 
lämpad - i fråga om husgrunder och liknande läm-
ningar - att spåra eldstäder och härdar. En sanning 
som med all tydlig önskvärdhet manifesteras i resul-
tatet för MS-analysen inuti kojan (fig. 29). Det 
ojämförligt högsta värdet, och det enda som kan 
påvisa en tydlig förhöjning, visar sig vara i eldpallen. 

I den översiktliga MS-analysen syns inga 
mönster (fig. 28). Det högsta värdet är vid en prov-
punkt som ligger i en större stensamling, vilket kan 
ha påverkat resultatet. 

Fig.27 
Gunhild 
Ryd.ström, 
Skogsmuseet i 
Lycksele, inuti 
skogsarbetar-
kojans bostads-
del 
Bakom 
Gunhild 
skymtar rester 
efter britsarna, 
ftamfor henne 
ligger den delvis 
undersökta 
eldpallen och 
längst till höger 
syns väggen 
mellan bostads-
del och stalldel. 
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Fig. 28 Resultatet av MS-analysen i området runt 
skogsarbetarkojan i Gravmark, Lycksele sn. 
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kojan i Gravmark, Lycksele sn. 
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5.5. Utgrävning 
Den aktuella kojan vid Gattejaur bestämdes till sin 
geografiska position med hjälp av en GPS-mätare 
(dvs ett satellitsystem för bestämning av position). 
Mätningen utfördes av Jeanette Joelsson, RAÄ, och 
resulterade i en bestämning till koordinaterna 
X 719797, Y 161786 (med sju satelliters kontakt). 

Innan utgrävningen startade genomsöktes 
området med en metalldetektor (HeliFlux Magne-
tic Locator, Model GA-52B) då undersöknings-
området förväntades innehålla en del järnföremål. 
Metalldetektorn lånades av Kommunförrådet i 
Lycksele, och är egentligen avsedd att lokalisera 
ledningar i marken med. Och även då några fynd 
kunde lokaliseras med hjälp av detektorn far hjälpen 
nog anses ha varit ringa. 

Fem rutor i kojan, varav tre stycken 2x2 m och 
två stycken lxl m, valdes ut för närmare undersök-
ning (fig. 30). Urvalet gjordes med tanke på att 
största möjliga mängd information beträffande 
kojans konstruktion och funktion samt levnadsför-
hållandena under den tid kojan användes skulle 
kunna tas tillvara. 

5.5.1. Resultat 

Ruta 1 (Ingång) 
En undersökningsruta lades vid ingången för att 
försöka finna spår efter konstruktiondetaljer; därut-
över tänkte jag mig en viss ökad möjlighet att finna 
mynt eller andra föremål som tappats bort i dörr-
öppningen när ytterkläder skakats eller seldonen 
borstats av innan de hängdes upp innanför dörren 
(jmfWelinder 1992:tab. 12.1-2). 

En myckenhet av murket trä gjorde det emel-
lertid svårt att skilja konstruktionsdetaljer åt. Dock 
kunde tröskelns - och därmed ytterväggens - exakta 
läge bestämmas. Utrasade timmerstockar hade 
tidigare gjort detta svårt. En samling brädliknande 
rester inne i kojan, omedelbart till vänster om 
ingången, är förmodligen lämningar av dörren. Den 
gick med all säkerhet inåt - av praktiska skäl för 
snöns skull. De trärester som kunde konstateras i 
golvet är sannolikt inte rester efter ett brädgolv. Dels 
var sådana mycket sällsynta vid den här tiden, dels 
visar undersökningen i ruta 2 inga tecken på annat 
än jordgolv. Förmodligen rör det sig istället om delar 
från det nedrasade taket. 
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Fig. 30 Fem rutor lades ut for att undersökas närmare. 
Ruta 1 = Ingång, ruta 2 = Eld.pall, ruta 3 = Britsar, 
ruta 4 = Krubba, ruta 5 = Ingång stall. Il!. forf 

Förhoppningarna om daterbara fynd (exv 
mynt) infriades inte. En spik hittades vid västra 
dörrposten, ytterligare en i mellanväggen mellan 
kojdelen och stalldelen. Där hittades också en 
mindre kedja, möjligen tillhörande betsel eller 
seldon. 

Ruta 2 (Eldpall) 
Att undersöka eldstaden närmare var ett självklart 
val. Konstruktionen visade sig vara den förväntade: 
en knuttimrad fyrkant fylld med jord och sten. På 
den kraftigt övertorvade eldpallen växte två träd, 
inte heller det särskilt förvånande med tanke på den 
näringsrika askjorden (jmf spismurrösen och 
kolbottnar). Trärester liggandes över eldpallen är 
lämningar efter takkonstruktioner. 

Profilen uppvisar ett kollager överst, därunder 
ett lager fet, mörk _jord över ett lager rödbränd jord 
(fig. 32). En mindre ruta, Ruta 2a, som lades mitt i 
eldpallen (fig. 31) konfirmerade profilens utseende. 

Eftersom en hel del mindre avfall och skräp 
torde ha kastats i eldpallen borde en del fynd göras 
där. Jag grävde bara ut en mindre del av eldpallen 
och hittade där benbitar, en liten keramikskärva och 
en knapp. 

Ruta 3 {Britsar) 
Britsarna är enligt de flesta källor placerade i två 
rader, på var sida om eldpallen. I denna koja synes 
bara en rad med britsar ha förekommit. De rester 
som ännu återstår av britsarna visar att man byggde 
sin sovplats av kluvna stockar. 
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En urhuggning i den norra långväggen, där en 
tvärgående stock vid fotändan varit placerad, ger 
britsarna längd (ca 1,70 m) och höjd över marken 
(ca 60 cm). Detta stämmer väl med skriftliga källor 
(EU 40 656 m fl). Med hjälp av bredden borde anta-
let män som kojan var byggd för kunna räknas ut. 
"Då man byggde kojan för ett känt antal man sägs att 
man tog till 60 cm, eller 'en gammal aln', för var 
man. 60 cm sägs i en källa vara väl snålt tilltaget" 
Qohansson 1994:94). 

Britsarnas bredd i den här aktuella kojan är ca 
4,2 m (= gavelns innermått). Med en tilldelning på 
60 cm per man skulle åtminstone 6-7 man kunna 
kampera samtidigt i kojan. 

Ruta 4 (Krubba) 
Den fjärde undersökningsrutan lades i stalldelens 
norra hörn. De konstruktionsdetaljer som kunde 
konstateras var urhuggningen för den stock som 
avgränsade krubban (mathon där hö och havre 
serverades) från den plats där hästen stod. Krubban 
har varit ungefär 0,5 m bred. Ett "borrat" hål i 
nämnda stock ca 0,5 m från väggen visar var hästen 
varit bunden. 

Hur många hästar som stallet inrymt är 
vanskligt att säga; avlägget låg förmodligen vid sjön 
Neder-Gattejaur (se fig. 19), för vidare transport via 
Lyxbäcken till Umeälven. Från kojan och till avläg-
get är det inte längre än ca 2 km, varför mer än en 
eller möjligen två hästar på 4-5 huggare inte bör ha 
varit nödvändigt. Den förhållandevis stora stall-
delen skulle kunna tyda på fler än en häst. En häst-
skosöm hittades för övrigt intill väggen i rutans 
norra hörn. 
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Fig. 34 Planskiss över ruta 4 (krubba). fil. forf 

Ruta 5 (Ingång, stall) 
Vid stalldelens ingång lades den femte rutan. Delar 
av det infallna taket kunde konstateras liksom en 
exakt lokalisering av väggens ursprungliga läge med 
hjälp av tröskeln. 

Utanför ingången, norr om densamma fanns 
en uppskottad jordhög; i övrigt kunde ingenting 
anmärkningsvärt noteras. 

Fynd 
De fynd som gjordes i kojan begränsar sig således till 
några hemmasmidda spikar i olika storlekar, en 
kedja med fem länkar, en hästskosöm, en keramik-
skärva samt en liten knapp (se fig. 37). Ben från 
matrester hittades i eldpallen. Ingen ledtråd till date-
ring bland fynden alltså. 

Den relativa fyndtomhet som skogsarbetarko-
jorna (de ra utgrävda) visar kan tyda på att det enkla 
livet i kojan tarvade ra föremål, åtminstone sådana 
som frivilligt eller ofrivilligt lämnades kvar när kojan 
övergavs (Björk, muntl.). 

Övriga noteringar 
En del av de stockar som använts som byggnads-
material för kojan är nedsågade, andra är huggna 
med yxa. Som uppteckningarna ovan visat var det 
ofta bråttom att ra i ordning en beboelig koja, och 
man tog förmodligen var sitt av de redskap som 
fanns till buds. T orrakorna torde inte heller ha bju-
dit något större motstånd. Mycket möda lades inte 
ner på knutarna annat än att ra stockvarven drägligt 
täta, varför utseendet på knutarna inte leder längre i 
daterings- eller typresonemang. 

Undersökningen har utvisat att kojan var för-
sett med jordgolv, vilket också var det vanliga vid 
den här tiden. Resterna efter det nedrasade taket 
visar att kluvna stockar täckta av näver och jord eller 
torv, hållit snö och väta utanför kojan. 
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Att använda mossa som tätningsmedel mellan 
stockvarven i väggarna har varit vanligt förekom-
mande i bostadshus långt tillbaka (därav folkliga 
benämningar som "väggmossa" (Pleurozium 
schreberi) och "husmossa" (Hylocomium splendens) 
på vissa arter). Även skogskojan i Gravmark var tätad 
med mossa, vilken fortfarande fanns kvar på 
skyddade ställen. Det visade sig vara en vitmossa till-
hörande sektionen Acutifolia, av vilka flera arter 
även trivs en bit in i skogen Oonsson, mund.). Man 
behövde således inte gå särskilt långt för att hitta 
isoleringsmaterial. 
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Fig. 36 Stensatt forrådsgrop i plan. IL!. forf 

Ett trettiotal meter norr om kojan finns en 
0,5 meter djup grop (0,5 m i diameter) so~ ger 
intryck av att vara stensatt och förmodligen har 
använts som förrådsgrop. På vintern när marken var 
frusen och svår att gräva i användes stenar till att 
skydda den mat som förvarades utomhus. En 
liknande funktion anses de gropar som finns i 
klapperstensfält ha haft under förhistorisk tid-
medeltid. 

Fig.37 
Några av de 
fynd som gjordes 
vid den arkeolo-
giska undersök-
ningen av skog.r-
arbetarkojan. 
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handsmidd spik, 
dii.runderen 
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knapp samt en 
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5 .6. Dendrokronologisk analys 
För den dendrokronologiska undersökningen och 
analysen svarar Mats Niklasson, Institutionen för 
skoglig vegetationsekologi, Sveriges lantbruksuni-
versitet (SLU) i Umeå. 

Under en dag-i slutet av augusti 1995 samlades 
prover in från såväl stubbar på de angränsande 
hygget som från det virke som kojan är byggd av 
samt från det levande träd som växer mitt i stall-
delen. 

5.6.1. Resultat 

Dateringen gjordes med hjälp avs k pekar-år, en 
metod som beskrivs i kapitel 3.6. Några exempel på 
tydliga pekar-år som noterades och som sammanfal-
ler med övriga områden i Norrland där Niklasson 
arbetat är: 1928 smal och ljus, åren 1901 / 1902 bred 
och mörk/ljus, 1831 mörk, 1766/1767 mörk och 
bred/ljus och abrupt tillväxtnedsättning. År 1752 
har bildats en speciell bred och mörk ring. Serien 
1703 mörk, 1707 mörk, 1708 och 1709 smala är en 
speciell sekvens med olika pekar-år som är funnen på 
många andra platser (Niklasson, rapport 1995). 

En· brandhistorik för området upprättades 
med hjälp av äldre stubbar. Den visar att områdets 
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Fig.38 
Mats Niklasson, 
SLU, har just 
sågat ut ett 
dendroprov ur 
kojans vägg-
stockar och tar 
en första titt på 
resultatet . 
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• terna mellan 
årsringarna 
skal/ framhävas 
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stryka zink-

. ;·t?Pl~~..: pasta på 
•: .- -,:_:~.. M proverna. 

senaste stora brand ägde rum år 1850. Dessförinnan 
har det brunnit 1829, 1652 och 1588 (a.a.). 

Trots att kojan vid en första anblick verkade 
förmultnad, fanns det på välskyddade platser, som 
inne i hörn och knutar samt under grova stockar, 
bättre bevarat virke, ibland t o m med barkrester 
kvar. Ved som uppfyller kravet på daterbarhet såga-
des på fyra platser ur de timrade väggarna. Träden 
visadesighadöttår 1850, 1841, 1828/1829samtår 
1824. Dödsdatumens spridning över tiden och den 
mycket långsamma tillväxten mot slutet av deras 
levnad (med undantag av trädet som dog sist) gör att 
man kan utesluta att de levde då de avverkades till 
kojbygget (a.a.). 

Slutsatsen blir då att man använt torrakor i 
närområdet vid byggandet av kojan; träd som ofta 
dödats vid bränder. Detta förfaringssätt är väl doku-
nenterat i de skriftliga källorna (EU 40 636 m fl). 
Fördelarna var många. Virket i gamla torrakor var 
fårdigtorkat, ofta av mycket hög kvalite, nära till 
hands, lättarbetat och lättransporterat. Därför fanns 
det ju ingen anledning att använda färskt virke, 
vilket man dessutom fick betalt för att hugga ner och 
transportera bon. Niklasson nämner också efter 
egna observationer att tallar som dött i en brand ofta 
har de yttersta årsringarna väl kådimpregnerade 
(Niklasson, rapport 1995). 

Det rådde heller ingen brist på torrakor i de 
norrländska skogarna vid sekelskiftet. De var så 
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många att de gav skogen en "grå anstrykning". På de 
senaste hundra åren har volymen stående torrträd 
minskat med mer än 90 procent (Linder & Östlund 
1992:209f). Således lär det vid den här tiden ha räckt 
till både byggnadsmaterial och bränsle. 

Dateringen av stockarna i kojan gav alltså en 
maximiålder; före år 1850, när det sista trädet dog, 
kan den inte vara byggd. Och tack vare att det växer 
en ståtlig tall mitt i kojans stalldel fanns också 
möjligheten till en minimidatering. Provet visade 
att trädet grott någon gång under åren 1901-1904. 
Således är kojan med all säkerhet daterad till 1800-
talets andra hälft. Enligt de muntliga - och skriftliga 
(se kap. 5.1)-källorna försiggick stora avverkningar 
i trakten under 1890-talet. Kan det möjligen vara 
från dessa avverkningar kojan i Gravmark härstam-
mar? 

I en stubbe på det angränsande hygget kunde 
en skada som inte är en brandskada spåras. Snarare 
liknar den en skada som uppkommit genom att 
trädet blivit påkört, t ex av en timmerdoning. 

Skadan daterades till år 1894/1895. Trädet 
överlevde påkörningen och kunde åren efteråt växa i 
ensamt majestät (vilket syns på de breda årsringarna 
(= kraftiga tillväxten) åren därpå, se fig. 39). Det 
tyder på att skadan verkligen är en körskada och att 
området avverkades under dessa år. Trädet strök 
slutligen med i den senaste avverkningen på 1980-
talet (Niklasson, rapport 1995). 

Den dendrokronologiska analysen styrker 
alltså de muntliga och skriftliga källorna i uppgif-
terna att stora avverkningar i området försiggick 
i mitten av 1890-talet. Slutsatsen blir att kojan 
byggdes av träd som dött i den senaste branden i 
området, 1850 - eller tidigare. Kojan uppfördes till 
avverkningarna i mitten av 1890-talet, möjligen 
1894. Den har använts några år för att sedan förfalla. 
Taket rasade in efter 8-10 år och den lilla tall plantan 
- som kanske redan börjat gro på taket - kunde slå 
rot i den forna stalldelen några år in på 1900-talet. 
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6. Syntes 

6.1. Konklusion 

Konklusion betyder slutsats, spec. logisk foljd, 
allmännare sammanfattning (N ationalencyklope
dins ordbok, band II 1996: 179). Dags så att 
sammanfatta de resultat som framkommit ovan, 
vilka slutsatser som går att dra och vilka logiska 
följder dessa far för arkeologins och kulturmiljö
vårdens praxis. 

Jag ställde i kapitel 1.3. tre frågor vilka jag nu 
skall försöka att besvara. 

• Är arkeologisk metod motiverad vid undersök
ning av lämningar från historisk tid? Varför? 
Hypotesen var att metoden är motiverad därför att 
den genererar kunskap om lämningen som inte kan 
utvinnas på annat sätt. 

Resultaten från den arkeologiska undersök
ningen av skogsarbetarkojan i Gravmark visar att ny 
kunskap - som inte kunde fas ur de befintliga, 
varken skriftliga eller muntliga, källorna-har fram
kommit. Ny kunskap om såväl den specifika kojan 
som generellt om skogsarbetarkojors utseende och 
funktion vid sekelskiftet 1900. 

Slutsatsen blir att det är motiverat att använda 
arkeologisk metod vid undersökningar av 
lämningar från historisk tid då denna ger ny 
kunskap som inte kan utvinnas tex genom skriftliga 
källor. "Kombinationen av de båda källmaterialen 
och dess samlade utsagor definierar den historiska 
arkeologin och är dess styrka och egenart", som Lars 
Ersgård uttrycker det (Ersgård 1990:59). 

• Förhåller det sig så att vissa kategorier kultur
lämningar aldrig registreras av fornminnesinven
teringen? Vilka konsekvenser far det i så fall? 
Hypotesen var att fornminnesinventeringen har en 
för låg ambition beträffande vissa typer av kultur
minnen och att konsekvenserna blir stora för deras 
möjligheter till skydd. 

Den provinventering som jag genomförde 
inom två områden i Lycksele kommun visar att 
förekomsten av kulturlämningar från alla tids
epoker är mer omfattande än vad som tidigare varit 
känt och registrerat hos kulturmiljövårdens aktörer. 
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Detta förhållande är beroende främst av två faktorer: 
För det första har fornminnesinventeringen aldrig 
haft tillräckliga resurser och/eller ambitioner att 
genomsöka landskapet med en omfattning som 
möjliggör registrering av alla befintliga lämningar; 
vissa intressanta områden har valts ut, andra har 
lämnats. För det andra har villkoren för vilka typer 
av lämningar som skall registreras varierat. Fornläm
ningsbegreppet har varit - och är fortfarande -
under utveckling. Genom ny kunskap och en annan 
policy har fornlämningsbegreppet breddats och nya 
kategorier kulturminnen registrerats. Denna 
process pågår fortfarande. 

Enligt mitt förmenande botde Riksantikva
rieämbetet ta ett större ansvar för att fler lämningar 
upptäcks och registreras. Dessutom borde fler typer 
av lämningar skyddas i lag. En dittills okänd 
lämning har mycket små chanser att klara sig vid ett 
markingrepp; en lämning utan det skydd som 
kulturminneslagens 2 kap. ger kommer förmodli
gen inte ens att dokumenteras innan den tas bort , 
eftersom det inte finns några ekonomiska resurser 
till detta om inte exploatören kan åläggas kostna
den. Där försvinner mycken kunskap om vårt 
kulturarv! 

• Är dagens fornlämningsregistrering riktig med 
tanke på kriterierna i kulturminneslagen samt 
på vår kunskap om de yngre kulturlämningarna? 
Hypotesen var att lagen ger utrymme för att ge de 
yngre lämningarna ett starkare skydd, och att den 
praxis som utvecklats är tvivelaktig. 

Jag frågade mig i det inledande kapitlet vem 
som har tolkningsföreträde till kulturminneslagens 
definition av begreppet fast fornlämning. Svar ges 
bl a av Ronnie J ensen i Bebyggelsehistorisk tidskrift 
33/1997: "Myndigheterna anses ha ett åsiktsföre
träde och närmast ett tolkningsmonopol vad gäller 
fastställandet av vad som skall utgöra fast fornläm
ning" Oensen 1998:227). Sedan jag formulerade 
frågan har jag genom egen yrkeserfarenhet fatt större 
insikt i rådande förhållanden och kan därför 
utveckla Jensens svar ytterligare. Rätten att besluta 
enligt kulturminneslagens andra kapitel har decen
traliserats från Riksantikvarieämbetet till länsstyrel
serna. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till rege
ringen, kulturdepartementet, som med all sanno
likhet hör Riksantikvarieämbetet som experter i 



sakfrågan. Regeringen torde utan alltför många 
undantag besluta i enlighet med RAAs 
rekommendationer. Tillbaks till ruta ett, alltså. 
Riksantikvarieämbetet har det yttersta ansvaret för 
vad som är att betrakta som en fast fornlämning. 

Praxisen med ett "selektivt fornlämnings
begrepp", dvs att vissa men inte alla lämningar 
(gäller såväl mellan vissa likvärdiga typer, tex tjär
dalar men inte kolbottnar, som enskilda lämningar 
inom en typ, t ex stenvalvsbroar och torpgrunder) 
far lagskydd är svårbegriplig. Bruket att förvägra de 
flesta kulturlämningar från historisk tid lagskydd 
har inget stöd i kulturminneslagen eller dess förarbe
ten. En bred diskussion om dessa frågor ser jag som 
mycket angelägen! 

6.2. Diskussion 
Diskussion betyder samtal (om en viss fråga) i vilken 
de deltagande argumenterar for sina respektive 
uppfattningar {Nationalencyklopedins ordbok, 
band I 1996:292). I det följande samtalet deltar 
några av dem som under de senaste åren uttryckt, 
enligt mig, intresanta tankar om fornlämnings
begreppet. De argumenterar för sina uppfattningar i 
citat jag valt ut för att fa till stånd en givande diskus
sion. 

Kulturminnes/agen 
Den arbetsgrupp inom dåvarande utbildnings
departementet som beredde frågan om "samman
förd och bearbetad lagstiftning om kulturminnen" 
1986-1987 (däribland nuvarande överantikvarien 
vid Riksantikvarieämbetet' Keith Wijkander) hade 
alltså (se kap. 2.2.) inte i uppdrag "att föreslå någon 
principiell vidgning av fornminnesskyddet" 
(Kulturminneslag - sammanförd och bearbetad 
lagstiftning om kulturminnen, kap. 1.3.). Detta 
möjligen beroende på att formuleringarna i lagen 
redan ger tillräckligt utrymme att skydda de 
lämningar man bedömer skyddsvärda. Frågan blir 
då istället varför inte fler kategorier lämningar 
skyddas inom ramen för gällande lag. 

"Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön. Ansvaret för detta delas av 
alla." (Lag {1988:950) om kulturminnen mm, kap 
1 § 1) Så lyder kulturminneslagens portal paragraf. 
Frågan är bara till vilket pris kulturmiljön skall 
skyddas och vårdas-och vem som skall betala. Keith 
Wijkander framkastade på en,konferens i januari 
1998 synpunkten att det ibland kan vara mer 
motiverat att gräva ut en mer sentida lämning än en 
fast fornlämning. Men så länge inte de mer sentida 

lämningarna är skyddade enligt kultminneslagens 
andra kapitel - och exploatören kan åläggas kostna
den för undersökningen - finns inte idag de ekono
miska möjligheterna till detta annat än i undantags
fall. Olika samhällsintressen står mot varandra: 
nyetableringar mot bevarande - och i de fall kultur
lämningar måste tas bort: den enskilde exploatörens 
vinstintressen mot samhällets behov av ökad 
kunskap om sin historia. Det borde inte råda något 
tvivel om vems parti den organiserade kulturmiljö
vården bör ta. 

Fornlämningsbegreppet 
Mikael J akobsson befarar att fornlämningsbegrep
pet som det definieras idag, både är för brett och för 
smalt sett ur forskningsperspektiv. För smalt för att 
täcka forskningens behov (eftersom många viktiga 
kategorier lämningar inte omfattas av begreppet) 
och bredare än vad som är påkallat av forsknings
behovet (alla fasta fornlämningar har inte samma 
forskningspote~tial). 0 akobsson 1995: 76) "Idag 
styrs fornlämningsbegreppets utveckling mer av 
handläggningstekniska och juridiska skäl än av 
vetenskaplig forskning", skriver Martin Hansson 
(Hansson 1996:5). Eller av skäl som hänför sig till 
människors uppfattning om sin kulturmiljö och 
möjligheten att säkerställa denna, skulle man kunna 
lägga till. 

Under senare tid har kulturmiljövården 
breddat sitt seende från enstaka objekt till hela 
miljöer. Nästa steg torde vara att se hela landskapet 
{ och naturligvis de element från olika tider i landska
pet som ger det innehåll) som en kulturmiljö. Ett 
steg i denna riktning är RAÄs Landskapsprojekt. 
För som Stig Welinder säger angående de områden 
som runt om i Sverige, i samband med den fysiska 
riksplaneringen på 1970-talet, utpekades som 
riksintressen för kulturmiljövården: "Betyder detta 
att nybergsborna i framtiden skall åka till närmsta 
riksintresseområde [ ... ] för att titta på kultur och 
kulturlandskap?[ ... ] Hur förklarar man för alla dessa 
människor, att de inte bor i en kulturmiljö?" 
(Welinder 1992:118 f) 

Mats Burström liknar RAÄ vid en antikvarisk 
jätte som likt jättar i folktron "ger landskapet 
mening". Forntidens jättar gav människor en förkla
ring till märkliga företeelser i landskapet som 
flyttblock, megalitgravar m m. "RAÄ styr [idag] 
över vad som är att betrakta som fornlämning [och] 
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försöker [ ... ] lära människorna att 'läsa landskap' 
med RAÄs ögon." (Burström 1994:49) De flesta 
torde dock fortsätta att komponera sitt kulturland
skap utifrån sina egna erfarenheter, upplevelser, 
förväntningar och kunskaper. ' 

T orun Zachrisson pratar om fornlämningars 
kulturvärden, och menar då alla de folkliga före
ställningar som lagts till lämningens ursprungliga 
betydelse. En gravhög från järnåldern kanske hålls 
levande i bygden pga sägnen om trollet som bor där. 
"För att levandegöra fornlämningar och fornläm
ningsmiljöer - och därmed i förlängningen ge 
argument för deras bevarande - är det inte tillräck
ligt att endast uppmärksamma deras ursprungliga 
innebörd." (Zachrisson 1997: 17) 

" ... ständigt under diskussion " 
Det verkar dock även hos Riksantikvarieämbetet 
finnas en nymornad(?) insikt om att kritiken växer 
mot det sätt varpå de kulturmiljövårdande myndig
heterna tillämpar fornlämningsbegreppet. Så här 
skriver Ronnie J ensen, 1 :e antikvarie vid RAÄs 
dokumentationsenhet, i Bebyggelsehistorisk tid
skrift 33/1997: 

"Det anses [ .. } föreligga en klyfta mellan äet antikva
riskt erbjudna' och äet vetenskapligt efterfrågade: 
Framför allt betonar kritikerna att tillämpningen av 
fornlämningsbegreppet hanteras snävt och inkonsek
vent avseende kulturlämningar från historisk tid, och i 
synnerhet från efte"eformatorisk tid. Tillämpningen 
av fornlämningsbegreppet borde även, i större ut
sträckning än vad som anses vara fallet, ta fasta på s k 
folkliga föreställningar knutna till olika kulturläm
ningar. "Qensen 1998:227) 

Den insikt som nedanstående citat ger uttryck för 
tror jag bäddar för en framtid med goda möjligheter 
att utveckla kulturmiljövården till en verksamhet 
som bättre än itlag kan motivera sin existens. 

"Vi måste mer aktivt gå in i en dialog med övriga 
aktörer inom kulturmiijövården, inom forsknings
världen och även, så långt det är möjligt, försöka 
integrera 'allmänhetens uppfattning' i olika frågor i 
våra egna ställningstagande, for att på så sätt bättre 
tillgodose de behov av förnyelse som på olika sätt 
kommer till uttryck." (a.a:230) 

Det är inte bara möjlige, Ronnie - det är helt 
nödvändige! 
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När det gäller tolkningsföreträde till begreppet 
fast fornlämning verkar således Ronnie Jensen ha 
rätt när han skriver: "Den tolkning av fornlämnings
begreppets tillämpning, som görs utifrån de tre 
huvudkriterier som nämns i definitionen [Lagen 
(1988:950) om kulturminnen mm, kap 2.1], får sitt 
uttryck i den praxis som är utbildad inom kultur
miljövården (KMV)" (Fornminnesinventeringen -
nuläge och kompletteringsbehov 1997:113). "Av 
hävd har Riksantikvarieämbetets fornminnesavdel
ning varit uttolkare av fornlämningsbegreppet" 
Qensen 1993:59). 

Oavsett vilken aktör inom kulturmiljösektorn 
som känner ansvar för tolkningen av begreppet fast 
fornlämning är det oerhört angeläget att definitio
nen av begreppet diskuteras i en bred krets, för att 
den praktiska kulturmiljövården skall kunna nå 
målen om ett relevant bevarande av kulturarvet. Låt 
oss hoppas att Ronnie Jensen har rätt när han påstår 
att: "Tillämpningen är ständigt under diskussion 
inom KMV-sektorn. Den påverkas bl a av den 
allmänna samhällsutvecklingen och den arkeolo
giska forskningen samt antikvariskt utvecklings
arbete." (Fornminnesinventeringen - nuläge och 
kompletterings behov 1997: 113) 

Man tvivlar dock understundom på hur viktig 
RAÄ anser denna diskussion vara; i vilken mån man 
själva tar initiativ till diskussion och om man 
tillräckligt ofta tar upp de diskussionstrådar som då 
och då frigör sig från de dagliga handläggarfrågornas 
garnnystan. Och hur de undersökningar som 
faktiskt initieras redovisas och följs upp. 

Under 1995 års fornminnesinventering i 
Västerbottens län gjordes en fördjupad special
inventering av flottningslämningar inom ett del
område. Syftet var att "få fram i vilken utsträckning 
flottningslämningar finns kvar längs ett helt 
ordinärt, slumpmässigt utvalt sidovattendrag" 
(Karman 1996:18). Ett vidare syfte var, får man 
hoppas, att se vilka konsekvenser resultatet skulle 
komma att få för fornminnesinventeringen i 
synnerhet och kulturmiljövården i allmännhet. Hur 
hanterar man den här typen av kulturlämningar i en 
inventeringssituation; lämningar som av många 
anses vara mer intressanta och bevaransvärda än tex 
de relativt sett anonyma stenålderboplatserna. - Ett 
synnerligen lovvärt initiativ således, men varför 
nämns ingenting om resultatet i rapporten? Varför 
tas inte möjligheten att starta en debatt om hante
ringen av flotmingslämningar? Varför förbigås helt 
resultaten från detta spännande experiment i kapit
let Synpunkter med kulturmiijövårdsperspektiv? Det 
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hade tvivelsutan varit intressantare än uppgifter som 
"Bevattningsdiket [ ... ] förtjänar en informations
tavla" (a.a:21). Förklaringen kan väl inte vara att 
någon vill lägga locket på; att en debatt kan leda till 
en situation som blir svår att hanter,a med de ekono
miska resurser som idag står till förfogande? 

Och hur gick det med förslaget att till 
kulturmiljöområdets personal sprida den synner
ligen intressanta teoretiska och metodiska grund för 
kvalitetsbedömning av fornlämningar som Anne 
Carlie m fl utarbetat i Riksantikvarieämbetets 
rapport Arkeologisk kulturmiljövård och samhälls
planering (1997:27). Mig veterligen har inget 
initiativ tagits från RAÄs håll till diskussion kring 
dessa frågor. Kanske prioriterades ämnet bort till 
förmån för frågorna kring konkurrensutsatt 
uppdragsarkeologi- en diskussion mer för att värna 
exploatörers och privata arkeologiföretags intressen, 
än för att gå djupare in på den fundamentala frågan 
om vilka delar av kulturarvet som skall bevaras och 
hur urskiljningen skall ske. Är någon rädd för vad en 
sådan diskussion skulle ge för resultat? 

Problem eller möjligheter 
Det har nämligen i olika sammanhang framförts att 
situationen skulle komma att bli ohållbar om alla 
kulturlämningar omfattas av skydd enligt kultur
minneslagen. En "inflation av fornlämnings
begreppet" befaras.Jag har svårt att förstå detta argu
ment. Utgångspunkten måste vara att alla kultur-

lämningar skall omfattas av ett starkt lagskydd. 
Detta skulle ge kulturmiljövårdens aktörer en möj
lighet att bevara det man anser vara bevaransvärt. 
Vid en exploateringssituation där olika samhällsin
tressen står mot varandra bör länsstyrelsen avgöra 
vilket intresse som har störst samhällsnytta. Så sker 
ju redan idag med de fasta fornlämningarna. Övriga 
kulturlämningar far oftast inte ens chansen att bli 
bedömda utifrån ett bevarande- eller forskningsper
spektiv. Den utveckling som Lars Sjösvärd ser 
(Sjösvärd 1994:72), att privataaktörer ges möjlighet 
att driva på utvidgningen av fornlämnings begreppet 
i kommersiellt vinstsyfte (fler lämningar som måste 
grävas ut) är inte trolig. Att fortsätta värdeklass
ningen som idag: fast fornlämning-övrig kultur
lämning, R-märkt-K-märkt (ett "run-K", som i 
kulturlämning, vilket har föreslagits vid något till
fälle) tror jag är olyckligt. Risken för kommande 
generationers dom över ett sådant förfaringssätt är 
stor. 

Ekonomiska resurser - nya resurser eller 
omprioritering bland redan befintliga dito - är 
naturligtvis en förutsättning för att projekt skall 
kunna genomföras. Initiativ till utvecklingsprojekt, 
"om ekonomiska resurser ställs till förfogande", kan 
dock alla ta. Ett lovvärt initiativ som tagits av skogs
vårdsorganisationen (inte av kulturmiljösektorn 
alltså, vilket far sägas vara anmärkningsvärt) är 
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inventeringsprojektet Skog&Historia. Projektet 
syftar till att med anvisad arbetskraft under 
sakkunnig ledning öka kunskapen om främst de 
yngre kulturlämningarnas förekomst. Projektet 
startade i Värmland, där mer än 15 000 nya läm
ningar registrerades under de första två säsongerna 
(1995 och 1996). Det har sedan spridit sig över 
landet och resulterat i att många tusen dittills 
okända kultur- (och forn- !) lämningar nu är 
registrerade och därmed betydligt bättre skyddade 
än innan. 

Den uppmärksamhet och det intresse som 
omgärdade kampanjen Kulturmiljövård i skogen i 
början av 1990-talet borde ha väckt den slumrande 
"jätten" (för att tala med Mats Burström). Rege
ringen vaknade dock och gav RAÄ i uppdrag att 
redovisa förslag till handlingsprogram för en 
långsiktigt hållbar utveckling för skogens kulturmil
jövärden. I RAÄ s svar framgår att man gärna ser att 
projektet Skog&Historia utvidgas till att omfatta 
hel<!_ landet (fattas bara annat; projektet innebär ju 
att någon annan utför det arbete RAÄ inte mäktar 
med) men att ekonomisk kompensation krävs för 
RAÄs insats (granskning av potentiella fasta forn
lämningar mm). (Förslag till handlingsprogram för 
en långsiktigt hållbar utveckling för skogens 
kulturmiljövärden 1997) Det är någonstans här 
man måste börja diskutera prioritering/ompriorite
ri{:!g av resurser och RAÄs huvudsakliga och övergri
pande ansvar för kunskapen om vår kulturmiljö. 
Det gäller att se möjligheter istället för problem! 

Selektivt fornlämningsbegrepp 
När det gäller kunskapen om och intresset för de 
skogsbruksrelaterade kulturlämningarna blir man 
dock lätt tveksam när man läser RAÄs handbok för 
dataregistrering av fornminnesregistret. För bergs
brukets lämningar finns ett trettiotal sakord, många 
mycket detaljerade, exv. malmtorg, follsten, stång
gångsfondament, handskrädningshög. (Dataregistre
ring av fornminnesregistret 1993) Jag letar förgäves 
efter sakord att registrera skogsarbetarkojor och 
flottningslämningar. Det närmaste jag kommer är 
bebyggelselämning annan samt industrilämning 
annan (a.a.). (Förslag till ny sakordsnomenklatur 
för tjärdalar och övriga tjärframställningsplatser har 
presenterats av Lars-Erik Englund (Englund 
1992:83f).) Kan man av detta dra slutsatsen att alla 
dicipliners lämningar inte är lika mycket värda? 
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Mats Mogren hyser liknande farhågor: "Elaka 
tankar dyker gärna upp: värderar man inte förfä
derna olika? Torpare och backstusittare har inte 
levat liv som var lika värdefulla som de besuttnas." 
(Mogren 1995:8) Det torde i alla fall inte handla om 
skillnad i lämningarnas ålder, då både glasbruks-och 
sågverkslämning finns med, och registreras med 
någorlunda regelbundenhet. Ställs frågan på sin 
spets handlar det om vems kulturmiljö som är värd 
att bevara. Vems kulturarv kommer vi att kunna 
beskåda i framtiden? 

"Det selektiva fornlämningsbegreppet" som 
man ofta hör hänvisas till, och som torde innebära 
ungefär att "vi kan ju inte bevara allt", är förvirrande 
och defensivt på gränsen till oförsvarbart. Vem skall 
stå upp för bevarandevärdena i kulturmiljön om inte 
kulturmiljövårdens företrädare? Det är genom 
denna "vilja att jämka olika intressen och inte vara 
omöjliga" som vi riskerar att inte bli tagna på allvar, 
inte tvärtom som ibland framförs. Det förvirrande 
och orättvisa i selektiviteten framstår tydligt när 
man skall försöka förklara för en markägare att han 
måste bekosta en dokumentation av en torpgrund, 
vilken selektivt är bedömd vara en fast fornlämning, 
medan grannen, som har en äldre torpgrund på sin 
mark, kan schakta bort den utan kostnad eller 
påföljd. 

Lars-Erik Englund har föreslagit en strategi för 
R-markering av tjärframställningsplatser som 
grundar sig på bevarandevärdena preparatsvärde 
och upplevelsevärde. En ung och skadad 
tjärframställningsplats har låga preparats- och 
upplevelsevärden (R-markering är tveksam) medan 
alla andra kombinationer (ung och oskadad, 
gammal och skadad, gammal och oskadad) har höga 
bevarandevärden och bör betraktas som lagskyddad 
fast fornlämning. (Englund 1992:82) 

Ronnie Jensen utvecklar och nyanserar detta 
resonemang genom att föra fram kompletterande 
värderingskriterier som t ex forekomst, komplet
terande källor, miljösammanhang och hotbild vid 
bedömning av en lämnings bevarandevärde/status. 
Dessa kriterier skulle främst brukas vid bedömning 
av lämningar som behandlas inom ramen för det 
selektiva fornlämningsbegreppet. Oensen 1993: 
63ft) 

Ytterligare ett steg går Anne Carlie när hon 
ersätter ovanstående kvantitativa värderingsgrunder 
med kvalitativa, och gör tydlig åtskillnad mellan 
begreppen värde och kvalitet/egenskap. Carlie anser 
att man vid genomförande av värdeanalyser bör 
tillämpa ett hermeneutiskt synsett, dvs ett sökande 
och frågande förhållningssätt till materialet. 



(Arkeologisk kulturmiljövård och samhälls
planering l 997:203ff) "Det finns således inte ett 
sätt att se på fornlämningar, utan många olika sätt" 
(a.a:243). Och även om Carlie främst diskuterar 
värderingar av fasta fornlämningar ligger det i 
frågans natur att även yngre kulturlämningar berörs 
när den humanistiska forskningstraditionen sätts i 
focus: "Det är forskarens uppgift att försöka 
rekonstruera, tolka och förstå denna tidigare 
verklighet. Valet av källmaterial, arkeologiskt eller 
skriftligt, står därför i förhållande till de perspektiv 
och frågor vi önskar belysa." (a.a:215) 

'Just där skall vi gräva och just därfor!" 
Begreppet historisk arkeologi ersatte under senare 
delen av 1980-talet det tidigare använda nyare tids 
arkeologi. Med historisk arkeologi menas en arkeo
logi vars främsta kännetecken är det faktum att det 
existerar vid sidan av ett skriftligt-historiskt käll
material. (Ersgård 1990:59) Just det faktum att det 
arkeologiska källmaterialet inte är ensamt utan i 
jakten på gåtans lösning kan samverka med ett 
skriftligt källmaterial - ett förhållande som ibland 
har framförts vara till den historiska arkeologins 
förflng- sägs nu av allt fler vara dess styrka. "Vi bör 
[ ... ] uppsöka en historisk/geografisk kontext där det 
skriftliga källmaterialet flödar. Just där skall vi gräva 
och just därför!" som Mats Mogren uttrycker det 
(Mogren 1995:12). 

Lars Ergård ger exempel utifrån sin arkeolo
giska erfarenhet på undersökningar av lämningar 
från en tid med rikligt skriftligt källmaterial, där det 
visat sig att den sanna förklaringen fas först när 
arkeologiska 01:h skriftliga källor samverkat. Han 
skriver: • 

''Kombinationen av de båda källmaterialen och dess 
samla.de utsagor definierar den historiska arkeologin 
och är dess styrka och egenart. Detta innebär inte att 
man bara ställer arkeologisk kunskap vid sidan av 
historisk och låter det ena komplettera eller bekräfta 
det andra. De måste ingå i en historisk helhet, vars 
forståelse ovillkorligen är avhängig av en tolking av 
bdda källmaterialen i förening." (Ersgård 1990:59) 

En studie av ett etnologiskt samhälle genom fält
arbete och deltagande observation, med syfte att nå 
förståelse o~ begrepp som ekonomisk och social 
beskaffenhet, skulle kunna kallas etnoarkeologi. 
"Syftet [med etnoarkeologi] är, att studera och 
diskutera hur människor använder materiell kultur 
eller hur människor kan förstås som materiell kultur 
eller hur människor är materiell kultur" (Welinder 
& Johnsen 1997:8). Om studien rör en "grupp 

människor, som endast deltar i diskussionen genom 
skrifthistoriska dokument och muntlig tradition -
och narnrligtvis genom sin efterlämnade arkeologi" 
kallar Stig W elinder det för historisk etnoarkeologi 
(Welinder 1992:9). 

Bristfällig kunskap 
Som tidigare nämnts (se s. 17) har nästan inga 
arkeologiska undersökningar gjorts av lämningar 
från det man skulle kunna kalla det egendomslösa 
allmogeproletariatet. "Vem bryr sig idag om en 
backstusittare?" frågar Mats Mogren. 

"Vi vet nästan ingenting om t ex landsbygdens 
egendomslösa under 1600-1800-talen, men länssty
relserna i riket tar sällan strid for dessas efterlämnade 
miljöer. Det är tveksamt om en länsstyrelse skulle våga 
släppa ett järnåldersgravfalt till bortschaktning utan 
undersökning, men en 150 år gammal ruin, av en 
undantagsstuga skulle inte medfora samma ångest 
- och ändå vet vi så mycket mer om järnålderns 
gravskick i forhållande till undantags.folkets levnads
villkor på farfars farfars tid." (Mogren 1995:8), 

Till länsstyrelsernas försvar skall sägas att det även 
hos dessa myndigheter börjar skönjas en större 
förståelse för de yngre kulturlämnit:1garnas betydelse 
och nödvändigheten av att bedöma dem likvärdigt 
med förhistoriska lämningar i samband med inven
teringar och exploateringsärenden. Länsstyrelsen i 
Värmland betraktar t ex i princip alla tjärfram
ställningsplatser som fasta lagskyddade fornläm
ningar {Wettergren, mund.). 

Anne Carlie tycker sig också ha märkt att "en 
mera mångtydig och förståelseinriktad arkeologi 
kan möjligen börja skönjas i kulturmiljövårdens 
arbete, genom en ökad betoning av individ
relaterade och upplevelsebetingade värden" 
(Arkeologisk kulturmiljövård och samhälls
planering 1997:193). Hon noterar dock att "det 
finns[ ... ] en inneboende tröghet i förmedlingen av 
universitetsarkeologins teoretiska kunskapsresone
mang till de kulturmiljövårdande institutionerna" 
(a.a: 193). Detta förhållande är förståeligt, men icke 
dessto mindre beklagligt. Och glappet mellan 
"universitetsarkeologerna" och de arkeologer och 
andra kulturmiljövårdare som är verksamma vid 
länsmuseer och länsstyrelser, kommer tvivelsutan 
att öka i och med de nya reglerna för antagningar till 
forskarutbildning. Hittills har många yrkesverk-

45 



samma arkeologer också varit inskrivna vid 
universitetens forskarutbildningar, och därmed 
utgjort en naturlig länk mellan teori och praktik. 
Denna möjlighet är numer starkt beskuren tack vare 
kravet på doktorandernas finansiering. Förlusten är 
stor för båda sidor! 

Stig Welinder, som måste anses ha gjort en av de 
absolut viktigaste insatserna inom historisk arkeo
logi under de senaste decennierna, är inne på samma 
linje som Mats Mogren ovan: 

-"Fullgoda genomforanden och avrapporteringar av 
arkeologiska faltundersökningar av torpgrunder är 
sällsynta. Analytiska publikationer av sådana under
sökningar finns veterligen inga alls. {. . .} Det är således 
i stort sett en öppen .fråga, om arkeologiska falt- och 
/aboratoriearbeten kan tillfora den historiska, etnolo
giska och kulturgeografiska analysen av torpen nya, 
informationsrika och värdefulla, data och idler. 
Förhoppningsvis och rimligtvis är det så, mm saken är 
oprövad." (Wclinder & Johnsen 1997:8) 

Det är också min fulla övertygelse att den historiska 
arkeologin i form av undersökningar av t ex torp
och kojgrunder har mycket väsentlig kunskap att 
förmedla. Viktigt är då, som flera gånger nämnts i 
r 
debatten, att den historiska arkeologin utgår från 
forskningens synpunkter (till skillnad från de 
antikvariska); att relevanta problemställningar kan 

\ formuleras och att denna arkeologiska diciplin far 
\ ordentligt fäste vid universiteten (se bl a Mogren 

"---1995 och Ersgård 1990). Att forskningens resultat 
sedan far stora konsekvenser för den antikvariska 
kulturmiljövården är naturligt. Och omvänt är 
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givetvis kulturmiljövårdens sätt att arbeta funda
mentalt för den historiska arkeologins möjligheter 
att utvecklas. Fornminnesinventeringens fortlevnad 
i någon form är en förutsättning- fortlevnad for att 
registrera alla de lämningar som tidigare "hoppats 
över" för att de inte ansågs vara av intresse för kultur
miljövården och den arkeologiska forskningen. 
Nu vet vi bättre! Möjligheten att via arkeologiska 
undersökningar utvinna kunskap från historiska 
lämningar är starkt kopplad till hur antikvariska 
myndigheter tolkar kulturminneslagens intentioner 
vad gäller R-markerade fasta fornlämningar. Även 
här synes verkligheten således sakta men säkert 
vinna gehör bland sektorns företrädare. Framtiden 
kan tyckas hoppfull, men det hänger till syvende och 
sist på oss som sett Ljuset att lysa upp även för dem 
som fortfarande tvivlar. 

Slutord 
Fylld av stora tankar som inte vill tänkas färdigt och 
av svåra frågor som kanske aldrig f"ar något bra svar -
som kanske aldrig bör f¼ något svar överhuvudtaget 
- återvänder jag till den nattliga friden i en skogs
arbetarkoja vid sekelskiftet; till den frusna, mörka 
stillheten, och låter Ella Johansson f¼ sista ordet: 

''När männen sov upphörde det arrangemang for 
gemensam bekvämlighet som kojan var i stort sett att 
existera. När elden slocknade lade sig snön över de 
sovande kropparna. Utan ögonblickets tillfalliga, 
mänskliga aktiviteter utgjordes den bestående sociala 
organisationen egentligen bara av kroppar organisera
de inom ett rumsligt mönster av .frusna timmerstockar. 
Om en arkeolog skulle hitta en begravd timmerkoja i 
detta tillstånd, så skulle artefakterna for en gång skull 
vara identiska med det samhälle de utgör spår av. " 
Oohansson 1994:108) 



7. Sammanfattning 

Denna uppsats diskuterar tillämpningen av rådande 
fornlämningsbegrepp samt de yngre ~ främst de 
skogsbruksrelaterade - kulturlämningarnas status 
inom kulturmiljövården. Ett avstamp görs utifrån 
en arkeologisk undersökning av en skogsarbetarkoja 
samt en provinventering av ett mindre område i 
Lycksele kommun, Västerbottens län. 

I inledningen framförs tre frågeställningar: 
• Är arkeologisk metod användbar och motiv<';rad 
vid undersökning av kulturlämningar från historisk 
tid, och i så fall varför? 
• Förhåller det sig möjligen så att en stor del av 
skogslandskapets kulturlämningar överhuvudtaget 
aldrig eftersöks och registreras av fornminnes
inventeringen, och vad rar det för konsekvenser? 
• Är fornlämningsregistreringen så som den 
tillämpas idag riktig med tanke på kriterierna i 
kulturminneslagen samt på vår ökade kunskap om 
de yngre kulturlämningarna och deras behov av ett 
starkare lagskydd? 

Den arkeologiska undersökningen av en 
skogsarbetarkoja i Gravmark utanför Lycksele 
genomfördes medelst utgrävning, fosfatkartering, 
glödförlustundersökning, kartering av magnetisk 
susceptibilitet samt dendrokronologisk analys. 
Därutöver gjordes studier av vissa muntliga och 
skriftliga källor. Undersökningen visar att ny 
information, inte tidigare känd från muntliga eller 
skriftliga källor, framkom vid undersökningen. 
Informationen är av sådan art (beträffande kojans 
konstruktion, ålder m m) att den tillför ny kunskap 
om skogsarbetarnas förhållande i Västerbottens 
inland vid 1800-talets slut; kunskap som inte hade 
kunnat utvinnas utan en arkeologisk undersökning. 

Provinventeringen, som genomfördes med hjälp 
av informanter, ger vid handen att det finns ett 
mycket stort antal, av kulturmiljövården okända, 
forn- och kulturlämningar i skogen. Orsaken är den 
ambitionsnivå (grundad på gällande lagstiftning 
och på befintliga resurser) som fornminnes
inventeringen bedrivits utifrån sedan starten i slutet 
av 1930-talet. Konsekvenserna blir förstås stora och 
allvarliga när bristen på kunskap om kultur-

lämningarnas existens innebär att de förstörs och 
försvinner vid olika typer av markexploateringar. 
Med lämningarna försvinner också mycket av 
kunskapen om de människor som en gång skapat 
dem och om deras sociala och ekonomiska villkor, 
deras tankar och föreställningsvärld. 

Kulturminneslagens kriterier för fasta 
fornlämningar ger utrymme för tolkningar. Min 
uppfattning är att lagen utnyttjas för restriktivt, 
vilket rar till följd att skyddet för· de yngre 
skogsbruksrelaterade kulturlämning;rna är i stort 
sett obefintligt. Detta leder i sin tur till att 
exempelvis flottnings- och skogsarbetarlämningar 
försvinner utan att deras berättelser kunnat tas till 
vara. 

Det avslutande kapitlets diskussion visar att de 
synpunkter beträffande de yngre kulturlämning
arnas värde som framförs i denna uppsats, de senaste 
åren också kommit att anammas på flera andra håll. 
Debatten förs - på ett teoretiskt plan - inom 
Riksantikvarieämbetet, vilket är den myndighet 
som ytterst ansvarar för fornlämningsbegreppets 
tillämpning. Ett mer praktiskt inriktat samtal förs 
bland forskare och regionala kulturmiljövårdare. 
För det är på universiteten, på läns- och kommunala 
museer samt på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter 
som problemet med kulturlämningarnas "icke
status", och risken för att kunskapen därmed skall 
gå förlorad, först och främst uppmärksammas. 
Diskussionen är emellertid lågmäld och frågan står 
inte speciellt högt upp på dagordningen. 

Med ökad kunskap - vilken främst kommer 
från den historiska arkeologin - och en breddad syn 
på kulturmiljö och fornlämnings begrepp är det helt 
naturligt att fler och fler kategorier kulturminnen 
omfattas av lagskydd enligt kulturminneslagens 
andra kapitel. Ett allt större intresse från 
allmänheten - där tonvikten i många fall ligger på de 
lämningar som idag inte är lagskyddade - rättfär
digar en sådan demokratisk process. Kulturarvet är 
till för alla, och skall i någon form finnas kvar även 
till våra efterkommande! 
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APPENDIX I Resultaten från de mark-kemiska undersökningarna 

Punkt Mark Horisont X y po Ptot MS MS550 LOI 
1 350 500 136 135 18 104 8,3 
2 345 500 117 170 23 85 6,3 
3 340 500 71 108 22 48 5,5 
4 335 500 90 181 11 41 5,8 
5 330 500 121 142 26 62 6,1 
6 325 500 147 185 21 97 9,0 
7 A2 325 500 9 23 4 6 2,5 
7 B 325 505 155 147 16 74 6,0 
8 330 505 73 91 18 33 3,5 
9 335 505 128 140 33 74 6,1 
10 340 505 59 111 19 123 5,1 
11 345 505 142 190 39 196 8,3 
12 350 505 186 243 15 325 10,1 
13 350 510 72 111 25 164 5,3 
14 345 510 167 181 19 105 8,3 
15 340 510 74 115 20 94 6,8 
16 335 510 95 128 30 50 4,0 
17 330 510 119 187 19 71 6,4 
18 325 510 160 235 26 76 6,8 
19 325 515 57 94 15 64 5,3 
20 KF 330 515 126 164 22 129 5,8 
21 A2 335 515 30 74 21 132 8,4 
21 B 335 515 106 124 21 73 5,1 
22 KF • 340 515 101 123 28 66 6,0 
23 345 515 131 182 20 134 5,9 
24 350 515 73 121 25 145 5,5 
25 KF 350 520 57 56 6 13 3,5 
26 KF 345 520 104 118 142 195 6,6 
27 340 520 130 190 15 94 5,6 
28 335 520 128 159 21 96 6,8 
29 KF 330 520 180 154 64 124 7,2 
30 325 520 197 237 18 44 6,5 
31 325 525 191 240 62 84 6,4 
32 330 525 87 120 18 280 6,8 
33 335 525 91 169 22 147 4,9 
34 340 525 205 201 11 22 9,7 
35 345 525 126 157 23 30 6,6 
36 KF 350 525 61 76 25 138 6,6 
a • • 155 169 17 21 5,7 
b • • 57 134 19 85 19,3 
C • • 68 103 26 58 7,0 
d • • 76 164 23 104 12,2 
e botten A2 (ur-A2) • • 6 29 11 9 2,6 
e mellan B (ur-B) • • 196 274 15 314 12,7 
e top påfylld B • • 75 135 22 119 9,3 
f • • 158 142 178 176 3,6 
g • • 86 140 22 52 6,5 
h • • 76 113 21 55 7,2 
1 • • 61 115 17 258 6,1 
J • • 83 137 22 81 7,6 
.HEDEN;260 mapsl A2 • • 5 14 14 11 1,2 
HEDEN;260 mapsl B KF • • 148 168 20 23 5,7 
HEDEN ;260 mapsl C KF • • 116 129 30 26 2,1 
(talhed) 
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APPENDIX Il Provpunkternas placering runt och inuti kojan 

1 --· 12 -- 13 -- 24 --. 25 -- 36 

2 11 14 23 26 35 

3 10 ( 22 27 34 

I 
1 • 

4 9 21 28 33 

I 
5 8 17 20 29 32 

6 -- 7 -- 18 -- 19 -- 30 -- 31 

C d e 

a b ~ g 

i 

h 

j 
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APPENDIX 111 Resultaten från den dendrokronologiska undersökningen 

Data över de daterade proverna. Endast de för undersökningen viktiga proverna 
redovisas här. 

Provngmn Provhgjd Yngsta Äldita Kommentarer 
årsrina årsrina 

Stall 7 någon meter 1841 1641 äldsta Stock ur andra varvet nedifrån. 330 mm diam. 
årsring. Grodde· Bit av skorpbarl<en kvar p6 skyddat ställe. 
efter 1588. Kraftig Kraftigt avklingande tillväxt från 1790 och 
tlllväxtnedsöttning slutgiltig knäck efter branden 1829. 
efter 1652 års 
brand. 

Stall6 någon meter 1824 1610 märg ca. Stock ur andra varvet ovanifrån nära knut I sw 
Grodde efter (?). Diameter ca 220 mm. Faströta I centrum. 
brand är 1588. Slät ytved med enstaka tunna borl<flagor p6 

helt skyddade punkter. Extremt långsam-
avstannande tillväxt från år 1770 till döden. 
Omöjligt att exaktdotera dödsöret pga period 
med delvis utebliven årsrlngsbildnlng Mn år 
1819. Trol helt dödad I branden l 829. 

stan a max3m. 1828 1660 äldsta ring. Stock med kraftig håtröta (ca 260 mm dlam.) ur 
Grodde efter 1588 andra varvet nedifrån med en fläck av vit, slät 
års brand. ytved med borkflagor kvarsittande. typiskt 

utseende för branddödade tråd. Säkert dödad 
i branden 1829. Tvnande tillvöxt frön 1790. 

stall 5 trol flera meter 1850 1694 äldsta översta stock nära stalldörren. diameter ca 280 
årsring. Grodde mm. Undersida delvis välbevarad pga kraftig 
efter branden lnkådnlng efter törskateangrepp. Smö fläckar 
1652. av grov bark kvar blandat med lavpåväxt nära 

död kvist. Har ej vuxit speciellt långsamt på 
slutet, troliaen dödad i branden år .1850. 

Stall4 8cm 1995 år 1906 märg tall växande på det nedfallna koJtaket, grodd 
efter dimenslonsavverl<nlnaama 

T]ärdalen l +20cm 1890tal 1740 röta Brandljud 1829 och 1850 

Hygge6 + 15cm 1980-tal, 1851, trol skada 1894/95 kanske ett ör tidigare, kräfta osv 
rotad uppkommen efter 
lvtved branden 1850 

StallSW + 100cm början av l440mörg. Brandljud år 1652 och 1588. 
1800 tal Mycket långsam 

uppkomst efter 
brand I början av 
1400-talet/slutet 
av 1300-talet. ', 
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VästerbOtfuns'.'Foft{bJitd· M8Jida~•18 septembec 1995 

•✓skogsarbetarkojan värd en.f!ti~:yning 
. . • • , . fi ~ ' . • , ' • 

HUSBONDLIDEN (VF) , e~''. här, ~et var då det höggs en • 
Kolbullar över öppen ~lJon träd, s~ge~ D~ och. be-

. rattar att koJan formQ<Uigen 
~Id,. seldone~ torkar vid byggdes 1895 av.torrakor .som 
mgangen, hasten pustar dog 1840 då skogen brann. • 
ut i stallet, vägg i vägg. Dan och Mats hittade·för öv~ 

rigt en stubbe nära kojan med 

Skogsarbetarkojorna har 
mycket att berätta och nu gör en 
av dem det för arkeologen Dan 
Loren, Umeå universitet. 

Kojan finns i kanten av ett 
hygge väster om Gravmark, nä-

r ,:.,_ra Husbondliden. Den är före: 
mål för Dan Lorens D-uppsats 1 

arkeologi. Tanken är att använ
da arkeologiska undersöknings
metoder även på ett fynd som 
inte är så gammalt. 

• Miljonavverkningen 

rötter i 1300-talet 

• Trångbott 
Kojan är på '4,5 x 9 meter, 

dess nedre timmervarv • finns 
kvar och i bostadsdeleJ) finns 
den • så kallade eldpallen _i ett 
hörn. Dan. tror att den .kan ha 
rymt sex man. Ingen kvinna, för 
de kom ut som kokerskor när 
kojorna hade blivit mer moder- • 
na. Det finns även fler ·kojor i 
närheten. 

Skogsarbetarkojor är inte på 
något sätt skyddade av lagen. . . 
. Dan ~ren tycker aµ ~tär kon-:.: 
stigt pch menar·att äveii.kojoma\ 
borde vara värda lagskydd ... • • • 

Via en årsringsdatering .som 
.zjorts av Mats Niklasson;.Iant
bruksuniversitetet, avslöjas koj
ans historia. 

- 1896 var "miljonavverkning- ROGER LINDQVIST 'Arkeologer brukar inte gräva i nymodigheter som sko$sarbetarkojor, denna av modell 1895. Dan 
. Loren gör något av en pionjärinsats. .f'- -'·Foto: ROGER UNDQVIST 
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