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Inledning
Med anledning av bildandet av naturreservat på sydsluttningen av Månsberget 
norr om Östra Ormsjö i Dorotea socken har Västerbottens museum AB fått i 
uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten att utföra en kulturhistorisk 
inventering av området. Syftet är att besikta de kulturlämningar och 
fornlämningar som finns registrerade i det blivande reservatsområdet och att 
se över lämningarnas skötsel- och vårdbehov. 
Inventeringen utfördes 20-22 oktober 2003 av Jenny Ellert, arkeolog vid 
Västerbottens museum AB. Vid sidan av okulär besiktning i fält inhämtades 
dessutom värdefull muntlig information och synpunkter från informanter 
från Östra Ormsjö och Dorotea. 
 
Fornminnesregistrets tidigare beskrivningar av lämningarna har vid denna 
inventering anpassats till FMIS nya beskrivningssystem och sakorden har 
ersatts med lämningstyper enligt nya lämningstypslistan. Beskrivningarna har 
kompletterats och kartmarkeringarna har i några fall justerats. 
 
 
Naturreservatet på Månsberget 
Sydsluttningen av Månsberget blir naturreservat på grund av sina mycket höga 
naturvärden. Områdets främsta naturvärden utgörs av extremt produktiva 
örtrika granskogar med kärnor av naturskog samt en mycket artrik 
kärlväxtflora präglad av näringsrik berggrund. De brantaste delarna av berget 
har karaktären av sydväxtberg med lokalklimatiskt gynnsamma lägen. Inom 
området har ett stort antal rödlistade arter observerats (Nilsson 1989). 
 
 
Fornlämningsöversikt 
Området runt Östra Ormsjö och Månsberget är mycket rikt på fornlämningar 
och kulturlämningar från varierande tidsepoker. Fornminnesinventeringar 
har utförts i området 1975, 1980 och 1996, samt i samband med 
sjöregleringen på 1950-talet. 
Från historisk tid finns exempelvis ett flertal fäbodlämningar och 
torplämningar registrerade. Från förhistorisk tid finns särskilt många 
fornlämningar registrerade längs Ormsjöns strandlinje. Bland annat finns ett 
stort antal stenåldersboplatser och ett flertal fångstgropssystem i närheten av 
sjön, liksom skärvstensförekomster, härdar och kokgropar 
(fornminnesregistret i Västerbotten). 
 
Inom naturreservatsområdet finns åtta kända RAÄnr som alla besiktats vid 
denna inventering. Dessa är RAÄ 91 Övrigt, RAÄ 97 Fångstgropssystem, RAÄ 
602 Bytomt/Gårdstomt, RAÄ 603 Kemisk industri, RAÄ 607 
Fornlämningsliknande bildning, RAÄ 615 Fäbod, RAÄ 616 Fäbod och RAÄ 
626 Lägenhetsbebyggelse. Dessutom nyregistrerades en tjärdal.  
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Forn- och kulturlämningar inom Månsbergets 
naturreservatsområde  
 
Fångstgropar 
Jakten på älg har i alla tider varit mycket viktig för människans försörjning. 
Fångstgropar för älg och i vissa fall vildren har använts alltsedan stenåldern 
och fram till historisk tid. Fångstgroparna anlades ofta i långa system som 
effektivt spärrade av älgens naturliga vandringsstråk.  De återfinns ofta i 
sandig stenfri mark. Fångstgropar för älg förbjöds i lag år 1865. 
 
Fångstgropssystemet vid Månsberget (RAÄ 97),  som består av 20 gropar, är 
mycket välbevarat och utgör ett gott exempel på en noggrann uttänkt 
placering. Fångstgroparna spärrar av hela passagen mellan Ormsjöns norra 
strand och Månsberget (fornminnesregistret i Västerbotten). Merparten av 
fångstgropssystemet återfinns utanför naturreservatsgränsen. Systemets norra 
del tangerar reservatsområdet. Noga räknat återfinns fyra av fångstgroparna 
inom naturreservatsgränsen. 

 
Bild 1. Fångstgropssytemet (RAÄ 97) vid Månsberget. Fångstgropen på bilden är belägen utanför 
naturreservats- området 

 
Tjärdalar 
Tjärbränning var vanligt i Sverige från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet. 
För husbehov brändes tjära ända fram till mitten av 1900-talet. Trätjära 
användes för att impregnera och skydda olika slags träkonstruktioner. Tjära 
var under lång tid en av Sveriges viktigaste exportprodukter (Olsson, Anders 
m.fl, 1998). 
De två tjärdalarna (RAÄ 603, samt den nyregistrerade) som är belägna inom 
Månsbergets naturreservat är mycket små och användes till husbehov. De 
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användes enligt uppgift under 1900-talets första decennier (Muntlig uppgift 
Forssgren 2003 och Isaksson 2003). 
 
Höstfäbodarna på Månsberget 
Bönderna i Östra Ormsjö flyttade förr ut sina djur till fäbodarna under 
sommarhalvåret. Fäboddriften var igång främst under slutet av 1800-talet och 
fram till 1920-talet, därefter i mindre skala. Vårbodarna låg på södra sidan 
Ormsjön och djuren fraktades dit på flottar. På sensommaren fraktades korna 
tillbaka över sjön och togs upp till höstbodarna på Månsberget (Hellström 
mfl.1981). 
 
Inom naturreservatet på Månsberget finns två kända fäbodplatser, 
”Gammboern” (RAÄ 616) och ”Sjöströmsboern” (RAÄ 615). Vid 
”Gammboern” stod sex fäbodar intill varandra år 1884, tillhörande Enok 
Andersson, Erik Johansson, Erik Samuel Israelsson, Karl Jonsson Sterbh och 
Johan Jonsson. Erik Samuel Jonsson hade två av fäbodarna och de övriga en 
vardera (muntlig uppgift Granström 2003). 
 
Vid ”Sjöströmsboern” fanns enligt uppgift endast en fäbod. Jan-Otto (Janne) 
Forssgren hade fäboden i bruk under slutet av 1800-talet och fäboden kallades 
då ”Jannesboern”. Därefter tog svärsonen Ernst Sjöström över fäboden som då 
började kallas ”Sjöströmsboern” (muntlig uppgift Forssgren 2003). 
 

 
Bild 2. Igenväxande ängsmark vid gamla fäbodarna ”Gammboern” (RAÄ 616). 

 
Anders och Sara Lovisa Forssgrens gård 
På sydsluttningen av Månsberget bodde under andra halvan av 1800-talet 
folkskollärare Anders Forssgren, f.1831 d.1900, med sin familj. På platsen 
syns i dag husgrunder och igenväxande ängs- och odlingsmark (RAÄ 602). 
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Husgrunderna är lämningar efter ett flertal byggnader, såsom boningshus, 
ladugård, källare, bastu, bryggstuga och härbre. Anders Forssgren kom från 
Dalarna och efter examen som folkskollärare gick flyttlasset norrut då han fick 
tjänst som lärare i Dorotea socken. Han köpte gården Månsberget 1860. Han 
fick med sin hustru Sara Lovisa 10 barn (Hellström m fl. 1981 samt muntlig 
uppgift Forssgren 2003 och Isaksson 2003). 
 

 
Bild 3. Björn Forssgren, f 1938, från Östra Ormsjö på platsen för Anders och Sara Lovisa Forssgrens gård på  
Månsberget (RAÄ 602). Anders och Sara Lovisa var Björns farfarsfar och farfarsmor. 

 
”Odlä” 
”Odlä” är beläget på sydsluttningen av Månsberget ca 1 km väster om Anders 
Forssgrens gård. Där bodde enligt uppgift ett flertal familjer som var 
backstugusittare, inhyses och torpare (munlig uppgift Isaksson 2003). Idag 
syns igenväxande ängs- och åkermark på platsen (RAÄ 626). ”Odlä” var 
beläget på Anders Forssgrens mark (muntlig uppgift Forssgren 2003). 
 
”Vältan” 
För dagens Östra Ormsjöbor och för oss människor som passerar byn har 
timmervältan (RAÄ 91) blivit någor av en symbol för Östra Ormsjö och 
Månsberget. ”Vältan” som är belägen på Månsbergets branta sydsluttning 
utgörs av ett stup som är röjt från träd så att en öppen ”gata” bildats där timret 
kunde vältas ner för vidare transport mot kusten. ”Vältan” var i bruk under 
slutet av 1800-talet och från till 1940-talet. 
 
Tillkomsten av ”Vältan” skedde under åren 1890 – 1891 då ”Norsk-Andreas” 
kom på iden att röja det branta stupet på Månsberget och välta timret nedför 
branten. Tidigare hade man varit tvungen att frakta timret en längre sträcka 
för att undvika den branta bergssluttningen. ”Norsk-Andreas” bakgrund är 
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tämligen okänd, men som namnet antyder kom han förmodligen från Norge. 
Han arbetade med många timmeravverkningar i trakten (Hellström m.fl. 
1981, Nilsson 1989). 

 
Vård- och skötselförslag 
Fäbodarna RAÄ (115, 116) och Anders Forssgrens gård (RAÄ 602) utgör 
värdefulla kulturmiljöer, såväl för ortsborna som för besökare. Det är därför av 
vikt att de igenväxande ängsmarkerna runt husgrunderna vårdas. De öppna 
ytorna bör röjas från träd och sly. Buskar och träd som växer på husgrunderna 
bör borttagas. Bybor/hembygdsförening vill undersöka möjligheten att med 
ekonomisk hjälp stå för det praktiska arbetet med röjning (muntlig uppgift 
Forssgren 2003). Det finns ett särskilt starkt intresse från byborna att vårda 
Anders Forssgrens gård. 
 
Fångstgropssystemet (RAÄ 97) tangerar endast naturreservatet och är mycket 
väl skött, då det utgör Fornvårdsobjekt 122. Möjligen borde de större träd som 
växer på groparna tas bort för att undvika framtida vindfällor. Tjärdalarna 
(RAÄ 603 samt nyregistrerad) har inget överhängande skötselbehov. Vad 
gäller ”Odlä” (RAÄ 626) finns behov av röjning för att bevara de öppna ytorna. 
”Vältan” (RAÄ 91) röjdes upp på 1970-talet men det finns behov av att åter 
röja lämningen. Idag finns en rastplats med vindskydd iordninggjord ovanför 
”Vältan”. Utsikten från denna rastplats kan ses på bolden på framsidan av 
denna rapport. 
 
Beträffande skyltning av lämningarna bör samtliga objekt inom natur-
reservatsområdet omnämnas på en gemensam informationsskylt placerad på 
lämplig plats, där objekten också lägesmarkeras på en karta. Separata 
informationsskyltar föreslås sättas upp vid de båda fäbodställena och Anders 
Forssgrens gård, liksom vid fångstgropssystemet. ”Vältan” är redan skyltad 
genom projektet ”Sevärt i Västerbottens län”. 
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Förteckning över forn- och kulturlämningar inom 
naturreservatsområdet  
RAÄ 91 Övrigt 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: ”Timmervälta”. Inom angivet område, ca 120x30-40 m (NÖ-SV) 
har man under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet vält ner 
timmer nedför berget för vidare transport mot kusten. Området som bildar ett 
stup är röjt från träd så att en öppen ”gata” bildats där timret kunde vältas ner. 
Vegetation på lämning: Högt gräs, löv- och barrsly. 
Tradition: 1890-1891 kom ”Norsk-Andreas” på idén att röja stupet och välta 
timret ned för berget. Tidigare hade man varit tvungen att frakta timret en 
längre sträcka för att undvika den branta bergssluttningen. 
Terräng: Brant SSV-sluttning (stup). Skogsmark (barrskog) 
Fastighet: Månsberg 
Höh: 320 m 
Namn: Vältan 
Skyltning av lämning: Ja, skyltat av projekt ”Sevärt i Västerbottens län”. 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: God noggranhet 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Fastighetskartan 
Upplysningstext: Ingen upplysningstext 
Lämningstyp: Övrig 
Egenskapsvärden:---- 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Referenser: Hellström, Sonja m fl, Östra Ormsjö i Dorotea socken. 
Västerbottens tryckeri AB. Skellefteå 1981. 
 

 7



 
RAÄ 97 Fångstgropssystem 
(fornvårdsobjekt nr 122) 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Fångstgropssystem, ca 1200 m l (med huvudriktning NÖ-SV), 
bestående av 20 fångstgropar, varav 2 runda och 18 ovala med ett inbördes 
avstånd av 5-200 m. 
De runda fångstgroparna är 2-3 m diam och 1-1,4 m dj. En har rundat 
bottenplan, 1 m diam, en har rektangulärt bottenplan, 1x0,2 m. Groparna har 
helt eller ställvis vall, 1,5-1,8 m br och 0,2-0,3 m h. 
De ovala fångstgroparna är 2-4x2-3 m och 0,7-1,5 m dj. Nio har rektangulära 
bottenplan, 0,6-1,7x0,2-0,7 m. Nio har rundat bottenplan. 16 av 
fångstgroparna har helt eller ställvis vall, 1,5-2,5 m br och 0,1-0,4 m h. 
Fångstgrop nr 18 är igenfylld på gårdsplan. 
Vegetation på lämning: Barrskog 
Tradition: ---- 
Terräng: SV-sluttande berg samt relativt flack mark nedanför 
bergssluttningen. Skogsmark (barrskog och hygge). 
Fastighet: Östra Ormsjö 
Höh: 275 m 
Namn: ---- 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: God noggrannhet 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Fastighetskartan 
Namnavisering: Ingen avisering 
Upplysningstext: Fastighetskartan 
Sammansatt lämningstyp: Fångstgropssystem 
Egenskapsvärden: 2 fångstgropar, rund, älg/ren. 18 fångstgropar, oval, 
älg/ren 
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning 
Referenser: ---- 
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RAÄ 602 Bytomt/Gårdstomt (tidigare reg. som bebyggelselämningar efter 
torp) 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Gårdstomt, inom angivet område, 200x70 m (Ö-V) påträffades 
minst 6 grunder efter boningshus, källare, ladugård, bastu, bryggstuga och 
härbre. Husgrunden efter boningshuset har stenfot, spismursrest och 
källargrop. Dessutom finns spår efter fler husgrunder, igenväxande 
odlingsytor och ängsmarker. 
Vegetation på lämning: Barrskog med inslag av löv. 
Tradition: Enligt Björn Forssgren, f.1938, bodde hans farfarsfar 
folkskolläraren Anders Forssgren, f.1839 d.1900, med sin familj på denna 
gård. Anders Forssgren som kom från Dalarna köpte gården 1860 av Hans 
Eriksson. 
Terräng: Avsatser och sluttningar i brant S-sluttande moränmark. 
Igenväxande ängs- och odlingsmark. Skogsmark (barrskog). 
Fastighet: Månsberg 
Höh: 320 m 
Namn: ---- 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: Osäker utbredning 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Ingen avisering 
Upplysningstext: Ingen upplysningstext 
Lämningstyp: Bytomt/Gårdstomt 
Egenskapsvärden: ---- 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Referenser: Hellström, Sonja mfl, Östra Ormsjö i Dorotea socken. Skellefteå 
1981. 
Koordinater: GPS Grund efter boningshus 1513628/7144267 
 

 9



 
RAÄ 603 Kemisk industri (f.d sakord: tjärdal) 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Tjärdal, 3x3 m (NNÖ-SSV), bestående av en grop, 1,5 m diam 
och 0,4 m dj. Omgiven av en vall, 1,5 m br och 0,4 m h med öppning i NV. 
Utanför denna är en ränna, 1,5 m l och 0,3 m br.  
Vegetation på lämning: Mossa och ris. 
Tradition: Enligt Agnes Isaksson f.1916 användes tjärdalen runt 1920. 
Terräng: NV.sluttning ner mot svacka. Skogsmark (blandskog) 
Fastighet: Östra Ormsjö 
Höh: 320 m  
Namn: ---- 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: God noggrannhet 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Ingen avisering 
Upplysningstext: Fastighetskartan 
Lämningstyp: Kemisk industri 
Egenskapsvärden: tjärdal/tjärgrop 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Referenser: ---- 
Koordinater: GPS 1513048/7144349 
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RAÄ 607 Fornlämningsliknande bildning 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Grop, 9 m diam och 2,5 m dj som enligt exerpt Vbm dnr 659/77 
tolkats som möjlig källargrop eller kokgrop. Vid inventering 1996 bedömdes 
gropen vara en naturbildning vilket även konstaterades vid 2003 års 
inventeringstillfälle. 
Vegetation på lämning: Mossa, ris 
Tradition: ---- 
Terräng: Svacka invid markerade mindre moränhöjder. Skogsmark 
(granskog). 
Fastighet: Östra Ormsjö 
Höh: 300 m 
Namn: ---- 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: God noggrannhet 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: Manuell 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Ingen avisering 
Upplysningstext: Ingen upplysningstext 
Lämningstyp: Fornlämningsliknande bildning 
Egenskapsvärden: ---- 
Antikvarisk bedömning: Ej kulturhistorisk lämning 
Referenser: Vbm dnr 659/77 
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RAÄ 615 Fäbod (f.d. sakord: fäbodlämning) 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Fäbod, inom angivet område, ca 50 m diam, påträffades 1 
husgrund och ett  15-tal röjningsrösen, samt igenväxande ängsmark. 
Husgrunden är kvadratisk, 5x5 m av 0,3-0,5 m st stenar och har spismusrrest. 
Vegetation på lämning: På husgrunden 3 granar. I övrigt ängsmark och 
barrskog. 
Tradition: Enligt Björn Forssgren, f.1938, hade hans farfar Jan-Otto (Janne) 
Forssgren fäboden i bruk på slutet av 1800-talet och fäboden kallades då 
”Jannesboern”. Därefter tog Jan-Otto (Janne) Forssgrens dotter med man, 
Ernst Sjöström, över fäboden som då började kallas ”Sjöströmsboern”. Agnes 
Isaksson, f.1916, minns från sin ungdom att det på platsen fanns stuga, 
ladugård och mjölkbod. 
Terräng: S-sluttande ängsmark omgiven av skogsmark (barrskog). 
Fastighet: Östra Ormsjö 
Höh: 460 m 
Namn: Sjöströms bod eller ”Sjöströmsboern” 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: Osäker utbredning 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Fastighetskartan 
Upplysningstext: Ingen upplysningstext 
Lämningstyp: Fäbod 
Egenskapsvärden: ---- 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Referenser: Hellström, Sonja mfl, Östra Ormsjö i Dorotea socken. Skellefteå 
1981. 
Koordinater: GPS 1513361/7144726 
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RAÄ 616 Fäbod (f.d. sakord: fäbodlämning) 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Fäbod, inom angivet område, 120x40 m (NV-SÖ) påträffades 
några mindre röjningsrösen och igenväxande ängsmark. 
Vegetation på lämning: Igenväxande ängsmark och barrskog. 
Tradition: Enligt Erling Granström, Barnäs, fanns 6 fäbodar på platsen år 
1884. Fäbodarnas innehavare år 1884 var Enok Andersson, Erik Johansson, 
Erik Samuel Israelsson, Karl Jonsson Sterbh och Johan Jonsson. Erik Samuel 
Jonsson hade två av fäbodarna de övriga en vardera. Fäbodarna benämns 
”gamla fäbodarna” eller ”gammboern”. 
Agnes Isaksson, f. 1916, minns från sin ungdom att 3 fäbodar fanns kvar på 
platsen. 
Terräng: S-sluttande ängsmark omgiven av skogsmark (barrskog). 
Fastighet: Månsberg 
Höh: 485 m 
Namn: Gamla fäbodarna eller ”gammboern” 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: Osäker utbredning 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Fastighetskartan 
Upplysningstext: Ingen upplysningstext 
Lämningstyp: Fäbod 
Egenskapsvärden: ---- 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Referenser: Hellström, Sonja mfl, Östra Ormsjö i Dorotea socken. Skellefteå 
1981. 
Koordinater: GPS 1514220/7144600 
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RAÄ 626 Lägenhetsbebyggelse (tidigare reg. som bebyggelselämning 
annan) 
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Lägenhetsbebyggelse, inom angivet område, ca 200x50 m (NV-
SÖ), påträffades igenväxande ängs- och odlingsmark. Här ska enligt uppgift 
ett flertal backstugusittare, inhyses och eventuellt torpare ha varit bosatta 
under 1800-talet och början av 1900-talet. Området kallades ”Odlä”= att odla, 
en plats där man odlar. 
Vegetation på lämning: Ängsmark och barrskog. 
Tradition: I det angivna området fanns östra och västra ”Odlä” belägna intill 
varandra. Marken där ”Odlä” var beläget ägdes under andra hälften av 1800-
talet av folkskollärare Anders Forssgren, f.1831, som hade sitt eget hemman 
(RAÄ 602) ca 1 km öster om ”Odlä”. 
Terräng: Flack, ställvis småkuperad, igenväxande äng- och odlingssmark. 
Skogsmark (barrskog). 
Fastighet: Östra Ormsjö 
Höh: 320 m 
Namn: Odlä 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: Osäker utbredning 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Fastighetskartan 
Upplysningstext: Ingen upplysningstext 
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse 
Egenskapsvärden: Backstuga 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning 
Referenser: Hellström, Sonja mfl, Östra Ormsjö i Dorotea socken. Skellefteå 
1981. 
Koordinater: GPS 1512639/7144845 
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Nyregistrerad Kemisk industri  
Kartblad: 21G 8-9 c-d 
Beskrivning: Tjärdal, 4,5 m diam, bestående av en grop, 1,5 m diam och 0,5 m 
dj, omgiven av en vall, 1,5 m br och o,2 m h. Öppning i NÖ. Utanför denna är 
en ränna, 3 m l, 1 m br och 0,5 m dj. 
Vegetation på lämning: Mossa och ris. 
Tradition: 
Terräng: NÖ-sluttning. Skogsmark (barrskog) 
Fastighet: Östra Ormsjö 
Höh: 300 m  
Namn: ---- 
Skyltning av lämning: Ej skyltad 
Skadestatus: Välbevarad 
Undersökningsstatus: Ej undersökt 
Läge: Ursprungligt läge 
Noggranhet läge/utbredning: God noggrannhet 
Kartunderlag: Ekonomiska kartan 
Mätmetod: GPS 
Kartavisering: Ingen avisering 
Namnavisering: Ingen avisering 
Upplysningstext: Fastighetskartan 
Lämningstyp: Kemisk industri 
Egenskapsvärden: Tjärdal/tjärgrop 
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning 
Referenser: ---- 
Koordinater: GPS 1512985/7144228 
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Administrativa uppgifter 
Västerbottens museum, dnr: 460/03 
Ekonomisk karta: 21G 8-9 c-d 
Naturreservatets och utredningsområdets areal: 136 ha (1,36 km2) 
Personal: Jenny Ellert 
Arbetsperiod: 17 okt (exerpering och förberedelser) 
20-22 okt (fältarbete inkl resa), 23-24 okt, samt 27 okt (rapportarbete) 
Antal dagsverken: 7 
 

 
Referenser 
Fornminnesregistret över Västerbottens län. 
Förare, Inga-Greta, Månsbergets Kärlväxtflora, artikel i Fauna och flora, 
populär tidskrift för biologi utgiven av Naturhistoriska riksmuseet, nr 3 juni 
1979. 
Hellström, Sonja mfl, Östra Ormsjö i Dorotea socken. Västerbottens tryckeri 
AB. Skellefteå 1981. 
Nilsson, Elisabeth, En naturvärdesinventering av Månsberget, 
Examensarbete 10 p 1989, Biologisk grundutbildning, Umeå universitet. 
Olsson, Anders mfl, Kulturmiljövård i skogen. Skogs Boktryckeri AB. 
Trelleborg 1998. 
 
Dessutom munlig information från Björn Forssgren, f.1938, från Östra 
Ormsjö och Agnes Isaksson, f.1916, från Dorotea (tidigare bosatt i 
Månsberget). 
Björn Forssgren har även förmedlat muntliga uppgifter från Erling 
Granström, Barnäs. 
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Box 3183, 903 04 Umeå

Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.

info@vasterbottensmuseum.se
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