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Sammanfattning

Projektet ”Skog & Historia” har under året bedrivits i Nordmaling, Umeå och Skellefteå 
kommun under namnet ”Skogens kulturarv i Västerbottens kustland”. I varje kommun har 
det varit två inventeringsgrupper med vardera fyra personer. Inventeringarna har genomförts 
i området vid Finnfors samt Bureå i Skellefteå kommun, i området runt Gravmark samt 
Småbränna i Umeå kommun samt i området runt Nyåker i Nordmalings kommun. Bland 
de registreringar som gjorts är en mängd boplatser från stenålder varav en som sannolikt är 
Västerbottens äldsta kända kustboplats där ett av fynden är en yxa av Lihulttyp. En annan ovanlig 
lämning är en mängd stenhögar på ett klapperstensfält, stenarna  är i huvudsak kantiga och 
inte runda, vilket är den vanligaste formen på stenarna på ett klapperstensfält. En tolkning 
av platsen är att stenarna är ett upplag för framtida bruk för husgrunder, brofästen, brunnar 
mm. Längs Karsbäcken som rinner ut i Skellefteälven har lämningar efter flottningen, en såg 
och kvarn samt översilningsdiken registrerats. Området utgör en komplex lämningsmiljö 
med ovanligt många och varierande lämningar, översilningsdikena har bevattnat stora arealer. 
Under året har även material från tidigare inventeringar inom ”Skog &Historia” inlämnats 
till Riksantikvarieämbetet för digitalisering i FMIS. 

Bakgrund

På initiativ av Riksantikvarieämbetet genomfördes en inventering år 1999 av skador på kända 
fornlämningar orsakade av skogsbruket. Inventeringen visade att en mycket hög andel av 
fornlämningarna skadats på något sätt. I syfte att uppfylla miljömålet ”Levande Skogar” har 
Skogsvårdsstyrelsen ett mål att fornlämningar inte skall skadas och att skador på övriga kända 
värdefulla kulturlämningar skall vara försumbara år 2010. Detta projekt skall bidraga till de 
uppställda målen nås genom att registrera lämningarna i en digital kartdatabas så att materialet 
blir tillgängligt för skogsbrukets aktörer. 

Tidigare projekt av typen ”Skog & Historia”

Projektet ”Skog och Historia” har bedrivits i Västerbottens län sedan 1997. Under alla år har 
arbetssökande medarbetare inventerat och registrerat kulturspår i skogen och sedan spridit 
resultaten av inventeringen i bygden genom bland annat lokala informationsträffar, exkur-
sioner mm. Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten har under åren 1997 - 2002 varit projektägare 
och stått för administration och den dagliga arbetsledningen gentemot de arbetssökande 
medarbetarna. Arkeologer vid främst Västerbottens museum, men även Skogsmuseet och 
Skellefteå museum har bidragit med utbildning och handledning i fält samt bedömning och 
granskning av lämningar.

1997 påbörjades projektet ”Skoglig kulturhistoria” som bedrevs i 14 av länets 15 kommuner 
(ej Bjurholm). Finansieringen var enbart nationella medel. Sammanlagt var 90 arbetssökande 
medarbetare engagerade i projektet, till sin hjälp hade de ca 1,5 arkeolog.

1998 på börjades ett liknande projekt med samma namn som föregående år. Projektet 
avslutades 30/6 1999. Vissa fältinventeringar genomfördes även 1999. Under 1998 var 55 
arbetssökande medarbetare engagerade och under 1999 var de 28 stycken. Inventeringar 
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genomfördes i 12 kommuner. Under 1998 var 2 arkeologer anställda i projektet. Under 1999 
fick de få inventerare som var i fält hjälp endast vid enstaka tillfällen. Projektet delfinansierades 
genom medel från EU:s strukturfonder.

Under 2000 påbörjades 2 olika projekt. I början av fältsäsongen startade ett ”Skoglig kulturhis-
toria” projekt i 6 kommuner i inlandet. Till sin hjälp hade de arbetssökande medarbetarna 
1 arkeolog. Projektet var delfinansierat från EUs strukturfonder. I september påbörjades ett 
nationellt finansierat projekt i Umeå kommun, ”Skoglig kulturhistoria – Umeå”, här fanns 1 
arkeolog tillgänglig på deltid.

Under 2001 fortsatte projektet ”Skoglig kulturhistoria - Umeå”. Ett nytt projekt ”Kulturarvet 
i skog och bygd”, med delfinansiering från EU:s strukturfonder, mål 1, påbörjades i kusten. 
Samtidigt påbörjades även två andra projekt med nationell finansiering. Dessa var ”Kulturarvet 
i skog och bygd - Inlandet” och ”Skoglig kulturhistoria - Byske Laxdal”. Länsstyrelsen beviljade 
statsbidrag till projekten (28:27 medel). Sammanlagt bedrevs projekt i 11 av länets kommuner 
och 5 arkeologer var anställda under fältsäsongen och 2 platsledare hela året.

Under 2002 fortsatte alla projekten från 2001, dessutom igångsattes ännu ett nationellt 
finansierat projekt med namnet ” Skoglig kulturhistoria - Bjurholm/Vindeln”. 10 arkeologer 
under fältsäsongen och 2 platsledare under året arbetade med projekten i 14 av länets 15 
kommuner. Länsstyrelsen beviljade statsbidrag till projekten (28:27 medel).

Några arbetssökande medarbetare i Skellefteå kommun fortsatte att inventera under början 
av säsongen 2003. De hade hjälp av arkeologer i ca 5 dagar. Under resten av tiden arbetade 3 
arkeologer i huvudsak med granskning av lämningar som registrerats tidigare år.

Arbetsgången

De arbetssökande medarbetarna har under alla år skrivit beskrivningar på fältblanketter med 
något olika utformning. Blanketterna skall sedan kopieras och en uppsättning skall finnas 
på SVS lokalt och en uppsättning skall finnas på Västerbottens museum. Positionen har 
markerats på fältkartor för att sedan överföras till originalkartor för framtida digitalisering. 
Dessa kartor skall förvaras på Västerbottens museum. Kopior på kartorna skall finnas på SVS 
lokalt. Därefter har beskrivningarna matats in i ”SOFIE”- baser på de olika distriktskontoren 
som sedan skickats till Västerbottens museum där redigering och sammanslagning till en 
gemensam databas skett. Från 2001 har positionerna sparats i GPS och sedan överförts till 
skikt i ”Kotten”. Från 2004 har lämningarna registrerats på den av Riksantikvarieämbetet 
och Skogsstyrelsen gemensamt framtagna blanketten för Skog & Historia. Lämningarna har 
sedan registrerats i det nationella Skog & Historia-skikten i ”Kotten”.

Mängden registrerade lämningar

Det stora engagemanget och intresset från de arbetssökande medarbetarna har lett till att en 
mycket stor mängd lämningar registrerats. Totalt har ca 12 800 lämningar på 10 100 lokaler 
registrerats mellan åren 1997 -  2003. Antalet är ungefärligt eftersom vissa kommuner ej 
levererat allt material från 2002. Det var först under 2002 som balans mellan utbildning 
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och handledning samt granskning uppnåddes. Tidigare år har tiden för arkeologerna inte 
räckt till för att granska i den omfattning som behövdes med tanke på det stora antalet 
registreringar.

Förutsättningar inför 2004 års säsong

Projektet ”Skogens kulturarv i Västerbottens kustland” har under 2004 bedrivits i 3 kommuner 
( Nordmaling, Umeå och Skellefteå). I dessa kommuner har 6 socknar berörts (Nordmaling, 
Hörnefors, Umeå, Sävar, Bureå samt Skellefteå). Inventeringen har genomförts av 6 inventer-
ingsgrupper av arbetssökande medarbetare varav 4 grupper APR och 2 grupper med förstärkt 
anställningsstöd. De sex grupperna har arbetat i en socken var.

Projektledare och skoglig projektledare har suttit på skogsvårdsstyrelsen. Dessutom har tre 
skogsvårdskonsulenter fungerat som kommunansvariga arbetsledare för inventeringsgrupperna. 
Kommunansvarig i Skellefteå kommun har även fungerat som skoglig projektledare. Projektet 
har bedrivits med ekonomiskt stöd från EU:s strukturfonder Mål 1, Länsstyrelsen i Västerbotten 
Regional utveckling samt Riksantikvarieämbetet.

Två arkeologer vid Västerbottens museum har arbetat med förberedelser, utbildning, han-
dledning, granskning samt rapportering under delar av årets månader.

Kompetensutveckling

De arbetssökande medarbetarna som skall utföra inventering och registrering av forn- och 
kulturlämningar genomgår en intern utbildning. Den består i information om projektet, 
Skogsvårdsorganisationen och kulturmiljövårdens organisation. För att lära sig de olika 
lämningarnas utseende och lägen i terrängen genomförs ett flertal exkursioner. Registrering 
av lämningar kräver god kunskap i GPS-hantering samt hur lämningarna skall beskrivas 
på den blankett som gemensamt tagits fram av Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.  
Dessa moment genomförs som fältövningar. Efter registrering i fält skall lämningarnas läge 
och beskrivning lagras i Skog & Historia-skikt i Skogsvårdsstyrelsens kartdatabas ”Kotten”. 
Inventerarna ges en introduktion i ”Kotten” i början av fältsäsongen och utbildas därefter 
kontinuerligt under året.
För att upprätthålla och vidareutveckla kompetensen hos de arkeologer som arbetar i projektet 
i syfte att höja kvaliteten på projektet har vi deltagit i semiarier och kurser. Tre av semiarierna 
är obligatoriska och anordnas av Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Tillsammans med 
andra arkeologer från Västerbottens Museum deltog vi i ett nordiskt seminarium i Uleåborg 
som främst behandlade stenålder och rekonstruktion av lämningar samt hur de kan bidra till 
regional utveckling. Vi genomgick även en kurs i dokumentation av hällristningar samt en 
utbildning i hantering av ”Skog & Historia”skikten i ”Kotten”. Under ett besök av Gert Mag-
nusson lärde vi oss mera om lämningar efter järnhantering.  
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ARBETSSÖKANDE MEDARBETARE

Introduktion lokalt

Introduktion med presentation av projektet, kort kulturhistorisk översikt samt beskrivning av 
olika lämningar och dess läge i naturen startade vecka 22 för inventeringsgrupperna i Umeå 
och Nordmaling, för grupperna i Skellefteå var starten vecka 23. Under introduktionsveckan 
genomfördes exkursioner till Sävar, Holmsund och Nordmaling för att lära känna de olika 
forn- och kulturlämningar som kan förkomma i Västerbottenskusten. Ett besök förlades i 
Hagaskolans skolskog där eleverna 
bl a har tillverkat kol i kolmilor och byggt en ugn för järnframställning, vid vårt besök var det 
dags att göra ett försök med järnframställning. En dag ägnades åt övningar med GPS bland 
rösen och kokgropar på Röbäck. Skellefteågruppernas exkursioner gick bl a till Storklinta och 
Bjuröklubb. Under vecka 27 genomfördes ytterligare en introduktion i Umeå för nytillkomna 
inventerare och vecka 39 genomfördes en introduktionsexkursion till Sävarheden för nya 
inventerare i Umeå och Nordmaling. Vecka 40 genomfördes en GPS-övning samt en exkursion 
till Fisksjöns rösemiljöer för de nya inventerarna.

Studiebesök

I Umeå har studiebesök gjorts på Lantmäteriet där äldre kartmaterial kan studeras samt på 
DAUM där inspelningar och upptäckningar av bl a ortnamn och berättelser finns. Inventerarna 
har även besökt Västerbottens Museum (Umeå och Nordmalingsgrupperna) samt Skellefteå 
Museum (Skelleftegrupperna), samt Folkrörelsearkiven på respektive ort, för att lära sig vilka 
uppgifter som finns i de olika arkiven. Inventerare från Umeå och Nordmaling gjorde stud-
iebesök vid den dokumentationskurs i Torrböle som genomfördes under vecka 33 och fick en 
inblick i hur hällristningar kan dokumenteras och beskrivas. 

Handledning i fält

Målsättningen har varit att de sex inventeringsgrupperna skulle få besök av en arkeolog en dag 
/vecka. I början på säsongen har handledningen främst bestått i att förklara hur man skiljer 
sentida lämningar från äldre samt bistå med kart- och GPS kunskap. Allt eftersom kunskapen 
hos inventerarna ökar så har handledningen bestått i genomgång av gynsamma områden 
på gruppernas kartblad samt exkursioner till ytterligare lämningstyper som kan förväntas i 
respektive område. 

Gemensam träff 

Den 30:e juni hölls en gemensam träff för alla arbetssökande medarbetare. Under förmiddagen 
var alla samlade på Västerbottens museum där de informerades av länsjägmästaren om 
Skogsvårdsstyrelsens verksamhet. Mikael Vallström, etnolog som arbetar med ett projekt på 
Riksantikvarieämbetet kring historiesyn, informerade om sitt forskningsprojekt där det ingår 
en studie av Skog & Historia projektet där han har valt att studera Västerbotten närmare. 
Förutom  informationen följde han med en inventeringsgrupp i fält.  Han har även intervjuat 
tidigare anvisade i projekten. På eftermiddagen hölls en gemensam exkursion. 
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Lokala exkursioner

Under en dag vecka 35 genomfördes en gemensam exkursion med Umeå- och Nordmalings-
grupperna för att studera speciella lokaler hos respektive grupp. En lokal i Fällfors vid Lögdeälven 
besöktes för att söka hällmålningar, utan resultat. I Norrfors gjordes ett försök  att lokalisera 
platsen för en samisk grav som grävdes ut på 1950-talet. Platsen för den samiska graven 
lokaliserades med hjälp av utgrävningsrapporten, inga spår av graven var dock synliga. 

Exkursion till inlandet

Under två dagar vecka 38 genomfördes en exkursion till inlandet för alla inventerare, kommu-
nansvariga skogvårdstjänstemän, projektledning samt en handläggare vid arbetsförmedlingen. 
Under exkursionen besöktes härdar och bengömmor vid Vänjaurbäck samt Gammel-hem-
met i Knaften. Personal från Skogsmuseet guidade på Gammplatsen i Lycksele. På kvällen 
besöktes en av länets två hällmålningslokaler som finns på Korpberget intill Hotell Lappland i 
Lycksele. Resan gick vidare till Gråtanån norr om Vilhelmina där undersökta boplatsvallar från 
stenålder studerades och en rekonstruktion av ett nybygge samt en kåta i Nyluspen besöktes. 
Exkursionen avslutades med ett besök vid Torvsjö kvarnar där vi blev guidade av personal från 
Åsele kommun som även visade hur alla anläggningar fungerade.

Avslutning med utvärdering

Många inventerare avslutade sin arbetspraktik/anställning under vecka 48 och i slutet av 
vecka 47 samlades alla till på Bergsgården i Umeå. På programmet stod inventerings-OS med 
tävlingar i relevanta kunskaper såsom  till exempel dikeshoppning, bildvisning av intressanta 
lämningar och lokaler som registrerats under året samt en utvärdering och genomgång av 
hur sommarens arbete fungerat.
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ARKEOLOGER

Seminarium om det biologiska kulturarvet

Erik Sandén  och Berit Andersson deltog i ett seminarium om det biologiska kulturarvet. Semi-
nariet anordnades av Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen och hölls i Stockholm 23/3. 

Rane

Under två dygn, den 9-10 augusti, deltog Berit Andersson och Erik Sandén i en 
dokumentationskurs som anordnades inom RANE-projektet. Kursen bestod i dokumentation 
av hällritningar med ”frottage”-metoden, nattbelysning av hällen, imålning av figurerna 
samt beskrivning enligt Rock-Care standard. Kursen leddes av Gerhard Milstreu, Tanums 
hällristningsmuseum samt Catarina Bertilsson, Riksantikvarieämbetet och lokalen som 
dokumenterades var RAÄ 332, Laxforsen vid Torrböle i Nordmalings kommun. Dessa ristningar 
upptäcktes inom projektet ”Skog & Historia” år 1998. De frottage som tillverkades under 
kursen skickades sedan till Tanum för att scannas in för datalagring i den riksomfattande 
Rock-Care basen över hällkonst i Sverige. Dokumentationen har även sammanställts i en 
rapport (Andersson B. 2004). 

Jans Heinerud, Vbm och Ulf Bertilsson, RAÄ betraktar de dokumenterade hällristnin-
garna vid Laxforsen i Torrböle

Fältbesök med Gert Magnusson

För att öka kompetensen hos de ansvariga arkeologerna vad gäller järnålder och järnhantering 
i historisk tid anordnades en exkursion i kustlandet under två dagar, 11-12 augusti med Gert 
Magnusson, RAÄ. I samband med besöket i länet fanns en önskan från Riksantikvarieämbetet 
att träffa personer som varit inventerare i liknande projekt och som använt sin nya kompe-
tens på ett konstruktivt sätt. Den 11/8 besöktes i Nordmalings kommun en husgrund med 
lämningar efter smide, RAÄ 648, i Torrböle samt hällristningslokalen vid Laxforsen där förre 
inventeraren Jan-Erik Isaksson anslöt. Isaksson har eget företag som bl a erbjuder kurser om 
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hur man söker stenåldersboplatser. Eftermiddagen tillbringades vid Överklinten, Robertsfors 
kommun, där vi besökte en plats där myrmalm lagts på tork och sedan övergivits. Denna 
lämningstyp är den första i sitt slag i länet och den kan sannolikt kopplas till den gruva som 
anlades 1637 i Bygdsiljum, ca 12 km norr om lokalen. Platsen hade påträffats och visades av 
förre inventeraren Joel Sehlstedt  som är aktiv vid Kålaboda Lantbruksmuseum och som även 
sitter i referensgruppen för Västerbottens museums informationsö i Robertsfors kommun. 
Därefter besöktes gruvlämningen i Bygdsiljum. Kvällen ägnades åt ett besök på Grundskatan 
med lämningar från järnålder, medeltid samt ristningar från historisk tid. Torsdagen tillbrin-
gades i Norsjö kommun med besök på en eventuell järnframställningsplats vid Braxträsk. Efter 
närmare studium och diskussioner bedömdes lokalen som en lämning efter en tjärdal där 
bränningen troligen misslyckats, därefter har man skottat ur lämningen i något syfte. Lunch 
intogs vid Svansele Vildmarkscenter där förre inventeraren Roland Lindblom presenterade en 
EU-ansökan för en fornby som inbegriper en rekonstruktion av två stenåldershyddor. Vid besök 
vid Vildmarkscentret skall man även erbjudas möjligheten att övernatta i denna fornby. 

22:a Nordiska Arkeologi Konferens (NAK22)

Den 19 – 22 augusti deltog Berit Andersson och Erik Sandén i den 22:a Nordiska Arkeologi 
Konferensen (NAK22) i Uleåborg, Finland. Konferensen bestod av huvudanföranden under 
torsdagen, tematiska föredrag under fredagen, exkursion till  Kierkki Stenålderscentrum 
vid Yli-Ii under lördagen samt en exkursion med jättekyrkor och järnåldersgravfält under 
söndagen. Bland föredragen valde vi de som behandlade samisk arkeologi samt de fynd 
av träkonstruktioner som utgjort fasta fisken från ca 3.000 f Kr som påträffats utanför 
Uleåborg. Förutom föredragen var besöket vid det nybyggda stenålderscentret väldigt givande. 
Museibyggnaden är Nordens största moderna timmerbyggnad. Utställningen behandlar de 
arkeologiska undersökningar som sedan låg till grund för de rekonstruerade stenåldersradhus 
som uppförts på platsen.

Rekonstruktioner av radhus från stenåldern vid Kerikki Stone Age Centre
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Skog & Historia seminarium i Arjeplog

Riksantikvarieämbetets Skog & Historia seminarium hade detta år förlagts till Arjeplog i 
Norrbottens län. Det tre dagar långa seminariet, 1 – 3 september, startade i Båtsuoj där ett 
skogssamiskt viste har rekonstruerats. Ett stycke från vistet fanns en seite som besöktes i 
slutet av dagen. Andra seminariedagens förmiddag ägnades åt föredrag som behandlade 
allmänningarnas historia, kulturmärkta träd samt avverkningar i kulturmiljöer. Därefter vidtog 
en exkursion till områden med härdar, Norrlands äldsta boplats vid Dumpokjauratj, barktäkter 
vid Nilasvistet samt en komplex miljö från senare historisk tid med husgrunder, åskåta och 
tjärdal. Dag tre bestod av föredrag om flottningslämningar, kulturspår i en sameby, Skog & 
Historia ur ett etnologiskt perspektiv – med exempel från Västerbotten, samt skogsbruket 
och kulturmiljövård. 

Lars Östlund, SLU, förevisar en barktäkt på Nilasvistet.

Kurs i registrering i Skog & Historia-skiktet i Kotten

Inför höstens arbete med datalagring av de registrerade lämningarna anordnade SVS en kurs 
den 4 oktober för arkeologer, SVS-tjänstemän samt inventerare. Ämnet var registrering i den 
databas som tagits fram av Skogsstyrelsen i samarbete med Riksantikvarieämbetet till Kotten. 
Efter en del besvär med att få alla skikt och databasen att fungera var det mycket givande att 
lära sig grunderna i den nya databasen. Kursledaren Ulf Eriksson, Värmlands län, har arbetat 
med denna databas en längre tid och kunde delge oss de fördelar och brister som finns i 
systemet. 

Skog & Historia seminarium 

Erik Sandén deltog ett ”Skog & Historia”-seminarium 25 november i Stockholm. Seminariet 
anordnades av Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Här presenterades ”Skog & 
Historia”-projekt i fyra regioner. Därefter genomfördes gruppdiskussioner som gav möjlighet 
till erfarenhetsutbyte
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Fältarbetet 2004

Utbildningarna för de arbetssökande medarbetarna startade den 24 maj vad gäller Umeå och 
Nordmaling samt den 1 juni i Skellefteå. Utbildningen bestod av exkursioner till kända lokaler 
med varierande lämningar. Målet var att inventerarna skulle få en översikt över förekommande 
forn- och kulturlämningar i likartade miljöer som respektive grupp skulle bedriva inventering i. 
Förutom exkursioner hölls korta föreläsningar om Västerbottens förhistoria samt kulturhistoria. 
För att positionsbestämma alla lämningar på ett korrekt sätt hölls utbildning i GPS- hantering 
med tillhörande övningsuppgifter. Personalen vid Skogsvårdsstyrelsen ansvarade för utbildn-
ing i kartdatabasen ”Kotten”. I utbildningen ingick även besök på olika arkiv 
t ex Lantmäteriet, DAUM, Västerbottens Museum, Folkrörelsearkivet. 

PRIORITERINGAR

I de områden där inventeringar bedrivits under tidigare år, och där arbetssökande medarbetare 
med lokal anknytning fanns, förlades årets inventering i anslutning till de tidigare inventerade 
områdena. Detta gällde främst vid Finnforsfallet i Skellefteå kommun samt vid Kroksjö 
och Gravmark i Umeå kommun. I Umeå kommuns västligaste del, hade en intresserad 
amatörarkeolog påträffat ett flertal förmodade stenåldersboplatser. För att få en mera 
heltäckande bild av området inventerade en grupp två kartblad i detta område.

SOCKNAR

I de tre kommuner där projektet har bedrivits finns sex socknar. I Umeå kommun har sock-
narna Hörnefors, Sävar och Umeå berörts, i Skellefteå kommun har Bureå socken söder om 
Skellefteå berörts samt Skellefteå socken, nära gränsen mot Norsjö kommun. Nordmalings 
kommun sammanfaller med Nordmalings socken.

Bureå

I Bureå socken har kartbladet 22L 6a som bl a omfattar sjön Bodaträsket inventerats samt 
kartbladet 22L 5a med Falmarksträsket och Skellefteå flygplats. Inom dessa kartblad har forn-
lämningar i form av kvartsbrott, tomtningar samt stensättningar registrerats men även mängd 
kulturlämningar som husgrunder med tillhörande odlingsrösen samt lämningar efter tidigt 
skogsbruk i form av tjärdalar, kolbottnar samt en välbevarad pottaskeugn. 

Hörnefors

I Hörnefors socken har kartbladen 20J 5i samt 20J 6i inventerats i sin helhet. Området lig-
ger mellan byarna Hössjö och Gräsmyr i närheten av bebyggelsen Småbrännorna. Genom 
området rinner Hörneån med biflödet Gravabäcken. I anslutning till vattendragen finns stora 
sandiga områden där ett flertal boplatser av stenålderskaraktär på träffats. Förutom boplatser 
så har två härdar registrerats, härdarna ligger vid en mindre bäck nära Lappkåtamyren. I de 
sandiga områdena finns även ett flertal kolbottnar och tjärdalar.
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Nordmaling

I Nordmaling har inventering främst bedrivits i området runt Nyåker på kartbladet 20J 5e men 
även på andra platser av intresse i kommunen. I Nyåker har bl a en pottaskeugn registrerats. 
Väster om Lögdeälven på Ålidberget finns ett stort klapperstensfält som kallas Gråmanen, 
där har en mängd stenrösen med upplagda stenar registrerats. Norr om Tallberg har en grav, 
som enligt uppgift är samisk, registrerats. I Norrfors har platsen för en samisk grav som 
undersöktes på 1950-talet återfunnits. I den numera övergivna byn Norrmark har ett fletal 
husgrunder registrerats. I kustbandet vid Kronören har ryssugnar registrerats.

Skellefteå

I Skellefteå socken har inventering genomförts på kartbladet 22K 9c genom vilket Skellefteälven 
rinner och med kraftverket Finnforsfallet omedelbart öster om inventeringsområdet. På de 
sandiga tallhedarna på ömse sidor om älven har ett flertal fångstgropar och fångstgropssystem 
registrerats. På ett markberett hygge påträffades bl a en stor stenåldersboplats. I områdets 
norra del, vid Karsbäcken har lämningar efter såg, kvarn och översilningsdiken registrerats. 
I bäcken finns även lämningar från flottningsepoken.

Sävar

I Sävar socken har inventeringen i huvudsak berört kartbladen 21K 3d och 21K 3e. 
Kartbladet 21K 3d ingår både i Umeå och Sävar socknar. Området ligger mellan Kroksjön 
längst i SV och Dånaberget öster om Sävarån längst i Ö. Inom kartbladen ligger byarna 
Klappmark, Hemmesmark och Strömbäck. I områdets västra del består marken till stor del 
av morän och myrmark medan det i öster är stora områden sandiga sedimentmarker kring 
Sävarån. Här har man bland annat registrerat många kolbottnar och tjärdalar samt sentida 
bebyggelselämningar. Vissa registreringar har även gjorts på närliggande områden utifrån 
tips från lokalbefolkningen.

Umeå

I Umeå socken har inventering genomförts på kartbladen 21K 1c och 21K 3d. Kartbladet 21K 1c 
ligger vid sjön Trehörningen öster om Tavelsjön. Detta kartblad påbörjades redan 2002 men 
ansågs ej färdiginventerat. En inventeringsgrupp började säsongen med att inventera resterande 
delar av kartbladet. Efter det förflyttades inventeringen till kartbladet 21K 3d. Detta kartblad 
ligger både i Umeå och i Sävar socknar. Området består i huvusak av moränmark, myrar och 
hällmark. Här har man bland annat registrerat lämningar efter historisk bebyggelse.

Granskade lämningar och lokaler

Under fältsäsongen har 205 möjliga fornlämningar granskats i de tre kommunerna. Det 
inbegriper även lämningar från tidigare år. I Nordmalings kommun är granskningen 
avklarad. I Umeå är en möjlig härd ogranskad och i Skellefteå är en härd och en stensamling 
som registrerades 2003 kvar att granska. Flera av de lämningar som inventerarna registrerat 
har dömts bort redan vid handledningstillfällena, vilket innebär att de inte kommer med i 
granskningsstatistiken. Lämningar som registrerats efter september har ej granskats.
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HÖRNEFORS SN.

En av Nordmalings-grupperna har inventerat i området kring Småbränna där stora delar av 
området består av sand. På de sandiga delarna har ett flertal boplatser och lösfynd registrerats i 
markberedda ytor. På en av de högst liggande boplatserna på träffades förutom avslag av kvarts, 
kvartsit och grönsten även en stenyxa av ”Lihult-typ”. Yxan är av grönsten och har i huvudsak 
formats genom tillslagning, endast eggdelen är slipad. Denna boplats ligger ca 155 meter över 
dagens havsnivå och om den var strandbunden under bosättningen användes platsen under 
perioden 6.300 – 6.100 f Kr och är därmed en av de äldsta kända kustboplatserna i länet. Här 
finns även huvudparten av kolbottnarna och tjärdalarna. Två härdar som sannolikt är samiska 
har registrerats vid Lappkåtamyran. 

Lämningstyper Fast fornlämning Bevakas Övrig kult.hist lämn Summa

Boplats 14 14

Härd 2 2

Fyndplats 3 3

Kolbotten 7 7

Tjärdal 5 5

Kolningsgrop 1 1

Summa 16 0 16 32
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Nordmaling

Vid granskningen i Nordmalings socken har även lämningar från tidigare år medtagits. Totalt 
har fem lämningar bedömts som fornlämningar. De utgörs av en boplats, en fångstgrop, två 
stensättningar och en ryssugn. Enligt lokal tradition skall den ena av stensättningarna vara 
en samisk grav. Bland de kulturhistoriska lämningarna har ett område med 63 stenhögar på 
ett klapperstensfält bedömts som ett stenupplag under lämningstypen brott/täkt. En stenugn 
som enligt den lokala traditionen har använts för pottasketillverkning har registrerats. Vid 
granskningen har sju rösen och en boplatsvall i klapper utgått.

Lämningstyper Fast fornlämning Bevakas Övrig kult.hist lämn Summa

Boplats 1 1 2

Bro 1 1

Brott/täkt 1 1

Fyndplats 2 2

Fångstgrop 1 1

Färdväg 1 1

Husgrund historisk 7 7

Hägnad 1 1

Katad tall 1 1

Kolbotten 3 3

Kolningsgrop 1 1

Pottaskeugn 1 1

Röjningsröse 3 3

Skärvstensförekomst 2 2

Stenring 1 1

Stensättning 2 2

Stenugn 1 1

Tjärdal 1 1

Torplämning 1 1

Summa 5 2 26 33

Utgående lämningar Naturbildning Ej återf Täktgrop/övrigt Summa

Röse 5 1 1 7

Boplatsvall i klapper 1 1

Summa 6 1 1 8
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Skellefteå

De kartblad som inventerats år 2004 gränsar till de kartblad som inventerades 2002-2003 
varför granskning utfördes även inom detta område. Båda dessa områden ligger på sandiga 
tallhedar i anslutning till Skellefteälven och bland fornlämningarna så dominerar fångstgropar, 
boplatser, kokgropar och härdar. Totalt har 52 lämningar bedömts varav 41 är fornlämningar. 
Vid Karsbäcken har ett större område med ett flertal lämningar efter flottning, såg, kvarn samt 
översilning granskats. Under sommaren gör den kraftiga vegetationen vid Karsbäcken att alla 
lämningar är svåra att se och vi planerar att besöka området tidigt under våren 2005 för att 
göra en kartering av dessa lämningar.

Lämningstyper Fast fornlämning Bevakas Övrig kult.hist lämn Summa

Boplats 3 6 9

Härd 6 2 8

Fångstgrop 23 2 25

Kokgrop 9 9

Småindustriomr 1 1

Summa 41 9 2 52

Sävar

Vid granskning i Sävar socken har endast en fångstgrop bedömts som fornlämning och fjorton 
boplatsgropar visade sig vara rotvältor eller stubbtäktsgropar.

Lämningstyper Fast fornlämning Bevakas Övrig kult.hist lämn Summa

Fångstgrop 1 1

Summa 1 1

Utgående 

lämningar Naturbildning Ej återf Täktgrop/övrigt Summa

Boplatsgrop 5 3 6 14

Summa 5 3 6 14
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Umeå

Vid årets granskning i Umeå socken har även tidigare registrerade möjliga fornlämningar 
granskats. Totalt har 65 lämningar granskats varav 40 införts på FMIS-blanketter och 25 har 
utgått. Endast ett fåtal har bedömts som fornlämningar och majoriteten utgörs av kulturhistor-
iska lämningar. En husgrund  som är markerad på Geometrisk avmätning 1696 av Norrmjöle 
by som “Stöcke fäbod” har återfunnits och bedömts som fornlämning. På senare kartor över 
området saknas bebyggelse men viss odling anläggs i slutet av 1800-talet.   

Lämningstyper Fast fornlämning Bevakas Övrig kult.hist lämn Summa

Boplats 1 1

Fornl likn lämn 3 3

Fäbod 1 1

Husgrund historisk 4 4

Kolbotten 20 20

Kolningsgrop 2 2

Röse 1 1 2

Rösning 1 1

Skåre 2 2

Stensättning 1 1

Stenugn 1 1

Tjärdal 2 2

Summa 4 6 30 40

Utgående lämningar Naturbildning Ej återf Täktgrop/övrigt Summa

Fyndplats 1 1

Förvaringsanl 1 1

Härd 2 5 7

Kokgrop 1 3 4

Ristning övrig 4 4

Röse 2 2

Skåre 1 1

Tomtning 5 5

Summa 8 17 25
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Övriga arbetsuppgifter

INFORMATION

Den 16/6 anordnade Erik Sandén en exkursion till Torrböle med forskare från Institutionen 
för arkeologi och samiska studier,  Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå Universitet samt 
tjänstemän från Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning och övriga arkeologer på Västerbottens 
museum.
 Vid ett möte för länets kulturmiljövårdsaktörer den 10/11 i  Skellefteå informerade Berit An-
dersson om årets arbete inom Skog & Historia.

Arkeologer, inventerare samt personal från SVS deltog på Skogsnolia och informerade be-
sökare om projektet.

Vidare deltog Berit Andersson i Västerbottens museums Länsmuseidagar i Lycksele kommun 
med ett föredrag om projektet och Erik Sandén deltog i den extra Länsmuseidag som hölls i 
Nordmalings kommun.

Granskade lämningar med statusbedömning

Socken Fast fornlämning Bevakas Övrig kult.hist lämn Summa

Hörnefors 16 16 32

Nordmaling 5 2 26 33

Skellefteå 41 9 2 52

Sävar 1 1

Umeå 4 6 30 40

Summa 67 17 74 158

Utgående lämningar

Socken Naturbildning Ej återf Täktgrop/övrigt Summa

Hörnefors 0

Nordmaling 6 1 1 8

Skellefteå 0

Sävar 5 3 6 14

Umeå 8 17 25

Summa 19 4 24 47

Från granskade 158

Totalt 205

Totalt har 205 lämningar granskats varav 158 har erhållit status. Av dessa har 67 erhållit status 
“Fast fornlämning”, 17 “Bevakas” och 74 är “Övriga kulturhistoriska lämningar”. Bland de
granskade lämningarna har 47 utgått då de utgjort naturbildningar, täktgropar mm.
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Infoträffar

Den 23/5 höll Erik Sandén en exkursion i trakterna av Tavelsjö och Trehörningen i samarbete 
med Tavelsjö hembygdsförening. Under exkursionen besöktes lämningar som registrerats i 
tidigare Skog & Historia - projekt. Lämningarna varierade i ålder från stenålder fram till sent 
1900-tal.

Den 31/5 höll Berit Andersson ett föredrag för Torrböle hembygdsförening om de fynd som 
gjorts i omgivningarna inom projektet Skog & Historia.

Den 6/12 anordnade Sixten Karlsson, SVS Nordmaling, en diskussionskväll i Torrböle bönhus 
med bybor om den kulturhistoriska vandringsled som projektet planerar i byns omgivningar. 
Vid mötet deltog även arkeologer från Västerbottens museum.

Den 17/11 anordnade Ann-Kristin Unander, SVS Skellefteå , en informationsträff i Finnforsfallets 
skola där inventerarna och Berit Andersson berättade om årets fynd. Ann-Kristin Unander 
berättade om kulturhistoriska hänsyn i skogsbruket. 

Mediamedverkan

Erik Sandén medverkade i Västerbottensnytt den 8 september och berättade om ett undersökt 
järnåldershus vid Svarttjärn i Torrböle. Platsen upptäcktes och undersöktes i tidigare Skog & 
Historiaprojekt.

Berit Andersson medverkade i TV-Botnia och Västerbottensnytt den 1 november och berättade 
om Västerbottens äldsta kustboplats som registrerats under sommaren inom projektet. 
Samma dag var även en artikel om den gamla kustboplatsen i Västerbottens Folkblad och Erik 
Sandén intervjuades om platsen i lokalradion. Den gamla boplatsen uppmärksammades även 
i Västerbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 2 november samt på Populär 
Arkeologis hemsida samma vecka.

Hushållningssällskapets medlemstidskrift ”Landsbygd i Västerbotten” nr 1/ 2004 hade temat 
Skog och vatten och Erik Sandén och Berit Andersson bidrog med en artikel om projektet 
Skog & Historia. 
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MATERIAL TILL FMIS

Eftersom alla tidigare kända fornlämningar i Västerbottens län skall föras in i FMIS 
(Riksantikvarieämbetets FornMinnesInformations-System) under år 2005 fanns möjligheten 
att leverera Skog & Historia material till Riksantikvarieämbetet före den 1 december 2004. 
En stor del av de lämningar som registrerats inom projektet finns endast på papperskartor av 
varierande kvalitet och den andel som granskats är relativt liten. Under år 2002 var antalet 
arkeologer som arbetade med handledning och bedömning av lämningar ovanligt stort, 
12 stycken, vilket bidrog till att en stor del av de registrerade lämningarna fick en korrekt 
beskrivning samt en tillförlitlig positionering. Det Skog & Historia material som skickats 
till Riksantikvarieämbetet är i form av inventeringsböcker samt kartmarkeringar i form av 
shape-filer. Totalt har beskrivningar med tillhörande kartmarkering på 1 916 lämningar från 
18 socknar inlämnats för överföring till FMIS.
Antalet lämningar per socken framgår av nedanstående tabell.

Socken  Antal
Bjurholm 179
Bygdeå 126
Byske 155
Degerfors 5
Fredrika 24
Holmön 6
Hörnefors 13
Jörn 164
Lycksele 154
Malå 128
Nordmaling 189
Norsjö 67
Skellefteå 177
Sävar 164
Umeå 131
Vilhelmina 63
Vännäs 52
Åsele 119
Totalt 1 916

Speciella lokaler

Under årets arbete har en mängd olika lämningar från vitt skilda perioder registrerats. Nedan 
följer en något mera utförlig beskrivning av områden och lokaler som vi anser vara speciellt 
intressanta.
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KARSBÄCKEN

Från sjön Braxträsk i Norsjö kommun rinner Karsbäcken i sydöstlig riktning och mynnar ut i 
Skellefteälven mellan kraftstationerna Båtfors och Finnforsfallet. Vid bäckens mynningsområde 
har en mängd olika lämningar registrerats. De äldsta härrör från flottningsepoken och 
Karsbäcken blev registrerad som allmän flottningsled 1887. Idag finns timmer och stenskoningar 
kvar som hindrade timret från att fastna i strandkanterna längs besvärliga partier. Karsbäckens 
vatten har drivit en såg och en hyvel, dessa uppfördes 1912-13, men enligt äldre protokoll skall 
det även ha funnits en äldre såg och kvarn på platsen. Det som syns i dag är en lång grävd 
ränna, som löper jämsides med bäcken, där man tog in vattnet som drev vattenhjulet. Rännan 
slutar i en öppning där lämningar efter sågen finns kvar i form en fördämningsvall med två 
timmerskodda stenkistor med öppningar för dammluckor. Vattnet från bäcken har även nyttjats 
för översilning av ett ca 10 hektar stort område. Största delen av diket är grävt i sand och löper 
i kanten av en stor dödisgrop, längs diket syns fortfarande öppningar där luckor suttit. Vattnet 
från bäcken användes för översilning av de magra markerna under vår och försommar. Under 
sommaren fick marken torka och området slogs sedan med lie. En informant berättar att han 
var med och slog dessa ängar 1937, vilket kan ha varit sista gången översilningen var i bruk. 
I dag är hela området vid Karsbäcken igenväxt och det är främst under tidig vår och höst som 
de olika lämningarna är lättast att upptäcka. 

Översiktskarta över lämningarna vi Karsbäcken. Det blåa strecket markerar lämningar-
nas utbredning.
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GRÅMANEN

Vid ett besök på Olofsfors Bruksmuseum undrade en i personalen om vi kunde åka upp till 
Gråmanen eftersom det fanns en mängd stenhögar där som byborna alltid undrat över. Ingen 
av de äldre bland byns befolkning visste varför stenarna lagts i högar och deras hopp stod till 
”arkeologen” som förväntades veta vad detta rörde sig om. Gråmanen visade sig vara ett väldigt 
stor klapperstensfält på Ålidberget ca 140 meter över havet, strax väster om Lögdeälven. På detta 
klapper fanns 63 stenhögar med 0,3 – 0,8 meter stora, ofta kantiga, stenar. Storleken på den 
lav som växte på stenarna skilde sig inte från lavarna på övriga stenar i klappret, vilket tyder på 
att stenhögarna har en hög ålder. Eftersom klappret var väldigt stort och det var svårt att få en 
överblick över hur alla stenhögarna fördelade sig anmodades inventerarna att ta en GPS-punkt 
på varje stenhög. Kartbilden visar att de 63 stenhögarna finns över ett 200 x 115 meter stort 
område som ligger i NV- SO-lig riktning.  ”Arkeologen” hade aldrig tidigare sett något liknande 
och kunde inte glädja de undrande byborna. En av de första teorierna runt stenhögarna som 
vi spekulerade i var att stenhögarna var fundament till stolpar mellan vilka man hängt upp nät 
för att fånga främst skogsfågel. Orrar brukar spela på öppna platser och det finns etnografiska 
belägg för att man fångat fågel med nät, både vid kusten och i skogslandet. Nästa teori är att 
stenhögarna är stenupplag för husgrunder, brofästen, brunnar mm. Det verkar som de utvalda 
stenarna i huvudsak är kantiga med rektangulära och kvadratiska former, runda stenar (som är 
de vanligaste på ett klapperstensfält) är väldigt få. Under hösten har vi uppmärksammat äldre 
registreringar av stenhögar som enligt uppgift är stenupplag för framtida byggen. I slutet av 
1800-talet blev det vanligt med huggen sten som bröts i stenbrott till husgrunder, jordkällare 
mm och det kan vara en anledning till att detta ”stenförråd” finns kvar. 

Mikael Andersson vid en av alla stensamlingar på klapperstensfältet Gråmanen.
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Karta med boplatsområdena markerade med rött. Den gröna linjen markerar en hy-
potetisk kustlinje 5500 f Kr. (110 m över havet). Den lila linjen markerar en hypotetisk 
kustlinje  6300-6100 f Kr. (150 meter över havet).

BOPLATSERNA KRING SMÅBRÄNNA

I svackan mellan Hössjöberget och Stor-Fusberget består marken i huvudsak av sand. I 
området har ett flertal skogsavverkningar med efterföljande markberedning skett. Vid 
inventeringen har dessa markberedningsfåror systematiskt genomsökts vilket resulterat i att 
totalt 12 stenåldersboplatser och 2 lokaler med enstaka lösfynd registrerats. De flesta av dessa 
boplatser ligger över 100 meter över havet och bör vara av ansenlig ålder. Många av boplatserna 
har ingen kontakt med vatten eller vattendrag i dagens läge. Sju av boplatserna ligger mellan 
100-115 meter över havet på Storheden på Hössjöbergets västra sluttning. Om boplatserna 
anlades i närheten av dåtidens hav låg de på östra sidan av en mindre vik med nuvarande 
Hössjöberget som skydd mot östliga havsvindar. På 150 meter över havet, på Stor-Fusbergets 
östra sida, har 5 boplatser registrerats. Tre av dessa ligger i anslutning till en mindre bäck och 
behöver därmed inte vara kustanknutna. Två boplatser ligger  längre in i det sund som då 
sträcker sig norrut och som skyddas i öster av Hössjöberget. Ett ovanligt fynd gjordes på en av 
dessa boplatser, en yta i grönsten av Lihult-typ. Denna yxtyp är mesolitiskt till sin karaktär och 
väldigt ovanlig i Västerbottens kustland. Förrutom denna yxa fanns avslag av kvarts, kvartsit 
(ljus och mörk) grönsten och hälleflinta på denna boplats. Både yxan och den stora variationen 
i avslagsmaterialet samt höjden över havet perkar på en datering till äldre stenålder. Utifrån de 
landhöjningsstudier som baseras på lervarvskronologi bör platsen ha utnyttjats mellan 6.300 
– 6.100 f Kr och därmed vara en av de äldsta kända i Västerbottens kusten.
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SAMISKA LÄMNINGAR

Under året har tre gravar och två härdar som sannolikt är samiska granskats. En av gravar-
na ligger i Norrfors, Nordmalings kommun, och är undersökt av arkeologer på 1950-talet i 
samband med dragning av ny avloppsledning men platsen har inte varit markerad på någon 
fornlämningskarta. Graven bestod av furustockar som var nedstuckna i marken och enligt den 
lokala traditionen skall en äldre samekvinna begravts på platsen, området kallades tidigare 
Lappheden. Vid en exkursion längs Lögdeälven besöktes Norrfors och efter förfrågningar hos 
lokalbefolkningen kunde den i rapporten omnämnda lärarbostaden lokaliseras och därmed 
också den ungefärliga platsen för graven.

Ritning i plan och profil av den kistliknande konstruktion som undersöktes 1953.

Ytterligare en grav, som enligt markägaren är samisk, registrerades norr om Tallberg. Graven 
ligger på berg i dagen och är en stensättning ca 1 m i diam och 0,2 m hög av skarpkantade 
stenar. I omgivningarna finns namn som Gammkåtamyran, Renskinnåsen och Rengravåsen 
som också visar på samisk närvaro i området.

En stensättning som registrerades 2002 granskades under året. Den är belägen 140 m över 
havet på Degerberget mellan Överboda och Bjännsjön. Stensättningen ligger på ett hällområde 
som sluttar ner mot en myr och är 4 x 3 m stor och 0,3 m hög av flata stenar som lagts omlott. 
Varken lämningen eller läget är typiskt för gravar i kustlandet, den liknar närmast rengravar 
som påträffats vid fornminnes- inventeringen i Västerbottens fjällen. Vid granskningstillfället 
påträffades inga ben under stenarna och det är enbart morfologisk likhet som pekar på en 
samisk  koppling.
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Den stensättning av flata stenhällar som granskats på Degerberget.

Två härdar ligger vid en liten bäck i närheten av Lappkåtamyran i norra delen av kartbladet 
20J 6i, Umeå kommun. Båda härdarna ligger på en sandig avsats intill bäcken, området är 
markberett och en av härdarna är delvis sönderkörd. I området väster om Dammsjön finns 
myrar som heter Stor-Lappkåtamyran och Lill-Lappkåtamyran vilket indikerar att ytterligare 
samiska lämningar troligen finns.

 
Karta med de samiska lämningar som granskats under året markerade.
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Utvärdering

Med anledning av att beslutet för projektet drog ut på tiden kunde inte inventerarna i de tre kom-
munerna börja förrän i slutet av maj – början av juni. Detta medgav att granskning av tidigare 
års lämningar kunde genomföras under maj. Utbildning av nya inventerare har genomförts 
vid fyra olika tillfällen, vilket beror på att omsättningen på inventerare i Umeå och Nordmal-
ings kommuner har varit större än beräknat. Vid planeringen av årets arbete beräknades varje 
inventeringsgrupp få besök av en arkeolog varje vecka. Detta har inte varit möjligt under hela 
fältsäsongen eftersom arkeologerna varit tvungna att utföra andra uppdrag inom ramen för 
deras tjänster. Under oktober fick inga inventeringsgrupper besök av arkeologer eftersom 
denna period inriktades på granskning. Majoriteten av de lämningar som registrerats under 
året och som kan vara fornlämningar har granskats under året. Vid sammanställning av årets 
granskningsinsatser har endast 23% av de granskade lämningarna utgått. Detta är en låg siffra 
med tanke på att endast en av inventerarna hade inventeringsvana sedan tidigare. 

Administrativa uppgifter

Projekt  Skogens kulturarv i Västerbottens kustland
Projektägare Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten
Finansiärer Europeiska Unionens strukturfonder, mål 1
  Länsarbetsnämnden
  Arbetsförmedlingar
  Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten
  Riksantikvarieämbetet (28:26 medel genom Länsstyrelsen i Västerbottens län, kulturmiljö)
  Länsstyrelsen i Västerbottens län, regional utveckling (28:26 medel från RAÄ)
Antikvarisk 
projektledare Erik Sandén
Bitr Antikvarisk
 projektledare Berit Andersson
Dagsverken  411
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Kartbilaga



25



26



27



28



29



30



Box 3183, 903 04 Umeå

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