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Sändlista
Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens museum, Ajtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum,
Fredrika hembygdsförening, SGU/Malå, Skogsvårdsstyrelsen, Vilhelmina norra sameby,
Elisabeth Ämting Backlund, Kjel Knutsson, Christer Westerdahl, Anders Olofsson. Rapporten
kommer på papper senare i augusti.
Inledning
För tio år sedan var en helgkurs i arkeologi i Lögda inom Fredrika. Det var många deltagare
vid kursen som finansierades av Vuxenskolan. Vår inventering förlades till området
Betsarnsjöarna där vi konstaterade en handfull samiska arkeologiska kulturmiljöer. Dessa
meddelades in till Västerbottens museum. Kulturmiljöerna nedan är belägna i samma område.
Jag vill understryka att vid sökning på Västerbottens museums arkiv SOFIE har jag inte fått
några uppgifter om kvartsverkstaden och de andra platserna vilka här avrapporteras. Genom
semestertider har jag heller inte lyckats nå någon på museet eller på länsstyrelsen för att
undersöka hur det förhåller sig kring detta.
Fotot på framsidan visar den centrala delen av platsen med det jordfasta blocket vilket
sannolikt fyllt funktion som arbetsbord i samband med grovhanteringen av materialet. Lägg
märke till den konvexa formen av marken vilken är fullständigt packad med bitar och splitter
av redskapsmaterial
Foton i rapporten är tagna av Bernt Ove Viklund.
Karta
Blå kartan 21 I Fredrika
Nr 1. Översiktlig beskrivning av den stora kvartsverkstaden
Koordinater: X 161 46 39, Y 712 92 58. Blockterräng. Tallskog.
På skogen på södra sidan om Lögdån ovanför LögdåkuUforsen i Fredrika socken konstaterade
jag för en tid sedan genom tips av en god vän, Elisabeth Ämting Backlund från Leding i
Björna socken inom Örnsköldsviks kommun, ett mycket stort område med bland annat slagen
rosenkvarts. Även mjölkkvarts och rökkvarts finns på platsen vilken till ytan är upp till 50
meter i diameter i oregelbunden form. Som tjockast är lagret upp till omkring 3 decimeter.
Den centrala delen av verkstadsområdet syns tydligt som en upphöjning av marken. Där är
även en jordfast sten vilken sannolikt fyllt funktion som bord i samband med grovhanterandet
av redskapsmaterialet. Med blotta ögat syns fantastiska mängder med slaget material vilket
ligger mer eller mindre i öppen dag. Vid sondering med mikrosond/strumpsticka
kändes/hördes att det mesta av materialet ligger på djupet.

Vi får räkna med att tjockleken kan vara upp till 3 decimeter. Vad vi ser är att packningen är
tjockast kring det jordfasta blocket. Från detta är det tiotals meter åt olika håll och kanter med
massor av avslag och splitter. Det tunnas ut och avtar ju längre bort man kommer från
blocket. Kvartsen finns från mm-storlek upp till omkring 8 cm. Jag tycker det verkar på det
synliga materialet som att de större bitarna är sämre i sin kvalité än de små bitarna vilka
verkar renare med mindre sprickbildningar. En närmare studie av närområdet kan komma att
leda fram till att flera mindre slag/verkstadsplatser upptäcks (med exempel som Nr 2 och 3
nedan). Kanske det kan finnas fler stora verkstäder i omgivningen?
Enligt muntlig information drog en stor skogsbrand över området under 1940- talet. Den
började på norra sidan om Lögdån, tog sig över ån och vidare mot Bastuberget. Enligt
information blottlades ytan av verkstaden genom branden. I området är mycket mager mark.
Vi vet att platsen har besökts men inte under hur lång tid och att material har plockats
därifrån. Enligt SGU/Malå finns inga uppgifter om rosenkvarts från Fredrika. En väsentlig
fråga att söka svar på är: var kommer materialet från? Är det kvarts av olika typer vilket
hämtats ur berg och eller från lösa block i omgivningen? Närmare Lögdån kan vi se
rosenkvartsblock sticka upp ur marken. Området skulle må bra av en noggrann markstudie.

Närbild av en mindre del av verkstaden.

Mitt utlåtande är att på platsen är en förhistorisk kvartsverkstad av mycket stort format.
Sedan tidigare vet vi att inte så få förhistoriska boplatser i (bl. a.) södra Lappland och norra
Ångermanland, Björna och Bjurholm, har inslag av rosenkvarts, en typ av kvarts vilken är
vanlig inom den stora ytan.
Nr 2. Slagen kvarts vid och under överhäng i storblockig terräng.
Koordinater: X 161 44 92, Y 712 89 02
Kvartsförekomsten är belägen vid och under ett överhäng av ett mycket stort flyttblock.
Överhänget vilket vätter mot V utgör ett mycket bra skydd mot väder och vind.

Under överhänget är slagen kvarts av olika typer.

Nr 3. Slagen kvarts på toppen av mindre förhöjning
Koordinater: X 161 44 75, Y 712 88 70
På toppen av en förhöjning vars ytvegetation är helt borteroderad är slagen kvarts. Den är
belägen nära NR 2. Ett tio-tal avslag av bland annat rosenkvarts ligger i öppen dag.
Nr 4. Samisk barktäkt
Koordinater: X 161 51 40, Y 712 55 51
På en gammal torraka omkring 35 meter SO om väg är spår efter samisk barktäkt. Täktspåret
börjar 72 cm ovanför marken, är 91 cm högt och 20 cm brett. Det är något övervallat. Längst
ned är knivmärken efter borttagandet av tallens innerbark. Hygge, tallskog, nu beväxt med
björk.

Samisk barktäkt i området Betsarnsjöarna.

Nr 5. Härd av samisk typ
Koordinater: X 161 71 89, Y 712 35 34
1, 2 x 1 m ( Ö-V) och 0, 05-0, 1 m hög. Kring kanten är 5 synliga stenar 0, 08-0, 25 m stora.
Stenfylld. I västra delen är liten sälg. Härden är belägen på udde av Baksjön. En del block
finns på udden. Tallskog.

Plats for samisk härd vid Baksjön.

Avslutning
Inspirationen till att jag tagit initiativet till att arrangera ett seminarium i arkeologi i Fredrika
(där jag härstammar från på morfars sida) den 17-18 juni 2006 är den förhistoriska
verkstadsplatsen vilken översiktligt presenterats i denna rapport. Arbetsnamnet på seminariet
är "Rosenkvartslandet- arkeologi i Fredrika i södra Lappland". Seminariet förläggs till
Hembygdsgården i Fredrika vilken bokades samma dag den aktuella fornlämningen
konstaterades. Första dagen blir föreläsningar, andra dagen genomför vi exkursion till några
utvalda kulturmiljöer vilka harmonierar med föreläsningarna. Det är klart med tre (av fem)
föreläsare. Förhistoriska kvartsverkstäder, renskötarkultur, samiska barktäkter och
hällmålningar blir i fokus helgen före Midsommar 2006.
Under senare delen av 2005 kommer ett par mindre områden i Fredrika att inventeras med
hällmålningar för ögonen. Enligt min bedömning utifrån erfarenhet från andra områden är det
bara en tidsfråga innan hällmålningar upptäcks i socknen. Därmed inte sagt att det sker redan i
år.
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