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Sammanfattning 

Bakgrund 
I syfte att uppfylla miljömålet ”Levande Skogar” har Skogsvårdsstyrelsen ett 
mål att fornlämningar inte skadas och att skador på övriga kända värdefulla 
kulturlämningar skall vara försumbara år 2010. Detta projekt skall bidra 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 anvisade arbetslösa inventerat och registrerat kulturspår i 
skogen och sedan spridit resultaten av inventeringen i bygden genom bland 
annat lokala informationsträffar, exkursioner mm. Skogsvårdsstyrelsen i 
Västerbotten har under åren 1997 - 2004 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. 
 

Arbetsgången 
Inventerarna har skrivit beskrivningar på den fältblankett som framtagits i 
samarbete mellan Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Blanketterna skall 
sedan kopieras och en uppsättning skall finnas på SVS lokalt och en 
uppsättning skall finnas på Västerbottens museum. Lämningarnas position i 
landskapet har bestämts med hjälp av GPS, dessa positioner har därefter 
överförts till det nationella Skog & Historia-skikten i ”Kotten” med hjälp av 
skärmdigitalisering. Dessa nationella Skog & Historia-skikt är kopplade till en 
databas där alla uppgifter som rör lämningen registreras. I slutet på säsongen 
skriver varje inventeringsgrupp en rapport över de lämningar som påträffats 
under fältsäsongen. 

Förutsättningar inför 2005 års säsong 
Projekten ”Skogens kulturarv i Västerbottens kustland” och ”Skogens kulturarv 
i Övre norrlands inland” har under 2005 bedrivits i 3+2 kommuner 
(Nordmaling, Umeå, Skellefteå och Lycksele, Norsjö). I dessa kommuner har 7 
socknar berörts (Hörnefors, Jörn, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå 
samt Umeå). Inventeringen har genomförts av 9 inventeringsgrupper varav 8 
grupper APR och 1 grupp med förstärkt anställningsstöd. 
Projektledare och skoglig projektledare har suttit på skogsvårdsstyrelsen, 
dessutom har fem skogsvårdskonsulenter fungerat som kommun-ansvariga 
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. 
 
Tre arkeologer vid Västerbottens museum har arbetat med förberedelser, 
utbildning, handledning, granskning samt rapportering under delar av året. 
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Kompetensutveckling 
De personer som skall utföra inventering och registrering av forn- och 
kulturlämningar genomgår en intern utbildning. Den består i information om 
projektet, Skogsvårdsorganisationen och kulturmiljö-vårdens 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 rikstäckande 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 
relevanta semiarier och kurser. Tre av semiarierna är obligatoriska och 
anordnas av Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.  

Inventerare 

Introduktion lokalt 
Introduktion med presentation av projektet, kort kulturhistorisk översikt samt 
beskrivning av olika lämningar startade vecka 11 för inventeringsgrupperna i 
Umeå och Skellefteå, för gruppen i Nordmaling var starten vecka 18. Under 
perioden mars – april genomfördes studiebesök vid Lantmäteriet, DAUM 
(Dialekt och ortnamnsarkivet i Umeå) samt Folkrörelsearkivet. Detta för att ge 
inventerarna kunskap om olika arkiv som kan användas vid den källforskning 
som genomfördes innan fältsäsongen. Under vecka 17 – 18 genomfördes 
fältexkursioner till Röbäck, Bussjön och Holmsund för Umeågrupperna och till 
Karsbäcken, Bjuröklubb och Bure kloster för Skellefteågrupperna för att lära 
känna de olika forn- och kulturlämningar som kan förkomma i 
Västerbottenskusten. En dag ägnades åt övningar med GPS. Under vecka 18 
genomfördes en introduktion i Nordmaling för den inventeringsgruppen. 
Vecka 19 genomfördes en introduktionsexkursion till Sävarheden för alla 
inventerare i Umeå, Skellefteå och Nordmaling. De två grupperna i Norsjö 
började vecka 22 med två dagars introduktion, inventeringsgruppen i Lycksele 
började vecka 23 med introduktion om projektet. Under vecka 24 genomfördes 
även en kulturhistorisk översikt samt grunderna i inventeringskunskap för de 
tre grupperna i inlandet. 

Studiebesök 
I Umeå har studiebesök gjorts på Lantmäteriet där äldre kartmaterial kan 
studeras samt på DAUM där inspelningar och uppteckningar av bl a ortnamn 
och berättelser finns. Inventerarna har även besökt Västerbottens Museum 
(Umeågrupperna), Skellefteå Museum (Skellefteågrupperna), samt 
Folkrörelsearkiven på respektive ort, för att lära sig vilka uppgifter som finns i 
de olika arkiven. Inventeringsgrupperna i Norsjö och Lycksele har besökt 
Skogsmuseet i Lycksele.  
 
Handledning i fält 
I början på säsongen har handledningen främst bestått i att förklara hur man 
skiljer sentida lämningar från äldre samt utbildning med kart- och GPS 
kunskap. Hur de olika lämningarna skall beskrivas har tagits upp vid 
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handledningstillfällena. Allt eftersom kunskapen hos inventerarna ökar så har 
handledningen bestått i genomgång av bra områden på gruppernas kartblad 
samt ytterligare lämningar som kan förväntas i respektive område.  

Lokala exkursioner 
Den 4 maj gjordes en exkursion till ett av 2005 års inventeringsområden med 
grupperna i Nordmaling och Umeå, främst för att studera stenåldersboplatser 
och kolbottnar.  Den 9 maj genomfördes en exkursion längs Sävarån för 
grupperna i Nordmaling, Umeå och Skellefteå då rösen, kolbottnar, 
stenåldersboplatser, boplatsvallar och en dammvall besöktes. Umeågrupperna 
har även besökt en arkeologisk undersökning av ett gravfält som genomfördes 
med anledning av Botniabanan. 
 
Grupperna i Norsjö har besökt varandras inventeringsområden under hösten. I 
slutet av september genomfördes en exkursion till Vithatten, på gränsen mellan 
Västerbotten och Norrbotten, för grupperna i Skellefteå, Norsjö och Lycksele. 
Här besöktes en möjlig offerplats, översilningsanläggningar, ristningar i träd 
och ristningar i berget uppe på Vithatten. Exkursionen avslutades med ett 
besök vid den rekonstruerade stenåldershyddan som uppförts i Svansele. 
Grupperna i Skellefteå har besökt den arkeologiska undersökningen av en 
kyrkstuga som genomfördes vid Skellefteå landskyrka.  

Exkursion till Västernorrland 
Under två dagar vecka 33 genomfördes en exkursion till Västernorrland för 
inventeringsgrupperna i Nordmaling, Umeå och Skellefteå, kommunansvariga 
skogsvårdstjänstemän och projektledning. Vid exkursionen besöktes 
Länsmuseet Murberget där utställningar om landhöjningen och om heliga träd 
i Finland studerades. Därefter gjordes ett besök vid Nämforsen där 
hällristningarna studerades och en genomgång av det nya Rock-Art Centret 
gavs av personal på Centret. På hemvägen besöktes den rekonstruerade 
järnåldersgården i Gene där en guide berättade om livet under järnålder.  
 

Arkeologer 

Skog & Historia seminarier 
Berit Andersson och Erik Sandén har deltagit i en platsledarträff om 
fornlämningsbegreppet anordnad av Riksantikvarieämbetet den 5/4. Den 6/4 
deltog Erik Sanén och Berit Andersson i ett seminarium om ortnamn som 
anordnades av Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen.  

Utbildning i Fält-GIS 
Under vecka 16 genomgick Berit Andersson, Jans Heinerud och Erik Sandén 
en utbildning i FältGIS 1.0 anordnad av Riksantikvarieämbetet. Utbildningens 
syfte var att deltagarna skulle förstå och lära sig använda ”den digitala 
dokumentations- och informationskedjan” som innebär att data samlas in i fält 
med hjälp av handdatorer med GPS och programmet ArcPad. Dessa data skall 
sedan redigeras och föras över till FMIS, Riksantikvarieämbetets 
FornMinnesInformationsSystem. Tanken är att en helt digital kedja minskar 
risken för mänskliga fel i det digitala fornminnesregistret. 

Skog & Historia seminarium på Gotland 
Det årliga Skog & Historia seminariet hölls på Gotland. Första dagen bestod av 
föredrag om Gotland som kulturlandskap, skogligt landskap och besjälat 
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landskap. På kvällen genomfördes en exkursion till en kalkugn där vi fick 
kunskaper om kalkbrytning och kalkbränning. Nästa dag bestod av en 
heldagsexkursion som började med ett besök i ett restaurerat änge, därefter 
besöktes Fröjels kyrka med den vikingatida handelsplatsen. Efter lunch styrdes 
kosan till Lojsta där de frigående russens påverkan på skogen diskuterades. 
Exkursionen avslutades med en vandring på ett vägminne i Buttle. På kvällen 
bevistades ett medeltida gästabud. Sista dagen bestod av fördrag som främst 
behandlade skogens sociala värden. 

Landskapshistorisk utbildning, steg 3 
Under vecka 39 hade Berit Andersson och Erik Sandén anordnat en 
landskapshistorisk utbildning, steg 3, för arkeologer verksamma inom Skog & 
Historia i övriga Sverige. Vi besökte ett flertal platser som påträffats inom Skog 
& Historia - inventeringarna bl a ett område med många olika typer av 
kolningsanläggningar, en husgrund med lämningar efter smide, daterad till ca 
100 f. Kr i Torrböle, Nordmalings kommun, härdar och bengömma i 
Vänjaurbäck, Gammelhemmet med husgrunder och översilningsdiken i 
Knaften, Lycksele kommun. Dag två ägnades åt ett område vid Karsbäcken, 
Skellefteå kommun, med komplexa lämningar efter flottning, såg, 
översilningsdiken, kolbottnar, husgrunder mm. Vi besökte även gruvan i 
Bygdsiljum samt rester av ett myrmalmslager vid Överklinten, Robertsfors 
kommun. Sista dagen ägnades åt diskussion. 

Skog & Historia seminarium hösten 
Tisdagen den 6 december deltog Berit Andersson och Erik Sandén i det av 
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet anordnade Skog & Historia 
seminariet. Här presenterades bl a det samarbetsprojekt som Västerbottens län 
och Norrbottens län har i inlandet. 

Fältarbetet 2005 
Fältarbetet började vecka 17 med exkursioner. I de områden där inventeringar 
bedrivits under tidigare år, och där anvisade med lokal anknytning fanns, 
förlades inventeringsområdena i anslutning till tidigare inventerade områden. 
Detta gällde främst vid Medle, på ömse sidor av Skellefteälven samt i 
Ragvaldsträsk i Skellefteå kommun. I Umeå kommuns västligaste del, på 
gränsen mot Vännäs kommun, inventerades två kartblad som angränsar till 
fjolårets inventering. I Nordmalings kommun valde man att inventera i 
kommunens nordvästra del, på gränsen till Bjurholms kommun, främst på 
grund av att en av inventerarna var bosatt i närheten och hade god kontakt med 
lokalbefolkningen samt lokalkännedom. I Norsjö kommun inventerades ett 
område vid Rörträsk och ett vid Kvarnåsen, främst för att de anvisade var 
bosatta inom dessa områden och hade god lokalkännedom. I Lycksele kommun 
har en inventeringsgrupp jobbat i området vid Knaften och Bratten. Ingen av 
inventerarna var bosatt i området men det låg centralt mellan inventerarnas 
bostadsorter, alla hade därmed lika långt. 

Socknar 
I de 5 kommuner där projektet har bedrivits finns sju socknar. I Lycksele 
kommun har Lycksele socken berörts, i Nordmalings kommun har endast 
Nordmalings socken berörts, i Norsjö kommun har Jörn och Norsjö socknar 
berörts, i Skellefteå kommun har Skellefteå socken berörts och i Umeå 
kommun har socknarna Hörnefors och Umeå berörts. Två lämningar har även 
registrerats i Vännäs socken och kommun. 
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Hörnefors 
Kartbladen 20J 5j samt 20J 6j har inventerats i sin helhet. Huvuddelen av 
området utgörs av Hössjöberget och byn Hössjö. I områdets nordvästra del, i 
Hörnefors socken, finns större sandiga områden. I sydvästra delen av området 
rinner Hörneån och genom området rinner mindre bäckar. I anslutning till 
vattendragen finns sandiga områden där boplatser av stenålderskaraktär samt 
tjärdalar och kolbottnar påträffats.  
 

Jörn 
I Jörns socken har kartbladen 23J 5g, 23J 6g och 23J 7f berörts av inventering. 
Här finns olika bebyggelselämningar, skogsbrukslämningar samt en historisk 
ristning på berget Vithatten. 
 

Lycksele 
I Lycksele socken har lämningar registrerats på 13 olika kartblad. I området 
kring Knaften och Bratten, är det området närmast Örån som varit mest 
intressant vad det gäller möjligheten att hitta forn- och kulturlämningar. De 
registrerade lämningarna domineras av tjärdalar (kemisk industri), husgrund 
historisk tid och kolbottnar (kolningsanläggning). Dessa lämningar utgör 59% 
av det totala antalet lämningar. 
 

Nordmaling 
Nordmalings socken berörs dels vid gränsen till Hörnefors socken i öster samt 
i västra delen av socknen vid gränsen till Västernorrland. I den östra delen på 
kartbladet 20J 5j rinner Hörneån, där har lämningar efter flottning, såg, bro 
samt bebyggelse registrerats. I den västra delen på kartbladen 20J 5a, 20J 6a 
och 20J 6b rinner Lögdeälven samt Mjösjöån. Området är väldigt kuperat och 
sandig mark finns främst vid vattendragen samt i sadellägen mellan bergen. I 
detta inventeringsområde har lämningar efter kolbottnar, tjärdalar, 
fångstgropar samt en boplats registrerats. I närheten av byn Bjärten har 
lämningar efter äldre bebyggelse påträffats. 

Norsjö 
I Norsjö socken har lämningar registrerats på 19 olika kartblad i skala 1:10 000. 
Nio av kartbladen i Norsjö kommun begränsas av kommungränser till Malå 
och Lycksele kommun, på sex av dessa kartblad är det 50% eller mindre av ytan 
som hör till Norsjö kommun. Marktyperna inom de inventerade områdena i 
båda kommunerna består till störst del av morän och berg. Majoriteten av de 
registrerade lämningarna utgörs av husgrunder från historisk tid, 
flottningslämningar, tjärdalar (kemisk industri) och kolbottnar 
(kolningsanläggning). 
 

Skellefteå 
I Skellefteå socken har kartbladen 22K 5i, 22K 7f, 22K 7g, 22K 7h och 22K 8g 
inventerats översiktligt. Ett inventeringsområde berör byn Ragvaldsträsk som 
ligger runt sjön med samma namn. Förutom den uppodlade åkermarken 
består marken här i huvudsak av berg och morän. Här har främst lämningar 
efter äldre bebyggelse registrerats. I det norra inventeringsområdet berörs 
byarna Medle och Klutmark som ligger på ömse sidor av Skellefteälven. Även 
här är stora delar uppodlade men det finns även omfattande sandområden i 
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närheten av älven. Här har ett flertal boplatser samt tjärdalar och en fäbod 
registrerats. 

Umeå 
Kartbladen 20J 5j samt 20J 6j har inventerats i sin helhet. Huvuddelen av 
området utgörs av Hössjöberget och byn Hössjö. Områdets nordöstra del ligger 
inom Umeå socken och här ligger byn Hössjö. I anslutning till bebyggelsen har 
bl a ett flertal kvarnlämningar, linsänken och smideslämningar registrerats. I 
närheten av tidigare kända fångstgropar har ytterligare fångstgropar 
registrerats. 

Vännäs 
En mindre del av Vännäs socken berörs av kartbladen 20J 6i och 20J 6j. I 
området mellan Hössjökälen och sjön Mosjön har en kolbotten och en tjärdal 
registrerats. 

 

Kontrollerade lämningar 
Många av de lämningar som inventerarna har registrerat döms bort redan vid 
handledningstillfällena, vilket innebär att de inte kommer med i statistiken. Det 
stora antalet grupper för den arkeolog som arbetade i kusten medförde att 
kontroll av de lämningar som registrerats prioriterades framför granskning av 
lämningarna. Allt eftersom inventerarnas kunskap om de vanligaste 
lämningstyperna ökade, så inriktades kontrollen på lämningar som 
inventerarna hade problem med att avgöra lämningstyp på. 
 
Den arkeolog som arbetat i inlandsprojektet har haft en något mindre 
arbetsbörda. Eftersom det har varit två heltidsgrupper och en halvtidsgrupp 
istället för fyra heltidsgrupper, så har det varit möjligt att lägga in extra tid för 
handledning och kontroll när det har behövts. Detta har lett till att det bara ca 5 
lämningar som inte blivit kontrollerade av arkeolog av de totalt 307 lämningar 
som registrerats i Norsjö och Lycksele kommun. 
 
Utöver de lämningar som inventerarna hittat har det även kontrollerats 22 
godkända lämningar från tidigare års inventering inom ”Skog & Historia” 
projekt. Beskrivningar och klassificering ändrades i vissa fall och av 22 
lämningar blev det 26 med individuella objektsnummer. Av dessa var 22 
registrerade i i Norsjö kommun och fyra i Lycksele kommun. Endast en av 
lämningarna är en fornlämning, en härd i Lycksele kommun, resten är 
kulturlämningar. 
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Kontrollerade lämningar i Hörnefors socken 
Lämningstyp Fast 

fornlämning 
Bevaknings- 

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Boplatsgrop   1 1 
Bro   1 1 
Brott/täkt   2 2 
Fyndplats   1 1 
Fångstgrop  1  1 
Förvaringsanläggning   2 2 
Gränsmärke   3 3 
Husgrund historisk tid   1 1 
Kemisk industri   8 8 
Kolningsanläggning   11 11 
Skåre   1 1 
Stridsvärn   1 1 
Textilindustri   3 3 
Övrigt   4 4 
Summa 0 1 39 40 
 
Kontrollerade lämningar i Jörn socken 
Lämningstyp Fast 

fornlämning
Bevaknings-

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Bytomt/gårdstomt   1 1 
Husgrund historisk tid   4 4 
Kemisk industri   2 2 
Kolningsanläggning   1 1 
Ristning medeltid/ 
historisk tid 

 1 1 

Summa 0 0 9 9 
 
Kontrollerade lämningar i Lycksele socken 
Lämningstyp Fast 

fornlämning
Bevaknings-

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Bytomt/gårdstomt   5 5 
Flottningsanläggning   2 2 
Fångstanläggning övrig  1 1 
Fångstgrop 1   1 
Färdväg   3 3 
Husgrund historisk tid   25 25 
Härd 1   1 
Kemisk industri   9 9 
Kolningsanläggning   15 15 
Kvarn   1 1 
Område med  
skogsbrukslämningar 

 1 1 

Plats med tradition   1 1 
Röjningsröse   8 8 
Smideslämning   1 1 
Stenugn   1 1 
Träindustri   1 1 
Övrigt   1 1 
Summa 2 0 75 77 

8 



 
 
Kontrollerade lämningar i Nordmalings socken 
Lämningstyp Fast 

fornlämning
Bevaknings- 

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Boplatsgrop   1 1 
Bro   1 1 
Fångstgrop  2  2 
Husgrund historisk tid   3 3 
Hägnad   3 3 
Kemisk industri   1 1 
Kolningsanläggning   6 6 
Röjningsröse   2 2 
Övrigt   1 1 
Summa 0 2 18 20 
 
Kontrollerade lämningar i Norsjö socken 
 
Lämningstyp Fast 

fornlämning
Bevaknings-

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Brott/täkt   3 3 
Bytomt/gårdstomt   5 5 
Dammvall   11 11 
Dike/ränna   5 5 
Flottningsanläggning   10 10 
Fångstanläggning övrig 2  1 3 
Färdväg   5 5 
Förvaringsanläggning   1 1 
Hamnanläggning   1 1 
Husgrund historisk tid   50 50 
Hägnad   1 1 
Härd 1  4 5 
Kemisk industri   67 67 
Kolningsanläggning   23 23 
Kraftindustri   1 1 
Kvarn   7 7 
Naturföremål/- 
bildning med tradition 

3 3 

Offerplats 1   1 
Område med  
skogsbrukslämningar 

 12 12 

Plats med tradition   1 1 
Röjningsröse   6 6 
Smideslämning   7 7 
Småindustriområde   2 2 
Stenugn   2 2 
Tegelindustri   1 1 
Träindustri   10 10 
Övrigt   1 1 
Summa 4 0 240 244 
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Kontrollerade lämningar i Skellefteå socken 
 
Lämningstyp Fast 

fornlämning
Bevaknings- 

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Boplats 3   3 
Boplatsgrop klapper   2 2 
Bro   1 1 
Brunn   1 1 
Förvaringsanläggning   1 1 
Fäbod 4   4 
Husgrund historisk tid   13 13 
Kemisk industri   10 10 
Kokgrop 1   1 
Kraftindustri   1 1 
Röjningsröse   1 1 
Stridsvärn   2 2 
Summa 8 0 32 40 
 
Kontrollerade lämningar i Umeå socken 
 
Lämningstyp Fast 

fornlämning
Bevaknings- 

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Boplatsgrop   1 1 
Bro   1 1 
Brunn/kallkälla   1 1 
Dammvall   2 2 
Fångstgrop 5   5 
Kemisk industri   1 1 
Kolningsanläggning   2 2 
Kvarn   6 6 
Skåre   1 1 
Smideslämning   1 1 
Stenröjd yta   1 1 
Textilindustri   4 4 
Träindustri   2 2 
Summa 5 0 23 28 
 
Kontrollerade lämningar i Vännäs socken 
Lämningstyp Fast 

fornlämning
Bevaknings- 

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Kemisk industri  1 1 
Kolningsanläggning  1 1 
Summa 0 0 2 2 
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Kontrollerade lämningar Skog & Historia 2005 
Socken Fast 

fornlämning 
Bevaknings-

objekt 
Övrig 

kulturhistorisk 
lämning 

Summa 

Hörnefors 0 1 39 40 
Jörn 0 0 9 9 
Lycksele 2 0 75 77 
Nordmaling 0 2 18 20 
Norsjö 4 0 240 244 
Skellefteå 8 0 32 40 
Umeå 5 0 23 28 
Vännäs 0 0 2 2 
Summa 19 3 438 460 

 

Granskade lämningar 
Granskningsinsatserna under fältsäsongen har främst lagts på de 
fornlämningar som registrerats av inventerarna och då i huvudsak boplatser av 
stenålderskaraktär. 

Hörnefors socken 
 
I Hörnefors socken har två boplatser som ligger mellan 124 – 145 meter över 
dagens havsnivå i anslutning till den djupt nedskurna Bastubäcken, norr om 
Hössjöberget, granskats.  
 

Nordmalings socken 
 
I Nordmalings socken har en boplats på 130 meter över havet, vid Lögdeälven, 
med fynd av ett eggfragment av grönsten granskats. I samma socken har även 
en bebyggelselämning efter gården Hörneborg granskats. Enligt äldre 
kartmaterial var ursprungsbebyggelsen en gård vilken på senare kartor uppges 
vara en fäbod. Detta är en relativt ovanlig förändring i en bebyggelses 
utveckling, det vanliga är att en plats ursprungligen används som fäbod för att 
därefter bli en egen fastighet. 
 

Skellefteå socken 
 
I Skellefteå socken har 8 boplatser på ömse sidor av Skellefteälven, belägna 
mellan 65 – 80 meter över dagens havsnivå, granskats. En av dessa boplatser 
ligger på en strandvall närmast vinkelrät mot älven, denna boplats är närmare 
600 meter lång med fynd av skärvsten och brända ben. Två av de granskade 
boplatserna i Skellefteå består av rödockraförekomster som är mellan 1 – 2 m i 
diameter. Med tanke på den mängd boplatser som framkommit i området de 
senaste åren är det inte omöjligt att det skulle kunna vara gravar. Ännu har 
inga rödockragravar av samma typ som finns i Norrbotten registrerats i länet, 
men ett första steg borde vara att undersöka den här typen av 
rödockraförekomster arkeologiskt. 
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Socken Lämningstyp Antal Status 
Hörnefors Boplats 1 Fast fornlämning 
Hörnefors Boplats 1 Fast fornlämning 
Nordmaling Fäbod 1 Fast fornlämning 
Nordmaling Boplats 1 Fast fornlämning 
Skellefteå Boplats 1 Bevakningsobjekt 
Skellefteå Kemisk industri 1 Övrig kulturhistorisk lämning 
Skellefteå Boplats 1 Fast fornlämning 
Skellefteå Kemisk industri 1 Övrig kulturhistorisk lämning 
Skellefteå Boplats 1 Bevakningsobjekt 
Skellefteå Boplats 1 Fast fornlämning 
Skellefteå Boplats 1 Fast fornlämning 
Skellefteå Boplats 1 Fast fornlämning 
Skellefteå Boplats 1 Fast fornlämning 
Skellefteå Boplats 1 Fast fornlämning 
Summa   14   
 
Granskade lämningar 2005, uppdelade per socken. 

Övriga arbetsuppgifter 

Inventerarnas övriga arbetsuppgifter 
Fyra av de inventerare som deltagit i projektet under hösten 2004 hade anvisats 
till mars 2005. Under vintermånaderna utfördes ett flertal specialuppgifter. En 
av de anvisade var lärarutbildad och har producerat ett material om förhistoria 
och Skog & Historia- inventering för skolorna. Det gjordes även en 
sammanställning av äldre material rörande Skogsvårdsstyrelsens fastighet vid 
Bäcksjön inför en eventuell cykelslinga eller annan uppskyltning. En av 
inventerarna hade en bakgrund på DAUM och därmed av intervjuarbete. Ett 
specialprojekt för insamling av det immateriella kulturarvet i Hössjö 
genomfördes där två av inventerarna utförde intervjuer med den äldre 
befolkningen i byn. Inventerarna i Umeå deltog under 2 dagar i september i en 
arkeologisk undersökning av en kolarkoja inom ramen för Botniabanan. 
 

Information 
Den 15 februari höll Berit Andersson ett fördrag för Umbygda, Umeå sockens 
hembygdsförening på Brännlands värdshus om Skog & Historia – projektet. 
Den 5 mars höll Berit Andersson ett föredrag i Lövånger om Västerbottens 
förhistoria och Skog & Historia – projektet för SÄF-kvinnorna, 
Skogsägarföreningens kvinnliga del.  Den 8 april höll Berit Andersson ett 
föredrag om Skog & Historia – projektet för Lantmäteriets fackombud i Umeå. 

Infoträffar 
Den 10 augusti anordnade Bo Leijon, kommunansvarig i Umeå, en 
informationsträff med exkursion i Hössjö. Den var mycket välbesökt och 
resulterade i ett upprop på Hössjö bys hemsida till bybor som har information 
om forn- eller kulturlämningar i området. Samarbetet med byborna i Hössjö 
bestod och resultatet av sommarens inventeringar har publicerats på byns 
hemsida. Den 9 oktober anordnade Ann-Kristin Unander, kommunansvarig i 
Skellefteå, tillsammans med Berit Andersson en välbesökt informationsträff 
med exkursion i området runt Klutmark och Medle. Den 20 oktober anordnade 
Sixten Karlsson, kommunansvarig i Nordmaling, en informationsträff med 
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exkursion i Norrfors. Efter exkursionen höll Berit Andersson ett föredrag om 
Skog & Historia- projektet.  

Koordinatsättning av äldre Skog & Historia material 
Under vintern och våren har ett antal personer koordinatsatt de lämningar som 
registrerats inom Skog & Historia under åren 1997 – 2000. Dessa lämningar 
var markerade på papperskartor men efter införandet av GPS-genererade 
markeringar och det ökade användandet av digitala markeringar ökade behovet 
av att även det äldre materialet skulle göras tillgängligt digitalt. Inom ramen för 
”Gröna jobb” har ett femtal personer mätt in de äldre markeringarna och sparat 
koordinaterna i excel-filer. Viss inmätning av äldre material har även bedrivits 
av praktikanter på Västerbottens museum. I kombination av exporter av 
koordinater ur databasen Sofie finns nu allt Skog & Historia – material från 
Västerbotten i digital form. Ett visst redigeringsarbete kvarstår dock, vilket 
troligen kan genomföras under vintern 2006/2007. Det äldre materialet 
kommer endast att användas som ett arbetsmaterial eftersom stora delar aldrig 
har kontrollerats av någon arkeolog. 

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 tyckt vara speciellt intressanta. 

Boplats vid Lögdeälven 
En liten bit ovanför Mjösjöåns utlopp i Lögdeälven påträffades en 
stenåldersboplats i samband med det första handledningstillfället med 
Nordmalingsgruppen. Boplatsen ligger på en sandig platå intill Lögdeälven och 
vi hittade skärvsten, avslag av kvarts och kvartsit samt brända ben, vilket är det 
vanliga fyndmaterialet på denna typ av boplatser. Ett roligt fynd var eggdelen av 
en grönstensyxa. Denna föremålstyp är vanlig under äldsta stenålder. Boplatsen 
ligger på 130 meter över dagens havsnivå och om platsen användes när älven 
var en djup havsvik så är den 8 000 år gammal. Älven har sannolikt varit en 
lokaliserande faktor under hela förhistorien så man kan inte utesluta att 
boplatsen utnyttjats under senare perioder. 
 

 
 
Eggfragment av yxa eller mejsel från boplatsen vid Lögdeälven 
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Den registrerade boplatsen markerad med röd färg. Den ligger på en sandig terrass med en höjdrygg i 
väster och Lögdeälven i öster. Den blå linjen markerar havsnivån 130 meter ovanför dagens nivå. 

 
 

Skorstensmilor 
En nygammal lämningstyp som registrerats i Norsjö kommun i år är 
kolbottnar med rester efter fundament till skorstenar, så kallade 
”skorstensmilor”. Denna typ av milor hade högre verkningsgrad genom att de 
varma rökgaserna drogs neråt in i milan och bidrog till att kolningsprocessen 
gick fortare. Försök med skorstensmilor påbörjades på 1920-talet och under 
åren 1936 – 1946 publicerades ”Kolning i mila. Skorstensmilor” av Hilding 
Bergström i 8 upplagor. Den ökande efterfrågan på träkol, som tidigare främst 
gått till järnbruken, men som nu behövdes till ångfartyg, ånglok och 
gengasaggregat medförde att priset på träkol ökade. Skorstensmilan och 
kolugnar var ett sätt att förkorta produktionstiden och därmed arbetskostnaden 
vid tillverkning av träkol. Vid kolning i skorstensmila blev även utbytet högre 
och kvliteten på kolet jämnare (Kardell, L. 2004:79). 
 

 
 
Genomskärning av en konventionell resmila där        Genomskärning av skorstensmila. Rökgaserna dras    
rökgaserna försvinner ut genom toppen av milan.     nedåt genom milan och ut genom skorstenen. 
Det organgefärgade områdena är kolningszonen.  
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Skorstensmila i Varpsjö, Åsele socken. Fotograferad ca 1948. Foto: Vbm:s fotoarkiv. 

 

Medle fäbodar genom tiderna 
En inventeringsgrupp i Skellefteå har arbetat i området kring Medle i ett 
område som på ekonomiska kartan benämns Fäbodvallen. Idag finns här en 
stående timmerstuga som är ditflyttad under senare tid Här registrerades 4 
husgrunder, 3 jordkällare, 1 eventuell jordkällare, 3 tjärdalar och en brunn. 
Området var nyligen avverkat och det var därför svårt att se otydliga strukturer i 
marken. För att få reda på hur gammalt detta kan vara får man gå till gamla 
kartor. På en karta från 1699 är området markerat som ”Sommarfäbodstelle”. 
På denna karta ser man att det är åker och äng på platsen men inga byggnader 
är utritade. 
 

 
Karta över Medle fäbodar från 1699. Geometrisk avritning å Medle bys egor. 
 
Om man sedan går till kartan över laga skifte från åren 1825-29 kallas området 
”Fäbodesplats” och här är 7 byggnader utritade men även två tjärdalar. 
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Karta över Medle fäbodar från 1825 - 29. Laga skiftes karta Medle by. 
 
Nu har vi alltså två tidsskikt över området där vi känner till hur det ser ut. Dels 
ett från laga skifteskartan från början av 1800-talet och dels hur det ser ut idag. 
Ett sätt att jämföra dessa tidsskikt är att lägga kartor från olika tider över 
varandra och se vilka likheter och skillnader som finns. 
 

 
Kombination av dagens karta med vägar, vattendrag och fastighetsgränser samt laga 
skifteskartan från 1825 – 29.  
 
På denna karta ser man dagens vägar, vattendrag och fastighetsgränser samt de 
lämningar som registrerades 2005 och i bakgrunden kartan från tidigt 1800-tal. 
Man ser att två av de registrerade tjärdalarna sammanfaller med tjärdalar på 
den gamla kartan. Detta visar att två av de tjärdalar som registrerades 2005 
troligen är närmare 200 år gamla. Den tredje tjärdalen är sannolikt yngre. 
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Husgrunderna som registrerats ligger alla mellan 10 och 20 meter från de 
byggnader som markerats på 1800-talskartan. Denna brist på 
överensstämmelse kan bero på flera saker. Dels har den GPS utrustning som 
använts vid registreringen av husgrunderna en felmarginal upp till ca 10 meter, 
dels ritades 1800-talskartan helt för hand utan moderna hjälpmedel. Vissa fel 
kan även uppkomma vid själva proceduren med att lägga kartorna över 
varandra. Till sist kan det också vara så att byggnader stått på olika ställen inom 
området. Mest troligt är att mätfelen gjort att det inte stämmer helt överens och 
att det faktiskt är grunderna från husen på kartan som har registrerats. 
Eftersom det enligt uppgifterna på kartan från 1600-talet redan då var en 
etablerad fäbod på platsen är det inte otroligt att den har rötter i medeltiden.   
 

Offerplats i Norsjö 
På nordöstra sluttningen av Bredträskliden har inventeringsgruppen i Rörträsk, 
Norsjö socken och kommun, registrerat en märklig lämning. På en plan öppen 
yta med berg i dagen finns ett flertal uppresta stora hällar. Enligt den muntliga 
traditionen i området markerar de uppresta hällarna samiska gravar. De som 
minns platsen från ca 60 år tillbaka i tiden säger att det har det har funnits ett 
20-tal uppresta stenar på platsen men endast fem står fortfarande uppresta 
idag. Det sägs även att det har funnits ett 10-tal stenringar och i dagsläget har 
fem registrerats. Vegetationen på området gör att det är svårt att avgöra om det 
finns ytterligare stenringar på platsen. Kunskapen kring samiska lämningar i 
skogslandet är relativt begränsad och ytterligare studier av platsen bör 
genomföras. I fjällmiljö är dock ett flertal stenringar registrerade och definieras 
enligt Riksantikvarieämbetets lämningstypslista: 
 
Stenring: Rund eller oval ring av mer eller mindre tätt lagda stenar. 
Förekommer ofta parvis och i anslutning till äldre samiska vistemiljöer. 
Funktionen är inte helt klarlagd men en förklaring är att de använts inom 
offerriter. De förekommer inte bara i fjällen utan även på berg i övre Norrland 
ända ner mot kusten. 
 
   (Riksantikvarieämbetet  2003) 
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Området på Bredträskliden, Norsjö sn & kn, med de resta hällarna. I förgrunden till höger i 
bild syns en häll från sidan.  
 
 
 

Utvärdering 
Under året har de två projekten ”Skogens kulturarv i Västerbottens kustland” 
och ”Skogens kulturarv i Övre norrlands inland” bedrivits i länet. 
Förutsättningarna har varit något olika med en högre arbetsbelastning för 
arkeologen verksam i kustprojektet eftersom andra arbetsuppgifter tillkom 
under fältsäsongen. I inlandsprojektet blev det något färre grupper än vad som 
var planerat vilket medförde att arkeologen i detta projekt hade möjlighet att 
kontrollera de flesta lämningar som registrerats. Ett problem i inlandsprojektet 
var den sena starten vilket medförde att arkeologen i detta projekt inte kunde få 
speciellt mycket hjälp och stöd vid uppstarten.  

Referenser 
Bergström. H: 1941. Kolning i mila. Skorstensmilor. Sjunde upplagan. 
Jernkontoret. 
 
Kardell, L. 2004. Svenskarna och skogen, del 2. Från Baggböleri till naturvård. 
Skogsstyrelsens förlag.  
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Kontrollerade lämningar i Hörnefors, Nordmalings och Umeå socknar. Kartbladen 20J 4j, 5j, 6i och 6j 

 



Kontrollerade lämningar i Nordmalings socken. Kartbladen 20J 5a, 20J 6b 

 



Kontrollerade lämningar i Skellefteå socken. Kartbladet 22K 5i  

 
 



Kontrollerade lämningar i Skellefteå socken. Kartbladen 22 K 7f,  7g, 7h och 22K 8g.   

 



Kontrollerade lämningar i Lycksele socken. 

 
 
 



Kontrollerade lämningar i Norsjö socken. Området Kvarnåsen. 

 
 
 



Kontrollerade lämningar i Norsjö socken. Området Rörträsk. 

 
 
 



Granskade lämningar Nordmalings socken. Kartbladet 20J 6b 

 
 
 



Granskade lämningar Nordmaling socken. Kartbladet 20J 5j 

 
 
 



Granskade lämningar Hörnefors socken. Kartbladet 20J 6j 

 
 
 



 
Granskade lämningar i Skellefteå socken. Kartbladet 22K 8g 

 
 
 



 
Granskade lämningar i Skellefteå socken. Kartbladet 22K 8g 

 



 
 

Box 3183, 903 04 Umeå 
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00. 

info@vasterbottensmuseum.se 
www.vasterbottensmusem.se 
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