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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 - 2006 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 2006 års säsong
Projekten ”Skogens kulturarv i Västerbottens kustland”, ”Skogens kulturarv i
Övre norrlands inland” och ”Skogens kulturarv i renbeteslandet” har under
2006 bedrivits i 3+2 kommuner (Nordmaling, Umeå, Skellefteå och Lycksele,
Norsjö) av 9 inventeringsgrupper. I dessa kommuner har 6 socknar berörts
(Hörnefors, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå samt Umeå).
Projektledare och skoglig projektledare har suttit på skogsvårdsstyrelsen,
dessutom har fem skogsvårdskonsulenter fungerat som kommunansvariga
arbetsledare för inventeringsgrupperna. Kommunansvarig i Skellefteå
kommun har även fungerat som skoglig projektledare. Projekten ”Skogens
kulturarv i Övre norrlands inland” och ”Skogens kulturarv i renbeteslandet” är
ett samarbetsprojekt med Norrbottens län. Projekten 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 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 GPShantering 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 13-14 för inventeringsgrupperna i
Umeå, Skellefteå och Nordmaling. Under perioden mars – april genomfördes
utbildningar i källforskning. Under vecka 18 – 19 genomfördes fältexkursioner
till Sävar, Hössjö och Röbäck för Umeågrupperna och till Karsbäcken,
Medelheden, 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 19
genomfördes en introduktion i Nordmaling för den inventeringsgruppen. 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. Under vecka
23 genomfördes även en introduktion för en sent startande grupp i Skellefteå
kommun.

Studiebesök
Inventerarna har besökt Västerbottens Museum (Umeågrupperna), Skellefteå
Museum (Skellefteågrupperna), samt Folkrörelsearkiven på respektive ort, för
att lära sig vilka uppgifter som finns i de olika arkiven.

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
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 20-21 juni genomfördes en gemensam exkursion för alla grupper till
området runt Lycksele. Där studerades boplatsvallar, härdar, fångstgropar samt
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bengömmor. Ett besök på Gammelhemmet i Knaften, Skogsmuseet och
Gammplatsen ingick även i exkursionen. I augusti genomfördes en exkursion
med grupperna från Umeå, Nordmaling och Norsjö till de nyupptäckta
hällmålningarna vid Finnforsfallet i Skellefteå kommun. Den 15/8 gjordes en
exkursion med endast inventerarna i Lycksele kommun, till hällmålningen och
kvartsbrottet vid Lögdån, utanför Fredrika.

Arkeologer
Skog & Historia seminarier
Berit Andersson och Erik Sandén har deltagit i ett arbetsseminarium om
dokumentationsfrågor anordnad av Riksantikvarieämbetet den 14/3. De deltog
även i höstseminariet den 11/12 där nationell samordning av Skog & Historia
diskuterades.

Utbildning i Fält-GIS
Den 15/3 deltog Erik Sandén och Berit Andersson i en vidareutbildning av
FältGIS version 2.

Kurs i skogsskadeinventering
Den 13-14 juni arrangerade Västerbottens Museum i samarbete med
Riksantikvarieämbetet
och
Skogsstyrelsen
en
tvådagarskurs
i
skogsskadeinventering med 11 deltagare från norra Sverige.

Skog & Historia seminarium i Sundsvall
Det årliga Skog & Historia seminariet hölls i Sundsvall. Första dagen bestod bl
a av föredrag om kulturarvet i landskapsutvecklingen. På kvällen genomfördes
en exkursion till en dragracingbana där de kulturlämningar som fanns i
omgivningarna hade skyltats upp. Nästa dag bestod av en heldagsexkursion
som började med ett besök vid Gudmundtjärn, ett skogshemman från
självhushållens tid, därefter besöktes Paljakka där finnkolonisationen
diskuterades. Efter lunch styrdes kosan till Västanå bruksmiljö. I samband med
middagen var ett föredrag om Sundsvall och träpatroner. Sista dagen bestod av
fördrag som behandlade miljömålsarbetet, ekoparker samt Skogsutredningen.

Landskapshistorisk utbildning, steg 3
Under vecka 40 deltog Berit Andersson landskapshistorisk utbildning, steg 3, i
Värmland. Där besöktes ett flertal platser bl a Gustafsvik herrgård och
parkanläggning, ett område med många fundament till stånggångar, andra
gruvlämningar, fossil åker med gravar från bronsålder vid Sunne,
bebyggelsemiljön ”Sättrarne” med husgrunder och 1905 års försvarslinje. Sista
dagen ägnades åt diskussion.

Fältarbetet 2006
Fältarbetet började vecka 18 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 Finnforsfallet, Ursviken, Varuträsk och Bergsbyn i
Skellefteå kommun. I Umeå kommuns västra del, inventerades två kartblad
som angränsar till fjolårets inventering. I Nordmalings kommun valde man att
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inventera längs Lögdeälven i området vid Klöse. 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 Lycksträsket
och Lyckans fritidsområde. Ingen av inventerarna var bosatt i området men det
låg nära Lycksele tätort.

Socknar
I de 5 kommuner där projektet har bedrivits finns sex socknar. I Lycksele
kommun har Lycksele socken berörts, i Nordmalings kommun har
Nordmalings socken berörts, i Norsjö kommun har Norsjö socknar berörts, i
Skellefteå kommun har Skellefteå socken berörts och i Umeå kommun har
socknarna Hörnefors och Umeå berörts.

Hörnefors
Delar av kartbladen 20K 5a och 20K 5b berör Hörnefors socken och har
inventerats. Inom kartbladen finns byn Nyland med omgivande åkermark. Här
har främst lämningar efter äldre bebyggelse registrerats. Genom området
rinner mindre bäckar och enstaka mindre sjöar finns. Huvudparten av området
utgörs av skogsmark.

Lycksele
I Lycksele socken har 85 lämningar registrerats på kartbladen 22I 4g, 22I 4h,
22I 5g och 22I 5h som omfattar Umeälven och Lycksträsket. Här finns en stor
mängd boplatser registrerade i samband med regleringsinventeringarna. Vid
årets inventering har främst olika flottningslämningar samt kolbottnar
registrerats.

Nordmaling
I Nordmalings socken har kartbladet 20J 2e vid Lögdeälven inventerats. På de
sandiga områdena runt älven har en ovanligt stor mängd kolbottnar
registrerats, över 300 stycken. I kartbladet nordvästra hörn, vid Klöse, ligger
resterna av en stångjärnshammare som är orsaken till den stora mängden
kolbottnar. I anslutning till älven har även ett antal fångstgropar registrerats.

Norsjö
I Norsjö socken har man sammanlagt registrerat 130 lämningar på 16 olika
kartblad i skala 1:10 000. Några av kartbladen i Norsjö kommun begränsas av
kommungränser till Malå kommun. Här har främst lämningar efter äldre
bebyggelse samt tjärdalar registrerats. Anledningen till att så många kartblad
berörs i Norsjö kommun, är bland annat att inventerarna till stor del har rört
sig i, för dem, obekanta områden och när de fått tips från allmänheten så har
de tagit tillvara på dessa, även om de har legat på långa avstånd. Även om detta
innebär att en stor yta blir översiktligt inventerad istället för att en mindre yta,
ett kartblad, blir ordentligt inventerat, så är det ändå att föredra, då en positiv
kontakt med allmänheten förhoppningsvis leder till större intresse och
förståelse för bevarandet av lämningarna.

Skellefteå
I Skellefteå socken har en grupp vid Finnforsfallet inventerat kartbladen 22K
8c, 22K 8d, 22K 9b, 22K 9c och 22K 9d. Här registrerades främst fångstgropar
och kokgropar samt tre nya hällmålningslokaler. Ett inventeringsområde berör
kartbladen 22K 9e, 22K 9f samt 22K 9g runt byn Varuträsk som ligger vid sjön
med samma namn. Här har främst lämningar efter äldre bebyggelse
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registrerats bl a en numera helt övergiven by. Det östra inventeringsområdet
berör kartbladen 22L 8a, 22L 8b, 22L 9b och 22L 9c runt byarna Bergsbyn och
Ursviken som ligger på norra sidan av Skellefteälvens mynningsområde. Stora
delar av inventeringsområdena utgörs av berg och morän och här har många
gruvor samt sentida ristningar och ett konstverk registrerats.

Umeå
Kartbladet 20K 6a har inventerats i sin helhet och delar av kartbladen 20K 5a,
20K 5b och 20K 6b har berörts av inventering. Stora delar av området utgörs av
odlad mark och byarna Holmnäs, Kasamark och Djäkneböle. Områdets norra
del ligger inom Umeå socken. I anslutning till nuvarande bebyggelse har bl a
ett stort antal husgrunder 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. De
arkeologer som arbetade i kusten prioriterade kontroll av de lämningar som
registrerats. Enstaka grupper var väldigt duktiga och granskning kunde
genomföras i samband med handledning. Allt eftersom inventerarnas kunskap
om de vanligaste lämningstyperna ökade, så inriktades kontrollen på lämningar
som inventerarna hade problem med att avgöra lämningstyp på.
I inlandsprojektet har det varit två heltidsgrupper och en heltidsgrupp istället
för fyra heltidsgrupper, och det har varit möjligt att lägga in extra tid för
handledning och kontroll när det har behövts. Detta har lett till att det bara 24
lämningar som inte blivit kontrollerade av arkeolog av de totalt 215 lämningar
som registrerats i Norsjö och Lycksele kommun.
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Kontrollerade lämningar i Lycksele socken
Lämningstyp

Bro
Bytomt/gårdstomt
Dammvall
Dike/ränna
Flottningsanläggning
Fångstgrop
Färdväg
Förtöjningsanordning
Husgrund historisk tid
Härd
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Område med
skogsbrukslämningar
Träindustri
Övrigt
Summa

Fast
Bevakningsfornlämning
objekt

Övrig
kulturhistorisk
lämning
4
3
3
1
6
1
1
5
12
6
13
2

4
3
3
1
6
2
1
1
5
15
6
13
2

1
1
59

1
1
64

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Summa

2

3

5

0

Summa

Kontrollerade lämningar i Norsjö socken
Lämningstyp

Boplatsområde
Bro
Brott/täkt
Bytomt/gårdstomt
Dammvall
Dike/ränna
Flottningsanläggning
Fångstanläggning
övrig
Fångstgrop
Färdväg
Gruvhål
Husgrund historisk
tid
Hägnad
Härd
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Kraftindustri
Kvarn
Naturföremål/
-bildning med tradition
Område med
skogsbrukslämningar
Röjningsröse
Tegelindustri
Textilindustri
Träindustri
Övrigt
Summa

Fast
fornlämning

Bevakningsobjekt

2
1
2
10
2
2
2
1

2
1
2
10
2
2
2
1

1
2
19

4
1
2
19

4

4
40
6
3
1
1

4
2
40
6
3
1
1

3

3

10
1
1
4
3
119

10
1
1
4
3
127

2

8

0
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Kontrollerade lämningar i Skellefteå socken
Lämningstyp

Fast
fornlämning

Brott/täkt
Fornlämningslikn lämn
Fyndplats
Fäbod
Färdväg
Husgrund historisk tid
Hägnad
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Naturföremål m tradition
Ristning historisk tid
Röjningsröse
Rösning
Skåre
Träindustri
Övrigt
Summa

BevakningsÖvrig
Summa
objekt
kulturhistorisk
lämning

3

3

3
1
1
2
1
21
1
1
6
1
2
2
1
1
1
1
46

1
1
2
1
21
1
1
6
1
2
2
1
1
1
1
43

0

Kontrollerade lämningar i Umeå socken
Lämningstyp

Fast
BevakningsÖvrig
Summa
fornlämning
objekt
kulturhistorisk
lämning

Brott/täkt
Brunn/kallkälla
Fossil åker
Fångstanläggning
övrig
Husgrund historisk tid
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Kvarn
Naturföremål m trad
Röjningsröse
Träindustri
Summa

2
3
1
2

2
3
1
2

10
2
7
1
1
1
1
31

10
2
7
1
1
1
1
31

Kontrollerade lämningar Skog & Historia 2006
Socken

Lycksele
Norsjö
Skellefteå
Umeå
Summa

Fast
BevakningsÖvrig
Summa
fornlämning
objekt
kulturhistorisk
lämning
5
8
3
0
16

0
0
0
0
0

59
119
43
31
252

64
127
46
31
268
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Granskade lämningar
Granskningsinsatserna under fältsäsongen har främst lagts på de
fornlämningar som registrerats av inventerarna och då i huvudsak på
fångstgropar och kokgropar. Vid planeringen av årets fältarbete hade
granskningsinsatser planerats in under oktober och november, men den tidiga
snön i mitten av oktober medförde att endast begränsade granskningsinsatser
genomfördes under hösten. Den grupp som inventerat i Nordmalings socken
har registrerat över 300 kolbottnar inom sitt kartblad och delar av dessa har
granskats byråmässigt. Allt som granskats har även förts in i FMIS.

Nordmalings socken
I Nordmalings socken har en stångjärnshammare granskats. Av de 300
kolbottnar som finns i smedjans omgivningar har 155 granskats. På de sandiga
markerna längs Lögdeälven har även sex fångstgropar granskats.

Skellefteå socken
I Skellefteå socken har lämningar på ömse sidor av Skellefteälven vid
Finnforsfallet granskats. På de sandiga tallhedarna närmast älven har närmare
100 fångstgropar, 10 kokgropar, 4 boplatser, 3 boplatsgropar samt 6 härdar och
en tjärdal granskats. På de omkringliggande bergen har även 3
hällmålningslokaler och 1 stensättning granskats.

Socken
Nordmaling
Nordmaling
Nordmaling
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Summa

Lämningstyp
Antal
Hammare/smedja
1
Kolningsanläggning
155
Fångstgrop
6
Boplats
4
Boplatsgrop
3
Fångstgrop
90
Fångstgrop
3
Hällmålning
3
Härd
6
Hällmålning
3
Kemisk industri
3
Kokgrop
10
Stensättning
1
285

Status
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Bevakningsobjekt
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning

Granskade lämningar 2006, uppdelade per socken. Alla lämningar är införda i FMIS.

Övriga arbetsuppgifter
Inventerarnas övriga arbetsuppgifter
En av inventerarna i Umeå har påbörjat en exempelsamling över
kulturlämningar i Umeåområdet, riktad till allmänheten. I Umeå har även
vissa inventerare arbetat med äldre Skog & Historia material. Inventerarna i
Skellefteå deltog under 2 dagar i september i en arkeologisk undersökning av
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en förmodad rödockragrav samt en stenpackning. En inventerare i Lycksele
kommun har arbetat med källforskning och intervjuer för projektet ”Skogens
kulturarv i renbeteslandet” under december månad.

Information
Den 28 februari höll Berit Andersson och AnnKristin Unander ett fördrag för
Krångfors hembygdsförening om Skog & Historia – projektet och möjligheten
att anlägga en kulturslinga. Den 20 maj höll Berit Andersson en exkursion till
lokaler i Lövånger för SÄF-kvinnorna, Skogsägarföreningens kvinnliga del.
Den 9 juni höll Berit Andersson en exkursion för lärare i Fredrika till den
hällmålning som upptäcktes hösten 2005 av en fd Skog & Historia- inventerare
och en kommunansvarig för Skog & Historia-projektet.

Informationsslingor
Ett av målen med projekten är att upprätta en informationsslinga i varje
kommun. Detta innebär att en promenadslinga med ett lämpligt urval av olika
typer av lämningar på lagom gångavstånd från varandra, ska förses med
informationsskyltar och markeringar så att slingan blir lätt att följa. Under året
har arbetet med informationsslingor i de fem kommunerna påbörjats.
I Nordmalings kommun har en informationsslinga i Torrböle vid Öreälven
planerats. Här finns länets andra hällristningslokal som påträffades 1998 vid
Skog & Historia inventeringar. Förutom hällristningen skyltas forn- och
kulturlämningar samt naturvärden och skoglig hänsyn i området.

Exempel på skylt som sitter vid rastplatsen vid Öreälven.

I Umeå kommun har en informationsslinga planerats vid Bäcksjön, ca 1,5 mil
från Umeå. Skogsvårdsstyrelsen har ägt fastigheten Bäcksjön sedan 1940-talet
och här skyltas äldre bebyggelse, andra kulturlämningar samt äldre skogliga
försöksytor.
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I Skellefteå kommun kommer en informationsslinga att finnas i Krångfors vid
Skellefteälven. Här finns sedan tidigare en restaurerad vattendriven ramsåg.
Här skyltas främst fornlämningar men även enstaka kulturlämningar och
ovanlig växtlighet.
I Lycksele kommun ”övertog” projektet
Magdalenastigen, som tidigare skyltats av
Sedan dess har slingan inte underhållits
ordnade med röjning, restaurering av bro
slingan stod klar i slutet av oktober.

en redan känd vandringsslinga,
Domänverket för ca 20 år sedan.
och kommunansvarige i Lycksele
och spänger, och skyltning så att

I Norsjö kommun kommer en informationsslinga att upprättas i Maursele som
ligger söder om Skellefteälven. Slingan skall märkas upp och
informationsskyltar har skrivits så att slingan kan invigas våren 2007.

Infoträffar
Den 4 juli anordnade Bo Leijon, kommunansvarig i Umeå, en välbesökt
informationsträff med exkursion i Kasamark. Den 24 september anordnade
Ann-Kristin Unander, kommunansvarig i Skellefteå, tillsammans med Berit
Andersson en välbesökt informationsträff med exkursion till de nyfunna
hällmålningarna vid Finnforsfallet vid Skellefteälven. Den 28 september
anordnade Per Eriksson, kommunansvarig i Nordmaling, en informationsträff
med exkursion i Klöse vid Lögdeälven. Den 7/10 anordnade kommunansvarige
i Norsjö kommun en exkursion till Maursele för allmänheten. Vid exkursionen
deltog även arkeologen. Ett 20-tal personer samlades vid den såg från 1930-talet
som står i Maursele och därifrån gick besöket vidare längs med den
informationsslinga som ska upprättas där. I Lycksele har man informerat om
projektet i samband med informationsträffar 4/6 i Lillskog, 7/6 i Tannfors,
22/6 i Vormsele, 2/8 i Fäbodliden, 5/9 i Myrholma och 21/9 i Knaften.
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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.

Hällmålningar vid Finnforsfallet
Under året har tre lokaler med hällmålningar påträffats i närheten av
Finnforsfallet. Två av lokalerna ligger väldigt nära varandra på östra sidan av
Skellefteälven. På den ena av dessa lokaler syns en människofigur och svaga
fiskar. I anslutning till denna målning är ett kvartsitbrott med knackstenar som
ligger kvar. Den andra målningslokalen är betydligt större och innehåller ett
20-tal fiskar på lodräta klippor samt under ett klippöverhäng. En älg i helfigur
finns också. Målade fiskar är väldigt ovanliga, det finns några lokaler i Finland.
Det finns planer på att skylta upp lokalen med fiskarna då den ligger nära
Finnfors kraftverksmuseum. På den västra sidan av Skellefteälven registrerades
en lokal med ett älghuvud samt färgfält, den ligger något mera svårtillgängligt
till.

Tre målade fiskar på Finnforsberget.

På hällen finns ett 10-tal målade fiskar samt färgfält.

På lokalen med fiskar finns även en älg.

Ett målat älghuvud på västra sidan av Skellefteälven

Under de år som Skog & Historia- inventeringar bedrivits i området runt
Finnforsfallet har fornlämningsbilden förändrats radikalt. Tidigare fanns
endast en stenåldersboplats registrerad. Nu finns ca 100 fångstgropar, en stor
stenålderboplats, en boplatsvall, ett stort antal kokgropar och ett tiotal härdar
registrerade i området förutom hällmålningslokalerna.
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”Många kolbottnar blir det”
Den grupp som inventerat längs med Lögdeälven i Nordmalings kommun har
registrerat en ovanligt stor mängd kolbottnar, över 300 stycken på ett kartblad. I
området har även resterna efter en stångjärnshammare registrerats.
Hammaren i Klöse drevs mellan 1786 och 1878 som en filial till Olofsfors bruk.
Det tackjärn som framställdes vid Olofsfors bruk transporterades upp till Klöse
för att bearbetas till smidbart stångjärn. Stångjärnet gick därefter tillbaka till
Olofsfors och skeppades vidare till Stockholm för export. Smedjan i Klöse
sysselsatte ett 15-tal personer. Den stora mängden kolbottnar är ett synligt bevis
på hur mycket kol som behövdes till stångjärnssmedjan i Klöse.

På det avverkade området syns kolbottnarna som cirklar på ortofotot. Ett synligt exempel på GPS:ens
tillförlitlighet.

”Arnqvist gropen”
Den grupp som inventerade runt Ursviken i Skellefteå kommun har registrerat
en väldigt märklig lämning. Efter tips från en colombikansk fotograf som bor
granne med grustäkten hittade de en mängd olika stenformationer som liknade
domarringar, labyrinter, rösen mm. Eftersom allt låg i en grustäkt insåg
inventerarna att det inte kunde röra sig om förhistoriska lämningar. Vid
närmare efterforskningar visade det sig att allt hade byggts av en konstnär vid
namn Olof Arnqvist, platsen kallas i folkmun för ”Arnqvist gropen”.
Efterforsningar på Internet visar att denna konstnär bl a gjort målningar med
äggtempera i Ruselegården, som numera finns på Gammplatsen vid
Skogsmuseet i Lycksele. Till målningarna behövdes 38 000 ägg.
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Exempel på stenkonstruktioner i Arnqvist grop. Mer bilder finns på den colombianske fotografens
hemsida: www.zeafoto.blogspot.com

Utvärdering
Under året har de tre projekten ”Skogens kulturarv i Västerbottens kustland”,
”Skogens kulturarv i Övre norrlands inland” och ”Skogens kulturarv i
renbeteslandet” bedrivits i länet. Förutsättningarna har varit något olika med en
större omsättning på anvisade för arkeologerna i kustprojektet. Eftersom det
har kommit nya anvisade som skall introduceras har det inverkat på
möjligheten till kontroll och granskning av lämningar. 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.
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Kontrollerat Skellefteå sn

Kontrollerat Skellefteå sn

Kontrollerat Umeå sn

Kontrollerat Norsjö sn

Kontrollerat Lycksele sn

Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmusem.se

