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Omslagsbild: Raä 946:1 Flottningsränna (Länsstyrelsen)

Inledning
Länsstyrelsen i Västerbotten kommer under 2008 att återställa två vattendrag där flottning har
bedrivits. Dessa är Baksjöbäcken i Åsele kommen, som är nationellt värdefullt ur
naturvårdssynpunkt, samt Hörnån i Umeå kommun, som är regionalt prioriterat för kalkning.
Länsstyrelsen i Västerbotten har gett Västerbottens museum i uppdrag att utföra en byråmässig
kulturhistorisk dokumentation av forn- och kulturlämningar i vattendragen.

Syfte
Syftet med utredningen är att byråmässigt dokumentera de forn- och kulturlämningar som ligger
i eller i anslutning till vattendragen. Att ta redan på vem, när och varför man har flottat i
vattendragen och om det finns spår av andra verksamheter, t ex kvarn- och såglämningar.

Fig. 1. Länskarta med de aktuella flottningslederna markerade.
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Undersökningsområde
Baksjöbäcken
Baksjöbäcken ligger i Åsele kommun och socken, Lapplands landskap, Västerbottens län, ca 15
km öst om tätorten Åsele och ca 30 km väst om tätorten Fredrika. I det avrinningsområdet som
har Baksjöbäcken som utflöde är Storsjön den högst belägna av de större sjöarna, därefter
kommer Stensjön, Stor-Baksjön samt Lill-Baksjön, varefter Backsjöbäcken mynnar ut i Orgsjön.
Undersökningsområdet ingår i Gideälvens vattensystem. Från Orgsjön rinner därefter Orgån
vidare öster mot Borgsjön som ingår i Gigån. Gigån bildar nedströms Gideälven, vilken mynnar
ut i Bottniska viken direkt söder om Husum.

Fig. 2. Karta över Baksjöbäckenområdet med flottningsbäckarna markerade.
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Hörnån
Nedanför Braxele by rinner två bäckar samman; Armsjöbäcken och Braxeleån, och bildar
vattendraget Hörneån (se fig. 3).

Fig. 3. Karta över Hörnåområdet med flottningsbäckarna markerade. Urval har gjorts utifrån omfattningen av användbart
kartmaterial i flottningsarkivet vid Folkrörelsearkivet i Umeå.
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Historik
Baksjöbäcken
Enligt uppgifter i Folkrörelsearkivet reglerades Baksjöbäcken 1884. Utifrån förteckningar av
arkivmaterial, deponerade av Mo och Domsjö AB hos Brux AB, kan man utläsa att Gideåälvens
Flottninsbolag (bildat 1873) bedrev flottning och bäckrensningar under åren 1873-1884. År 1885
bildades Gideå och Husums älvars flottningsförening. År 1941 beslutades att tillsammans med
Moälvens och Landsjöåns flottningsföreningar bilda Örnsköldsviks Flottningsförening.
Flottningen kom sedan att avslutas under 1960 talet. (Historik från Brux AB).
Enligt ett jordrannsakningsprotokoll från 1851 fanns det en såg samt en kvarn vid Storsjön
(Fahlgren 1966:165). Vid Storsjöbäcken finns en kvarn/såg anläggning noterad (se
Biotopkartering 276:025 fig. 4).
Hörnån
Redan i slutet av 1700-talet flottade man i Bjurholm ner timmer längs Öreälven till sågen vid
Håknäs sågverk. Vilket skulle ha varit det ”förnämsta näringsfångsten” för åborna. (Lundkvist
1962:351). Förekomst av sågar i Hörnåns vattensystem finns upptecknade vid Hornsjön (1795 och
1808) samt Gräsmyr (1795 och 1807). (Lundkvist 1962:271, 351).
Från 1870 och framåt flottades för Hörnefors bruks (Hörneå AB) räkning. Hörneå AB utförde
stensprängningar i tillflödesbäckarna samt i Hörneån fram till 1900. Den tidiga flottningen
bestod av sågtimmer för sågen i Hörnefors samt kolved för järnbruket. Under åren 1900-1905
utfördes en syneförrättning för inrättandet av allmän flottled. Detta med anledning av Mo och
Domsjö AB’s ansökan 1899. Hörneå AB motsatte sig detta, men blev 1904 uppköpta av Mo och
Domsjö AB. Upplåtelsen av Hörneån med biflöden som allmän flottled fastställdes 1906,
regleringsarbetet inspekterades och godkändes 1908 och reglementet för Hörneåns
flottningsförening fastställdes 1909. Hörneåns Flottningsförening blev 1942 en del av Öre
Flottningsförening. På grund av de höga flottningskostnaderna beslutade man 1950 att endast
flotta vartannat år. Flottningsföreningen lades ner 1977. Den totala längden på den insynade
flottningsleden var 103 km, under åren 1910-1929 och 1938-1942 flottade man på en 92 km lång
sträcka. Vid syneförättningen 1900 noterade man att det fanns ca 25 äldre dammar i dåligt skick.
Två nya byggdes i Braxelåns översta del; Vinmyrdammen samt Kvillträskdammen. I början av
1900-talet renoverades flera dammar till sättdammar i sten och betong, medan andra som bildade
sel revs. Det mest omfattande arbetet var kanalisering. Inledningsvis bedrev man 2-årig flottning
och 1922 kunde 1-årig flottning utföras. (Flottningsarkviet F.IX. 1. Historiker)

Registrerade lämningar
I det här kapitlet presenteras dokumenterade lämningar i fornminnesregistret (FMIS) och länsstyrelsens damminventering samt observerationer gjorda i och med länsstyrelsens
biotopinventeringen. Endast lämningar av flottningskaraktär samt kvarnar och sågar redovisades.

Baksjöbäcken
I det avrinningsområde som har Baksjöbäcken som utflöde är Storsjön den högsta av de större
betydande sjöarna i systemet, nedströms finns sedan flottningslämningar i fyra bäckpartier tills
Baksjöbäcken rinner ut i Orgsjön. Dessa fyra bäckpartier är följande: Storsjön − Stensjön,
Stensjön − Stor-Baksjön, Stor-Baksjön − Lillbaksjön samt Lillbaksjön − Orgsjön d v s
Baksjöbäcken.
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Fig. 4 Karta över Baksjöbäckens flottningssystem, bäckpartiet mellan Storsjön och Stensjön.

Storsjön − Stensjön (Storsjöbäcken)
Damm 2 (länsstyrelsen 2008b)
Belägen i utloppet av Storsjön. (se fig. 4 och 5)

Biotopkartering 278:026
Dämme, dämmer ca 3 dm. Upplagda block framförallt vid väg.

Fig. 5. Damm 2. (Länsstyrelsen 2008b)
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Biotopkartering 278:025
Dämme vid timmerrännans början. I närheten finns lämningar av industrilämningar, på platsen är ett
sågblad observerat. (Biotopinventeringen). Platsen överstämmer med uppgifter från 1851 om såg och kvarn
(Fahlgren 1966:165).

Närliggande; Åsele RAÄ 250:1 är ett fångstgropssystem (se figur 4).

Fig. 6. Såg: biotopinventering 278:025 (Länsstyrelsen)

Fig. 7. Såg: biotopinventering 278:025 (Länsstyrelsen)
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Fig. 8 Karta över Baksjöbäckens flottningssystem, bäckpartiet mellan Stensjön och Stor-Baksjön.

Stensjön − Stor-Baksjön
Biotopkartering 278:020 / Damminventering 155(Länsstyrelsen 2008a) / Damm 1(Länsstyrelsen
2008b)
Stensjödammen. Flottningsdamm. Utskov av betongplattor och manuellt öppnade luckor till dämme;
dammen är till hör kategorin IVA. Luckorna saknas. GPS: 7118045/1593603.
Närliggande Åsele RAÄ 249:1 är en boplats (se fig. 8).

Fig. 9. Stensjödammen: Biotopinventering 278:020 / Damminventeringen 155. (Länsstyrelsen)
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Fig. 10. Karta över Baksjöbäckens flottningssystem, bäckpartiet mellan Stor-Baksjön och Lillbaksjön.

Stor-Baksjön − Lillbaksjö
Biotopkartering 278:011
Timmerränna ca 30 m. Ingen kulturhistorisk dokumentation är utförd i fält.

Åsele RAÄ 948:1
(Innefattar: Skog och Historia 445 Åsele sn/Biotopkartering 278:007)
1) Flottningslämning, bestående av en ca 800 m l (NV-SÖ) rest av en flottningsränna. Rännan börjar strax
nedströms nyare bro med 2 stenkistor på var sin sida av bäcken. Avståndet mellan stenkistorna avsmalnar
från 5-2 m br och övergår till en ränna ca 2 m br. Rännan saknas på vissa sträckor och spritt i bäcken finns
utrasat bearbetat timmer längs hela sträckan. Flottningsrännan är byggd på ömse sidor om bäck. Sista
delen av sträckan i NV finns rester av rännan på V sidan av bäcken och mynnar ut i bäcken där bäcken
planar ut i lugnt vatten på myr. Rännan är ca 0,1-0,5 m h. Flottningsrännan är avgrävd av bilväg i N delen,
fortsätter N om vägen ca 10 m SÖ om 1 är 2. GPS: N: 7120552/1591778 S: 7119871/1592090.
2) Kavelbro, 45 m l (N-S) 3-6 m br ca 0,1-0,5 m h. Bestående av på N-sidan 15 m l och 6 m br kavelbro, på
S-sidan en 10 m l och 6 m br kavelbro, over bäcken sträcker sig en ca 20 m l och 3 m br kavelbro som till
största delen är nedrasad ut I bäcken. Kavelbron är byggd av timmer och är delvis nedsjunken i marken.
Beväxt med gräs och lövsly. GPS: 7119883/1592064.
Tidigare anteckningar: SVS nr 445 Åsele sn
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Fig. 11. Stenkista: Åsele RAÄ 948:1 ( Skog och Historia 445 Åsele, Biotopkartering 278:007). (Länsstyrelsen)

Fig. 12. Flottningsränna: Åsele RAÄ 948:1 ( Skog och Historia 445 Åsele, Biotopkartering 278:007). (Länsstyrelsen)
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Fig. 13. Karta över Baksjöbäckens flottningssytem, bäckpartiet mellan Lillbaksjön och Orgsjön.

Lillbaksjön − Orgsjön
Åsele RAÄ 946:1
(Innefattar: Skog och Historia 447 Åsele sn (södra delen) samt slutar strax innan Biotopkartering
278:004 (norra delen)).
Flottningslämning, bestående av en ca 1000 m l flottningsränna (NV-SÖ). I början 20 m l stenkistor på
båda sidor om bäcken, ca 2 m br och avsmalnande, byggda i timmer och sten, delvis utrasade men väl
synliga stenkistor på NÖ sidan av bäcken övergår till en ca 3 m br ränna byggd av längsgående timmer
med en underliggande konstruktion av timmer. Rännan är mellan 0,5-1,2 m h och avsmalnar nedströms.
Rännan är placerad till en stor del i bäckens fåra men vissa sträckor är den byggd på land på varierande
sidor av bäcken. Rännan är synlig längs hela sträckan men är till största delen utrasad. Efter rännans slut
finns stenkistor och ledtimmer på ömse sidor av bäcken, bitvis fram till ca 100 m innan stenbro. Rännan
och stenkistorna är beväxta med mossa och bland skog. Tidigare anteckningar: SVS nr 447 Åsele sn. GPS:
N: 7122080/1590935 S:7121388/1591581.

Åsele RAÄ 947:1
Bevattningskanal, ca 700 ml (NV-SÖ), 1,0 m br och 0,5 m dj, bestående av ett grävt dike på NÖ sidan av
bäck. Vid utloppet ligger rester av timmer från flottningsränna (RAÄ 946). Diket slingrar sig fram
parallellt med bäcken och mynnar slutligen ut på myr. Sista biten har dikets störts av nygrävda skogsdiken
och två vägar. Är något otydlig på slutet. Tidigare anteckningar SVS nr 448 Åsele sn. GPS: N
7122359/1590853 S: 7121760/1591134.
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Fig. 14. Flottningsränna: Åsele RAÄ 946:1 (Biotopinventering 278:004). (Länsstyrelsen)

Fig. 15. Flottningsränna: Åsele RAÄ 946:1 ( Biotopinventering 278:004). (Länsstyrelsen)
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Orgsjön
Flottningslämingar som kan nämnas, men som inte direkt ansluter till Baksjöbäckens är RAÄ
879:1 (se figur 13). I anslutning till Orgsjöns strand ca 800 m ÖNÖ om Baksjöbäckens utflöde
finns en bomslana för flottning registrerad.
Bomslana, 7 m l och ca 0,25 m i diam med hål för sammanbindning i båda ändarna. Ristning i ena ändan
”V V”. Bomslana för flottning. 10 m V om strand. GPS: 7122864/1591512

Närliggande; Åsele RAÅ 844:1 är ett gränsmärke (se fig. 13).

Hörnån
Inga forn- eller kulturhistoriska lämningar av direkt flottningskaraktär finns registrerade i eller
längs Hörnån. Dock finns två kvarnlämningar vid bäckar inom Hörnåns avrinningsområde
registrerade i FMIS. Dessa är:
Bjurholm RAÄ 218:1.
Kvarn, uppgift om kvarn. På platsen finns 2 förmultnade stockar samt, enligt S Lindgren, Offervattnet,
grundstenar, till kvarnen som kunde ha stått mitt på bäcken. Rester efter fördämning finns ca 20 m NÖ
om kvarnrest. Namn: Nederbys kvarn. Terräng: Sandmark, skogsmark (barrskog) GPS: 7106645/1666125

Bjurholm RAÄ241:1
Kvarn, rest av. Inom ett område av ca 30 m är rester av kvarnränna, dammvall, samt rester av knutvarv till
kvarnen. Tradition: På kvarnen maldes fram till 1914. Namn: ”Pålvattskvarn”. GPS: 7109786/1668005

Länsstyrelsen har utfört en inventering av historiska dammar i Västerbottens län (Länsstyrelsen
2008a). De dammar som berör Hörnån är följande:
Damminventering 301
Ligger i Torrsjöbäcken med utlopp i Torrsjön. Tidigare flottningsdamm, nu hålldamm. Utskov av kilsten
och lucka för reglering. Uppförd i slutet av 1800-taler eller runt sekelskiftet därefter. GPS:
7086081/1682674. (Länsstyrelsen 2008a)

Damminventering 302
Ligger i Spångerbäcken med utlopp i Häggnässjön. Utskov av helgjuten betong. Flottning/fiskedamm.
GPS: 7070025/1704034. (Länsstyrelsen 2008a)

Damminventering 303
Ligger i Hörnån med utlopp i Bastuträsket. Tidigare flottningsdamm, nu vägbro. Utskov ac betongplattor.
GPS: 7105622/1673324. (Länsstyrelsen 2008a)

Damminventering 304
Ligger i Armsjöbäcken med utlopp i Lillarmsjö. Utskov av betongplattor; sättar, spel och styrkistor intakta.
Välbevarad och bevarandevärd. Uppförd under 1950-tal. Flottningsdamm. GPS: 7097600/1672950.
(Länsstyrelsen 2008a)

Damminventering 305
Ligger i Armsjöbäcken med utlopp i Storarmsjö. Utskov av betongplattor; spel, sättar och slussgolv.
Bevarandevärd. Uppförd under 1950-tal. GPS: 7102790/1670180. (Länsstyrelsen 2008a)
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Fig. 16. Karta över Hörnåns huvudsakliga flottningsleder, berörda kulturhistoriska lämningar samt omfattningen av fig. 17-26.
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Länsstyrelsens biotopinventering har även uppmärksammat flottningslämningar lämningar med
direkt anknytning till vattendragen (Länsstyrelsen 2008c). En rad lämningar observerades vid
Hörnån. Förkortningarna anger placeringen av lämningarna(uppström sett); H – höger, V –
vänster. samt K – kanal. Koordinaterna anger inte lämningens placering, den plats från vilken den
fotograferats vid biotopinventeringen. Av denna anledning är det i vissa fall flera punkter per
objekt.
H004
Träkista.GPS: 7096048/1678433.

H021
Dubbel träkista. Kistan delvis raserad, i dåligt skick. Stänger gren. HV. GPS: 7090834/1680524.

H024
Kilstenskista. Nedan vägbo ovan sel. GPS: 7089400/1680861.

H035
Rensningsmaterial. Stora materialhögar, sprängd kanal. VH. GPS: 7081848/1684097 till
7081747/1684289.

H040
Kvarnbyggnad. På vänster sida samt stenkista. VH. GPS: 7081628/1684741.

H078
Stenkista. Med kilstensmur bakom. V. GPS: 7078722/1691254.

H095
Kistor. Enkelkistor, träkista samt rest riskista(borta om några år?). V. GPS: 7075095/1696129 till
7075075/1696159.

Fig. 17. Hörnån; biotopinventering H004.
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Fig. 18. Hörnån; biotopinventering H021 och 024.

Fig. 19. Hörnån; Damminventering 301.
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Fig. 20. Hörnån; biotopinventering H035 och H040.

Fig. 21. Hörnån; biotopinventering H078.
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Fig. 22. Hörnån; biotopinventering H095.

H104
Dammkonstruktion. H. GPS: 7071113/1700756.

H108
Sprängt block. V. GPS: 7070727/1701811.

H109
Kilstenskista. H. GPS: 7070712/1702188.

H111
Träkista. H. GPS: 7070512/1702294.

H113
Fyrkantig träkista och rest riskista. GPS: 7070181/1702338.

H122
Trästenkista, landfäste? Avstängning av gren, en stock kvar i träkistan. V. GPS: 7068451/1703249 till
7068372/1703302.

H129
Bomkista(?).Förankrad med bit av mindre räls. Hög med bommar(?) metallskoning. GPS:
7066994/y1703970. till 7066983/1703982.

H130
Läckage metall nedan varpslagghög på vänster sida. V. GPS: 7066745/1704067.

H135
Bomkista ovan E4. GPS: 7065664/1703726.
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Fig. 23. Hörnån; biotopinventering H104.

Fig. 24. Hörnån; biotopinventering H108, H109, H111 och H113 samt damminventering 302.
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Fig. 25. Hörnån; biotopinventering H122.

H137
Träkista. V. GPS: 7065130/1703567.

H139
Träkista. Under brobygge för Bottniabanan. GPS: 7064843/1703465.

H140
Damm(?) och träkista. Betongfundament tre stycken damm eller gammal vägbro. Träkista mitt på vänster
sida i huvudgrenen. HV. GPS: 7064523/1703485 till 7064421/1703484.

H143
Träkista vänster sida ovan bro. V. GPS: 7063618/1703584.

H145
Kanal samt bomkista på höger sida. KH. GPS: Kanal: 7063597/1703682 till 7063435/1703894. Bomkista:
7062833/1703827
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Fig. 26. Hörnån; biotopinventering H129, H130, H135, H137, H139, H140, H143 och H145.
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Arkivmaterial
Baksjöbäcken
När den kulturhistoriska utredningens omfattning definierades antogs att flottningshandlingar
rörande Baksjöbäcken fanns tillgängligt vid Folkrörelsearkivet i Umeå. Istället ingår detta i
Holmen AB:s arkiv vilket är deponerat hos Brux AB i Örnsköldsvik. Holmen AB har dock
vänligen bekostat att Brux AB försett Västerbottens museum med arkivförteckning (även
innehållande kortare historik) över Gideåälvens, Gideå och Husum, samt Örnsköldsviks
Flottningföreningar. Kerstin Nilsson vid Brux AB har vidare meddelat att inga kartor eller
ritningar över Baksjöbäcken finns i materialet. Utifrån detta samt uppdragets omfattnings gjordes
bedömningen att ett arkivbesök inte var motiverat.

Hörnån

4
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No/Um

35 - 40 km

1

3

Um

40 - 45 km

Um

45 - 50 km

5

6

1
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Antal per typ
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2

2
1
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1
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2

2

1
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5
1

1

2

Antal per avståndsintervall

5
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tillsammans i rad.

25 - 30 km

No

Båthus (bh

No

Flottningsföreningens koja (ffkoj)

6

Kanal (kan)

2

No

Ränna (rn)

20 - 25 km

1

15 - 20 km

Damm (dm)

5

10 - 15 km

No

Betongkista/skärm (bk)

4

No

Stenmur (sm)

5

5 - 10 km

Rösmur (rm)

1

0 - 5 km

Bj/No

Sten och/eller jordvall (sjv)

Kilstensmur (km)

2

Bj

Stenslänt (ss)

Dubbelkista (dk)

2

Avstånd i
Hörneåns
huvudflottled

Stenrensning (sr)

Riskista (rk)

8

Kommun (Bj=Bjurholm,
No=Nordmaling, Um=Umeå)

Enkelkista (ek)

Detaljerade flottningskartor finns tillgängliga vid Folkrörelsearkivet i Umeå. Vid Erik Törnlunds
detaljerade genomgång har flottningslämningar listats enligt typ samt avstånd från
flottningsledens början. (Länsstyrelsen 2006) Utifrån denna genomgång har en grov
kvantifiering gjorts på antal och typ av lämningar, i ca 5 km intervall, för att få en generell bild
över uppförda flottningslämningar längs Hörneåns huvudflottled som komplement till de
iakttagelserna gjorda vid Länsstyrelsens biotopinventering. (se tabell 1 samt fig. 17) Då inga
lämningar har blivit dokumenterade kulturhistoriskt kan översikten tillsammans med
biotopinventeringen ge en fingervisning var längs Hörnåns huvudflottled och i vilken omfattning
kulturhistoriskt fältarbete bör göras ifall sådan blir aktuell. Denna tabell skildrar inte bevarade
och/eller registrerade lämningar, utan de regleringsåtgärder som utfördes under flottningseran.
Flottningskartor kan ha uppdaterats så sent som under 1960-talet.
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Tabell 1. Typ och antal av flottningskonstruktioner längs Hörneåns huvudflottled, summerade enligt 5 km intervall.
(Sammanställd efter Törnlund 2006:110-111)
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Fig. 17. Hörneåns huvudflottled, uppdelad i 5 km intervall (se tabell 1)
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Sammanfattning
Denna rapport har behandlat två vattendrag, Baksjöbäcken och Hörneån, vilkas befintliga
dokumentation skiljer sig. Inom Baksjöbäckens avrinningsområde har arkeologisk inventering
delvis utförts inom projektet Skog och Historia med tillhörande granskning av platsledare.
Dessutom har iakttagelser i och med länsstyrelsens biotopinventering gjorts. Lämningar som såg,
flottningdamm, flottningsrännor, bevattningskanal samt kvavelbro har uppmärksammats. Dock
har arkivmaterial i form av flottningshandlingar varit mer svårtillgängligt. Längs Hörnån finns
inga forn- eller kulturlämningar registrerade med relevans för flottningsverksamhet. Vid
Länsstyrelsens biotopinventering har ett antal flottningslämningar iakttagits. Dessa omfattar
träkistor, stenkistor, riskistor, sprängd kanal samt rester av dammkonstruktion. Ett antal dammar
har även dokumenterats i och med länsstyrelsens damminventering. Däremot är arkivmaterialet
bättre för Hörnån då den omfattats av Erik Törnlunds i huvudsak arkivmässiga arbete över
Västerbottens flottningslämningar (Länsstyrelsen 2006).
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