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Bakgrund 

Med anledning av detaljplanering har Västerbottens museum på uppdrag av Storumans 
kommun genomfört fyra kulturhistoriska utredningar vid Hemavan, Högstaby och Joesjö 
under hösten 2009. 

Björkfors 1:7, 1:342 samt 1:640 

Inledning 
Med anledning av detaljplanering genomförde Västerbottens museum en kulturhistorisk 
utredning på fastigheterna Björkfors 1:7, 1:342 samt 1:640, i september 2009 
 
Sammanfattning 
En kulturhistorisk utredning genomfördes av Västerbottens museum i september 2009. 
Utredningsområdet ligger mellan väg E 12 och Umeälven i jämnhöjd med husvagnscampingen i 
Hemavan. Inga fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar fanns innan 
utredningen registrerade i utredningsområdets omedelbara närhet. Vid utredningen påträffades 
inga forn – eller kulturlämningar. 
 
Syfte 
Syftet med utredningen var att utreda om eventuella forn- och kulturlämningar skulle beröras 
av den planerade bebyggelsen. 
 
Utredningsområdet 
Utredningsområdet är ca 40 ha stort och är beläget SV om väg E12, mellan Umeälven och 
vägen (fig 2). Idag består området till stor del av myrmark och tät björkskog, samt ett utfyllt 
område som används som upplags-/ industriområde. Djupa diken som påträffas inom området 
visar att marken tidigare dränerats och använts som ängs- eller åkermark 

Inga kända forn- eller kulturlämningar finns sedan tidigare registrerade i utredningsområdet. 

Metod 
Äldre kartor studerades med avseende på äldre nyttjande av området. Vidare genomfördes en 
fältrekognocering inom området. Utredningen genomfördes genom okulär besiktning samt med 
provstick med jordsond. 

Resultat 
På generalstabskartan från 1897 har man färglagt åkermark gul och ängsmark grön. Det 
området som utretts har ingen färg eller annan markering som visar att området användes vid 
den tiden (fig 1). På avvittringskartan från 1920 ser man att området ligger innanför en 
markering som visar åker eller ängsmark (fig 3). Idag är marken fuktig och består till stor del 
av myr och tät björkskog. De djupa dikena visar att marken tidigare sannolikt bestått av myr. 
Enligt de historiska kartorna har man troligen börjat använda området under början av 1900-
talet. Vid igenfyllningen av området, det som idag används som upplagsplats, förstördes alla 
eventuella spår av tidigare verksamhet (fig 5). Vid utredningen kunde inga forn- eller 
kulturlämningar iakttagas.  
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Fig 1. Utsnitt ur Generalstabskartan från 1897 över Hemavanområdet 

  



3 
 

 

 

Fig 2. Utredningsområdet markerat på dagens karta. 

 

Fig 3. Utredningsområdet markerat på avvittringskarta från 1920 med samma utsnitt som kartan ovan. 

 



4 
 

 

Fig 4. Större delen av området bestod av tät björkskog i igenväxande ängsmark. 

 

 
Fig 5. Den igenfyllda delen av området som används som upplagsplats. 
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Högstaby 1:2 

Inledning 

Med anledning av planerad fritidsbebyggelse genomförde Västerbottens museum en 
kulturhistorisk utredning på fastigheten Högstaby 1:2 i september 2009 
 
Sammanfattning 
En Kulturhistorisk utredning genomfördes av Västerbottens museum i september 2009. 
Utredningsområdet ligger mellan väg E 12 och Rörfjället, ca 5 km från gränsen till Norge. Inga 
fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar fanns innan utredningen 
registrerade i utredningsområdets omedelbara närhet. I området kring Överuman finns dock 
rikligt med registrerade lämningar från stenåldern och senare tiders samiska lämningar i form 
av härdar, kåtatomter och förvaringsanläggningar. Vid utredningen påträffades inga forn – 
eller kulturlämningar. 
 

Syfte 
Syftet med utredningen var att utreda om eventuella forn- och kulturlämningar skulle beröras 
av den planerade bebyggelsen. 
 
Utredningsområdet 
Utredningsområdet är ca 7 ha stort och är beläget ovanför väg E12 på Rörfjällets sydsluttning 
mot Överuman (fig 6). Marken består omväxlande av relativt smala hällryggar som går längs 
med vägen och av fuktigare stråk mellan dessa. Vegetationen är gles fjällbjörkskog.  

Kring sjön Överuman har man genom åren hittat ett flertal boplatser och lösfynd från 
stenåldern. Man har även registrerat lämningar efter samiska visten runt sjön. 

Inga kända forn- eller kulturlämningar finns dock sedan tidigare registrerade i 
utredningsområdet. 

Metod 
Äldre kartor studerades med avseende på äldre nyttjande av området. Efter kartstudier 
genomfördes en fältrekognocering inom området. Utredningen genomfördes genom okulär 
besiktning samt med provstick med jordsond. 

Resultat 
År 1844 begärdes insyning av Högstaby som krononybygge av Jonas Sjödin. Denna ansökan 
avslogs emellertid då man ansåg att det inte fanns tillräckligt med åkerjord.  Ett nytt försök till 
insyning gjordes 1851 av samerna Carl Carlsson (vilken hade sitt renbetesland här) och Anders 
Andersson Bonta. Detta föll väl ut och insyningen godkändes med 20 års skattefrihet. Det 
ansågs vara möjligt att uppodla 3 tunnland åkermark och 40 tunnland ansågs kunna utgöra 
ängs- och raningsland. Efterhand delades bosättningen och Carl Carlsson bodde på Överumans 
norra sida och Anders Andersson Bonta på den södra. Byggnaderna utgjordes av hus, stugor 
och ladugårdar timrade av björktimmer. Anders Andersson Bonta hade även tre stolpbodar, ett 
stall och sommarladugård. Anders A Bonta och Christina Sjulsdotters nybygge övertogs av 
deras son Anders Andersson och hans hustru Kristina Margareta Stenmark 1871. Året innan, 
1870, beslutat Tärna kyrkoråd att ett härbärge för resande och med plats för 10 hästar, skulle 
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uppföras i Högstaby. Uppdraget gick till Olof Persson, Klippen, Hans Eliasson, Umfors och 
Erik Johan Olofsson, Björkfors. Det tog längre tid än beräknat eftersom de ålades att göra 
härbärget färdigt av kommunalstämman 1877. Härberget skulle vara till för de som gjorde 
handelsfärder till Mo i Rana, under vintern med häst och under sommaren med båt. År 1923 
byggdes en frakt och passagerarbåt i Umbukta, båten fick namnet Över Uman och gick i trafik 
fram till 1939.  

På Generalstabskartan från 1891 finns endast en byggnad utritad som ligger på södra sidan av 
Överuman (Stora Umevatten på dåtida karta)( fig 8). 

Avvittringskartan från 1920 visar att verksamhet försiggått på norra stranden av sjön relativt 
nära utredningsområdet. Ca 500 väster om utredningsområdet är en markering för åker eller 
ängsmark och ca 1 km öster om utredningsområdet är ett myrtag utmärkt. Ingenting finns 
dock markerat i det aktuella utredningsområdet. Ett litet grönmarkerat område i närheten av 
utredningsområdet visar dock att man haft någon ängsmark i området (fig 7). 

Stora delar av den södra delen av byn dämdes över vid regleringen av Överuman. 

Inga forn-eller kulturlämningar kunde iakttagas vid utredningen. 

Litteratur:  
Rapport över kulturhistoriska undesökningar inom Överumans dämningsområde med sjöarna 
Stora Umevatten, Gausjosjön och Överuman, Ume älv, Tärna socken, Lappland. 1959. Del 1: 
Text och översiktkarta. 

Strand Ivar & Widell Eva-Märta. 1997. Insyningar och initiativtagare i Tärna fjällregion. 

 

 

Fig 6. Utredningsområdet markerat på vägkartan. 
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Fig 7. Utredningsområdet markerat på en avvittringskarta från 1920. 

 

 

Fig 8. Utsnitt ur Generalstabskartan från 1891 över området kring Högstaby. 
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Joesjö 1:118 

Inledning 
Med anledning av planerad fritidsbebyggelse genomförde Västerbottens museum en 
kulturhistorisk utredning på fastigheterna Joesjö 1:118 i september 2009 
 
Sammanfattning 
En kulturhistorisk utredning genomfördes av Västerbottens museum i september 2009. 
Utredningsområdet ligger på fjällsluttningen ovanför befintlig fritidsbebyggelse på norra sidan 
av Joesjön. Inga fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
utredningsområdets omedelbara närhet. Vid utredningen påträffades inga forn – eller 
kulturlämningar. 
 
Syfte 
Syftet med utredningen var att utreda om eventuella forn- och kulturlämningar skulle beröras 
av den planerade bebyggelsen. 
 
Utredningsområdet 
Utredningsområdet är ca 11 ha stort och är beläget på Jofjällets sydsluttning mot Övre 
Jovattnet (fig 9). Området ligger ovanför befintlig fritidsbebyggelse och fjällsidan består av 
omväxlande avsatser och brantare partier i fjällbjörkskogen. I västra delen av området rinner 
en mycket liten bäck som troligen är torr under torrperioder. 

Inga kända forn- eller kulturlämningar fanns sedan tidigare registrerade i utredningsområdet. 

Metod 
Äldre kartor studerades med avseende på äldre nyttjande av området. Efter kartstudier 
genomfördes en fältrekognocering inom området. Utredningen genomfördes genom okulär 
besiktning samt provstick med jordsond. 

Resultat 
På generalstabskartan från 1897 har man färglagt åkermark gul och ängsmark grön. Det 
området som utretts har ingen färg eller annan markering som visar att området användes vid 
den tiden (fig 10). Vid utredningen kunde inga forn- eller kulturlämningar iakttagas.  
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Fig 9. Utredningsområdet N om Joesjön 

 

 

Fig 10. Utsnitt ur Generalstabskartan från 1897 över området kring Joesjö. 
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Joesjö 1:5 och 1:29 

Inledning 
Med anledning av planerad fritidsbebyggelse genomförde Västerbottens museum en 
kulturhistorisk utredning på fastigheterna Joesjö 1:5 och 1:29 i september 2009 
 
Sammanfattning 
En kulturhistorisk utredning genomfördes av Västerbottens museum i september 2009. 
Utredningsområdet ligger på ömse sidor om Boxbäcken, nära utloppet i Övre Jovattnet. Inga 
fasta fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar fanns sedan tidigare registrerade i 
utredningsområdet eller dess omedelbara närhet. Kartstudier visar dock att området använts 
som slåttermark redan under 1800-talet. Vid utredningen påträffades inga forn – eller 
kulturlämningar. 
 
Syfte 
Syftet med utredningen var att utreda om eventuella forn- och kulturlämningar skulle beröras 
av den planerade bebyggelsen. 
 
Utredningsområdet 
Utredningsområdet är ca 31 ha stort och ligger på ömse sidor om Boxbäcken, nära utloppet i 
Övre Jovattnet (Fig 11). Närmast utloppet är det mycket myrmark och igenväxande ängs- 
och/eller åkermark. I västra delen av området finns torrare kullar.  

Inga kända forn- eller kulturlämningar finns sedan tidigare registrerade i utredningsområdet. 

Metod 
Äldre kartor studerades med avseende på äldre utnyttjande av området. Efter kartstudier 
genomfördes en fältrekognocering inom området. Utredningen genomfördes genom okulär 
besiktning samt provstick med jordsond. 

Resultat 
På generalstabskartan från 1897 har man färglagt åkermark gul och ängsmark grön. Det 
området som utretts är delvis grönfärgat vilket innebär att området används som ängsmark 
redan under1800-talet. Vid utredningen kunde inga forn- eller kulturlämningar iakttagas.  
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Fig 11. Utredningsområdet kring Boxbäcken. 

 

Administrativa uppgifter 
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