
 

 
 

SKAIK  

Skogens Kulturarv I Kvarkenregionen –  
inventeringar i Lövångers socken, Västerbottens län 
 

 

 

 
 

 

Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten 

Berit Andersson & Erik Sandén  2010  Dnr 722/07



0 
 

Innehåll 
Bakgrund ......................................................................................................... 1 
 
Sammanfattning ............................................................................................. 1 
 
Information ...................................................................................................... 2 
 
Samarbete Väster- och Österbotten ............................................................. 2 
 
Verksamhetsområde ...................................................................................... 4 

Förberedelse/excerpering ......................................................................................................... 4 
 
Resultat ............................................................................................................ 6 

Inventering ................................................................................................................................... 6 
Granskade lämningar .................................................................................................................. 6 
Kontrollerade lämningar ............................................................................................................. 8 
Fäbodar ....................................................................................................................................... 9 
Övriga bebyggelselämningar .................................................................................................. 10 
Vägar och stigar ........................................................................................................................ 10 
Kolningsanläggningar ............................................................................................................... 11 
Skyltning /vård ........................................................................................................................... 11 

 
Administrativa uppgifter .............................................................................. 14 
 
Kart- och tabell bilaga .................................................................................. 15 

21L 9d ......................................................................................................................................... 15 
22K 1j .......................................................................................................................................... 16 
22L 0a ......................................................................................................................................... 17 
22L 0e ......................................................................................................................................... 18 
22L 1d ......................................................................................................................................... 19 
22L 2a ......................................................................................................................................... 20 
22L 2b ......................................................................................................................................... 21 
22L 2e ......................................................................................................................................... 22 
22L 3a ......................................................................................................................................... 23 
22L 3b ......................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: De finska arkeologerna Satu Koivisto. Leena Koivisto och Sirkka-Liisa Seppälä, Museiverket, studerar hällarna vid 
Svarthällviken, Bjuröklubb tillsammans med AnnKristin Unander och Åke Rönngren, Skogsstyrelsen samt Erik Sandén, 
Västerbottens museum.



1 
 

Bakgrund 
 
Skogens KulturArv I Kvarkenområdet är ett EU-projekt inom ramen för Botnia-Atlantica 
programmet. I dagsläget finns det stora kunskapluckor kring kulturlämningar i Västerbottens 
och Österbottens skogar. Stora arealer är inte inventerade och tidigare inventeringar har delvis 
varit översiktliga. Skadeinventeringar och annan erfarenhet pekar på att skogsbrukets 
hänsynstagande till kulturlämningar behöver förbättras. Skogens kulturarv är idag till stor del 
okänt och riskerar att förstöras av det moderna skogsbruket. 
 
För att bevara och klara skyddet av Kvarkenområdets kulturmiljöer, krävs både 
kunskapsuppbyggnad genom inventering och kunskapsförmedling genom information samt 
effektivare förvaltning genom vård och skötsel av kulturlämningar, i både Västerbotten och 
Österbotten. De många likheterna i lämningstyper och människornas gemensamma 
beröringspunkter över Kvarken under århundradenas lopp, men även olikheter i 
lämningstyper, talar för att gemensamma insatser bör göras för att bevara, skydda och utveckla 
Kvarkenområdets kulturminnen för framtiden. 
 
Projektets genomförande sker i interregionalt samarbete mellan antikvariska och skogliga 
organisationer i Sverige och Finland, där samverkan sker med  lokala och nationella intressen. 
Samarbetsparter i Sverige är: 
Västerbottens museum (projektägare) och Skogsstyrelsen Västerbottens län samt Skellefteå 
museum, Länsstyrelsen kulturmiljö i Västerbottens län, Västerbottens läns hembygdsförbund 
och lokala hembygdsföreningar, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Skogsbruket, 
Robertsfors och Skellefteå kommuner. 
Samarbetsparter i  Finland är: 
Museiverket och Södra Österbottens skogscentral samt Österbottens museum, Forststyrelsen, 
Södra Österbottens skogsvårdsförening, Laihela kommun samt byaföreningar i Laihela. 
 
Under år 2009 har inventeringar genomförts i Lövånger socken på den svenska sidan och i 
Laihela kommun i Finland. I samband med inventeringarna har lokalbefolkning och 
skogsägare  informerats om forn- och kulturlämningar. Ett mål under året har även varit att 
välja ut objekt som kan göras tillgängliga för allmänheten samt skyltas. 

Sammanfattning 
Under år 2009 har informationsmöten samt fältinventering bedrivits inom ramen för projektet. 
Informationsmötena har nått ett stort antal intresserade människor i Lövångers socken. 
 
Fältinventering har främst genomförts inom Lövångers sockens nordvästra delar, där det 
tidigare var oinventerat. Årets inventering omfattat drygt 8 000 Ha och har berört kartbladen 
21L 9d, 22L 0a, 22L 0d, 22L 0e, 22K 1j, 22L 1d, 22L 2a, 22L 2b, 22K 3j, 22L 3a samt 22L 
3b med tonvikt på de nordvästra kartbladen. På kartbladen 22L 2a-b & 22L 3a finns de flesta 
registreringarna (se kart- och tabellbilaga).  
 
Totalt har 173 lämningar registrerats vid årets inventeringar. Alla registrerade lämningar har 
införts i Skogsstyrelsens kartdatabas ”Kotten” och 86 (49%) lämningar har granskats av 
arkeolog och införts i Riksantikvarieämbetes fornminnesregister (FMIS). Ytterligare 39 
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lämningar är kontrollerade av arkeolog men ej införda i FMIS. Vid inventeringen har fokus 
lagts på fäbodar, efter som det finns ovanligt många fäbodar i Lövångers socken och de kan ha 
medeltida ursprung. 
 
Inom ramen för projektet har även ett antal objekt som är lämpliga för uppskyltning 
framtagits. I den övergivna byn Fjällboda har framröjning av husgrunder mm planerats 
tillsammans med markägaren. Här fanns sedan tidigare ett gammalt skyltmaterial som nu var 
vattenskadat. Med hjälp av detta material har det skapats nytt skyltmaterial som kommer att 
placeras ut i den uppröjda bebyggelsemiljön. 

Information 
Informationsmöten för intresserad allmänhet, markägare och hembygdsföreningar där 
projektet presenterats har hållits i Vallen (2009-03-30), då en stor mängd tips från deltagaren 
inkom. Projektets resultat presenterades vid ett informationsmöte i Hökmark (2010-02-10). 
Sammanlagt har ca 110 personer deltagit vid informationsmötena. En broschyr (tvåspråkig) 
som beskriver projektet samt med kort information om resultaten har producerats. 
 

 
 

Fig 1. Broschyrens fram och baksida.  

Samarbete Väster- och Österbotten 
Under året har ett flertal projektmöten hållits, den 5-6 februari 2009 hölls ett upptaktsmöte 
/styrgruppsmöte i Vasa där vi planerade årets inventeringsinsatser, informationsmöten samt 
exkursioner i Sverige och Finland för projektets deltagare. Ett gemensamt möte den 25-26 maj 
hölls i Laihela kommun där personal från Västerbottens museum och Skogsstyrelsen deltog 
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från den svenska sidan och personal från Museiverket, Österbottens museum och Anders 
Wikberg, Kustens skogscentral från den finska sidan. Första dagen ägnades åt planering och 
samordning av årets fältarbete. På kvällen gjordes en exkursion norrut tillsammans med 
Österbottens fornforskningssällskap. Under dag 2 genomfördes en exkursion i Laihela 
kommun där även en österbottnisk doktorand i arkeologi vid Umeå universitet deltog. Under 
exkursionen diskuterades skador på fornlämningar uppkomna av skogsbruket, (se fig. 2) 
skyltning av fornlämningsområden samt skillnader och likheter i fornlämningsbeståndet (se fig. 
3).  
 

     
 

Fig. 2. Exkursion till skadat gravfält i Laihela               Fig.3. Besök vid grav med täcke av röd sandsten i Laihela 

 
I september (1-2) genomfördes ett styrgruppsmöte i Umeå samt en exkursion i Lövångers 
omgivningar. Vid styrgruppsmötet deltog Jans Heinerud, Anders Karlsson, Berit Andersson, Erik 
Sandén, Västerbottens museum, Katrine Nygren, Länsstyrelsen i Västerbottens län , Göran 
Lindberg, AnnKristin Unander, Åke Rönngren, Skogsstyrelsen, Helena Taskinen, Leena 
Koivisto, Sirkka-Liisa Seppälä, Satu Koivisto, Museiverket, samt Matti Seppälä, Skogscentralen.  
 
Vid exkursionen den 2/9 besöktes Grundskatan med tomtningar och labyrinter samt 
Svarthällviken vid Bjuröklubb där österbottniska säljägare ristat sina namn i berget från 1700-
talet och början av 1900-talet (se fig. 4). En av de många fäbodar som inventerats under året 
besöktes. Fångstgropar och kokgropar samt en nyupptäckt hällmålningslokal studerades längs 
Skellefteälven. Vid Brubäcken som mynnar i Skellefteälven besöktes en lokal med härdar och 
kokgropar. Under exkursionen diskuterades högstubbar som markering vid fornlämningar samt 
nedrisning av lämningar (se fig. 5). I samband med övernattningen i Lövångers kyrkstad 
besöktes en kyrkstuga som skänkts till Lövångers hembygdsförening på villkor att den skulle 
inredas som en österbottnisk småstuga, som ett minne av de många kontakter som varit mellan 
områdena genom tiderna. 
 
Under året har även ett antal arbets- och planeringsmöten genomförts i respektive land och 
minnesanteckningar från dessa har kommunicerats mellan länderna.  
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Fig. 4. Exkursion till Svarthällviken med historiska ristningar.         Fig. 5. Högstubbar runt en kokgrop vid Hästbäcken. 

 

Verksamhetsområde 
I samband med planeringen av projektet valdes Lövångers socken ut som inventeringsområde.  
De kustnära områdena hade berörts av fornminnesinventeringen i början av 1990-talet och var 
därmed relativt nyinventerade. Vid den inventering som då genomfördes uppmärksammades de 
ristningar som fanns vid Svarthällviken på Bjuröklubb.  Ristningarna var i huvudsak gjorda av 
österbottniska säljägare från 1700-talet och fram till tidigt 1900-tal. Dessa visade att 
människorna från båda sidor av Kvarken bedrivit säljakt i området.  
 

Förberedelse/excerpering 
 
Stora delar av den västra delen av Lövånger socken har ej inventerats annat än mycket 
översiktligt. Åren 1942 – 1943 genomförde arkeologen Gustaf Hallström inventeringar i 
socknen inför författandet av forntidsdelen i bokverket ”Lövånger – en sockenbeskrivning 
under medverkan av flere fackmän”. Hallströms inventeringar berörde främst de gravrösen 
från bronsålder, som finns i stort antal vid den dåtida kusten, och de tomtningar som ligger i 
anslutning till nuvarande kust samt lösfynd från socknen. Vi har därför koncentrerat 
inventeringen till de nordvästra delarna av Lövångers socken. Som framgår av nedanstående 
kartbild var den nordvästra delen av socknen helt oinventerad och där saknas det registreringar 
i Fornminnesregistret (röda markeringar). Det gröna rutnätet visar de områden som 
fornminnesinventerats åren 1980 – 2001 (se fig. 6). 
 
I projektet ingick det även att välja ut objekt som var lämpliga för skyltning eller annan 
information. I det fallet har vi inte begränsat oss till nyregistrerade lämningar, utan även besökt 
tidigare kända och skyltade objekt. 
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Fig.6. Karta över Lövångers socken. Röda markeringar visar lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister (FMIS). Grönt rutnät visar områden som berörts av fornminnesinventering åren 1980-2001 

 
Vid excerperingen genomgicks litteratur, äldre kartmaterial samt ortnamn på dagens och äldre 
kartor. Bland litteraturen lästes främst ”Lövånger – en sockenbeskrivning under medverkan av 
flere fackmän” del 1 – 3 och där noterades uppgifter om övergivna gårdsplatser, fäbodar, 
kvarn- och sågplatser mm. Till vår glädje visade det sig att det fanns två artiklar om utflyttning 
från Lövångers socken till Österbotten samt kontakter över Kvarken genom åren i del tre av 
sockenbeskrivningen. 
 
Äldre kartor från området har laddats hem från Lantmäteriets historiska kartor. En stor del av 
dessa har därefter georektifierats för att överensstämma med dagens fastighetskarta. På den 
äldre ekonomiska kartan som i huvudsak färdigställdes på 1950-talet finns många uppgifter 
beträffande bebyggelse, vägar och stigar, kvarn- och sågplatser. Bland ortnamnen kan nämnas 
platser som innehåller ordet Lapp vilket kan hänföras till ett samiskt nyttjande av området. 
Enstaka husgrunder har även lokaliserats med hjälp av Google Earth. 
 
Alla uppgifter som inhämtats vid excerperingen har överförts till ett dataskikt i ett kartprogram 
(se fig. 7). 
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Fig.7. De lila punkterna är platser som noterats vid excerperingen 

Resultat 

Inventering 
Årets inventering omfattat drygt 8 000 Ha och har berört kartbladen 21L 9d, 22L 0a, 22L 0d, 
22L 0e, 22K 1j, 22L 1d, 22L 2a, 22L 2b, 22K 3j, 22L 3a samt 22L 3b med tonvikt på de 
nordvästra kartbladen. På kartbladen 22L 2a-b & 22L 3a finns de flesta registreringarna (se 
kart- och tabellbilaga).  
 
Totalt har 173 lämningar registrerats vid årets inventeringar. Alla registrerade lämningar har 
införts i Skogsstyrelsens kartdatabas ”Kotten” och 86 (49%) lämningar har granskats av 
arkeolog och införts i Riksantikvarieämbetes fornminnesregister (FMIS). Ytterligare 39 
lämningar är kontrollerade av arkeolog men ej införda i FMIS. Här redovisas endast de 
lämningar som är granskade eller kontrollerade. 
 
Granskade lämningar 
 

Lämningstyp Status Antal 

Boplats Fast fornlämning 2

Boplatsgrop i klapper Fast fornlämning 5
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Boplatsgrop i klapper Övrig kulturhistorisk lämning 1

Boplatsvall Fast fornlämning 1

Brott_täkt Ej återfunnen 2

Brunn Övrig kulturhistorisk lämning 2

Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 1

Fäbod Fast fornlämning 37

Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 3

Förvaringsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 1

Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 10

Kapellgrund Ej återfunnen 1

Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 2

Kvarn Ej återfunnen 1

Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning 6

Minnessten Övrig kulturhistorisk lämning 1

Naturbildning med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 1

Plats med tradition Ej återfunnen 1

Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 2

Sjömärke Utgår 1

Stenugn Övrig kulturhistorisk lämning 1

Träindustri Övrig kulturhistorisk lämning 1

Övrigt Ej återfunnen 1

Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning 2

Summa  86
 

Tabell 1. Antal granskade lämningar samt status 
 
Som framgår av ovanstående tabell så dominerar lämningar från olika typer av bebyggelse med 
tillhörande odlingselement. Antalet fäbodar i tabellen är det antal husgrunder från fäbodstugor 
och ladugårdar som registrerats och det finns oftast flera husgrunder på de namngivna 
fäbodplatserna. Bland lämningstypen husgrund historisk tid kan det finnas ytterligare fäbodar 
som övergått till torp eller gårdar. Två boplatser och en boplatsvall kan sannolikt dateras till 
stenålder då de är belägna 45, 50 och 90 m över dagens havsnivå. 
 
Bland de granskade och kontrollerade lämningarna har 45 (52%) erhållit statusen fast 
fornlämning och 34 (39%) har bedömts som övrig kulturhistorisk lämning. Sex lämningar har 
ej återfunnits och 1 lämning har bedömningen utgår. 
 

Status Antal 

Fast fornlämning 45 

Övrig kulturhistorisk lämning 34 

Utgår 1 

Ej återfunnen 6 

Summa 86 
 

Tabell 2. Antal granskade lämningar som erhållit status fast fornlämning, 
övrig kulturhistorisk lämning och utgår samt de som ej återfunnits 
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Fig.8. Granskade och kontrollerade lämningar vid årets inventering 

 
Kontrollerade lämningar 

 
Lämningstyp Status Antal 

Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Fångstgrop Fast fornlämning 5 

Fångstgrop Utgår 2 

Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 16 

Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 2 

Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 9 

Summa  39 
 

Tabell 3. Antal kontrollerade lämningar samt status 
 
Bland de lämningar som enbart kontrollerats så dominerar bebyggelselämningar. Alla 
lämningar som kontrollerats ligger på kartbladen 22L 2a & 3a och dessa inventerades av 
personal vid Skogsstyrelsen sent under fältsäsongen varför granskningen inte hanns med före 
fältsäsongens slut.  
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Nedan följer några exempel på lämningstyper som är speciellt intressanta.  
 
Fäbodar 
Vid 2009 års inventering i Lövånger har fäbodar prioriterats. Fäbodväsendet har varit ovanligt 
utbrett här jämfört med övriga länet. Hembygdsforskare har kartlagt 37 fäbodar varav ett 
flertal bestod av grupper med fäbodstugor.  Bruket att anlägga fäbodar har sannolikt medeltida 
anor.”När den första fäboden inom Lövångers socken anlades finns det inga uppgifter om. Det 
första skriftliga beviset att sådana finns är från 1607 då två Bodabor var instämda till tinget i 
Lövånger för att svara för att de utnyttjat betet på byns fäbodvall i förtid, vilket de övriga 
bönderna i byn protesterade mot. De dömdes och resulterade i att ett beslut fattades om en 
gemensam flyttning - buffring - till fäboden för alla och att den skulle ske den 16 juni. Ett 
datum som sedan hållits tämligen bra århundraden igenom. En del byar har till och med skrivit 
in sin flyttningsdag i respektive byaordning. I det utslag som tinget tillkännager står det att byn 
"af fordno" hade nyttjat denna fäbodvall viket måste betyda att de hade varit där i varje fal1 
sedan andra halvan av 1500-talet”. Detta är ett citat från en nedteckning om Lövångers 
fäbodar gjord av en hembygdsforskare. Noteras bör att byn Bodan av namnet att döma 
ursprungligen varit en fäbod, vilket innebär att fäbodbruket utvecklades ovanligt tidigt. Bruket 
av fäbodar finns belagt från 1600-talet och var som mest omfattande under 1800-talet. Efter 
andra världskriget fanns inte många fäbodar kvar. 
 
Vid äldre inventeringar har 28 fäbodar registrerats. Vid årets inventering har sju fäbodar 
registrerats (Morfäbodarna, Lundfäbodarna, Lötfäboden, Gärde fäbodar, Grubbfäboden, 
Näsfäboden samt Lars-Ersafäboden) varav vissa består av upp till 15 husgrunder. På två av 
dessa fäbodar fanns stora järngrytor kvar samt övriga plåtdetaljer, troligen fanns det även 
andra föremål av trä som lämnats kvar vilka idag har förmultnat. Enligt en uppsats om 
Hökmarks fäbodar av Anund Lindholm så finns ytterligare fäbodar i området som ej 
registrerats. I ovanstående uppsats finns även en redogörelse för när fäbodarna inom Hökmark 
användes för sista gången. De flesta övergavs under perioden 1920 – 1930-talet. I dag finns en 
renoverad fäbodstuga kvar på Morfäbodarna ( se fig. 9 & 10) samt en sommarladugård som 

flyttats hit från Lötfäboden och här arrangerades på 1970-talet en fäbodsöndag varje år. 
 

   
 

Fig.9. Renoverad fäbodstuga på Morfäboden.                                Fig. 10. Interiör i fäbodstugan. 
 

Bland de fäbodar som registrerats under årets inventering syns en tydlig vegetationspåverkan i 
form av en kraftig grässvål. Många av Lövångers fäbodar har skyltats av lokalhistorikern 
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Helmer Fällman (se fig. 11). På skyltarna framgår vem som ägde fäbodstugan eller ladugården. 
Många av dessa skyltar är i gott skick men behöver en viss översyn.  
 

   

Fig.11. Exempel på den skyltning av fäbodar som Helmer Fällman genomfört 

 
Övriga bebyggelselämningar 
Under året har ett förhållandevis stort antal bebyggelselämningar registrerats. En av 
anledningar till detta är möjligheten att ladda ner historiska kartor samt rektifiera dem. 
Därmed blir det lättare att lokalisera och överföra platsen för äldre bebyggelse till dagens 
kartor. Vissa tveksamma lämningar som registrerats i fält, har vid kontroll mot äldre 
kartmaterial, visat att det funnits en byggnad på platsen. 
 
Vägar och stigar 
Före dagens vägnät fanns ett väl utvecklat system av stigar i våra skogar. Vid årets inventering 
har några sådana kunnat återfinnas. Mellan Morfäboden och Lundfäboden finns delar av 
fäbodstigen fortfarande kvar, den norra delen utgörs idag av en skogsbilväg. Närmast 
Morfäbodarna består fäbodstigen av en kavelbro, som känns under mossan. Söder om 
Näsfäboden har en stig som löper över Sösjöberget registrerats. Stigen är bitvis väldigt tydlig 
och har närmast hålvägskaraktär. Denna stig finns inte med på den äldre ekonomiska kartan 
och bör ha varit övergiven i början av 1950-talet. I stigens södra del går den förbi ett torpställe 
som enligt den lokala skyltningen tillhört ”Sösjö-Erik”. Vid informationsmötet i Hökmark den 
10/2 detta år gjordes en förfrågan om denna stig och en av deltagarna berättade att det var en 
gammal fäbodstig. I Anund Lindholms uppsats om Hökmarks fäbodar finns uppgifter från 
insyningsprotokoll från 1847 där stigen benämns ”Gamla febovägen” vilket indikerar att 
fäbodstigen kan vara från början av 1800-talet eller äldre. I närheten av Mångbys-fäbodarna 
registrerades en vilsten som av tradition kallas ”Aron sten” vilken även skyltats på lokalt 
initiativ. 
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Fig.12. Den naturligt formade ”Arons sten”         Fig.13. Lokal skylt vid ”Arons sten” 
 
Kolningsanläggningar 
Under årets inventering har en ovanlig kolningsanläggning registrerats vid Trehörningen, söder 
om Vallen. Det är en sexkantig kolugn av plåt. Enligt uppgift i Vallenboken, så har kolugnen 
byggts av Ursvikens Mekaniska och togs i bruk 1943. Den inköptes av Emil och Karl-Ivan 
Eriksson för 4. 785 kr. Plåtugnen rymde 10 kbm ved och var ursprungligen klädd med tegel. 
Ugnen var i bruk i ca 10 år och man brände ca 120 gånger. I ugnen utvanns även trätjära som 
rann ut under ugnen och tappades på fat för avsalu.  
 

         
 

Fig.14. Kolugnen av plåt vid Trehörningen.              Fig. 15. Kolugnen 1943 med ägarna Emil och Karl-Ivan Eriksson.  

 

Skyltning /vård 
Under våren 2009 besöktes ett antal platser som utifrån vårt förberedelsearbete verkade 
intressanta och värda uppmärksamhet i form av skyltar. Dessa platser var Röshällorna (ett 
flertal gravrösen från bronsålder som undersökts av Gustav Hallstöm men fynd av bl a en 
bärnstenspärla), Kallvikens hamn (kusthamn från 1600-talet), fiskeläge vid Blackehamn 
(lämningar efter fiskeläge, labyrint mm) samt grunden till den äldsta kyrkan i Lövånger. Vid 
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Kallviken och Blackehamn fanns befintliga skyltar som bör förnyas med mer aktuell 
information. 
 

     

Fig.16. Nuvarande skylt vid Kallviken                               Fig. 17. Nuvarande skylt vid Blackehamn 

 
Vid Röshällorna hängde en trasig skylt i ett träd och där bör en ny skylt med aktuell 
information sättas upp. Vid informationsmötet i Vallen 2009-03-30 diskuterades en mindre 
undersökning av den gamla kyrkogrunden, undersökningen skulle ske i samarbete med 
Lövångers hembygdsförening. 
 

   
 

Fig. 18. Förmodad skylt vid Röshällorna       Fig. 19. Den gamla kyrkogrunden vid prästgården 
 
Under sommarens inventeringar väcktes tanken på en ”fäbodslinga” som utformas genom ett 
antal ”geocacher”. Geocaching är en modern och världsomspännande variant av skattjakt 
utomhus, där man använder en GPS istället för en traditionell karta. Koordinaterna till 
skatterna är utlagda på internet. En skatt består oftast av en låda i plast innehållande en 
loggbok, små presenter och ibland ett informationsblad. I de skrifter som hembygdsforskare 
producerat finns uppgifter och historier om livet på fäbodarna. I en av dessa finns en 
beskrivning av en tidig ”geocache” då en fäbodstinta hade lagt en dikt om fäboden, samt lite 
småsaker i en glasflaska som hon placerat i ett gömställe. Detta gömställe var känt av flera 
bybor, men inge ville tala om dess exakta plats. Genom att använda geocaching kan man 
sprida kunskap och intresse om bygdens kulturhistoria till grupper som man inte når via 
traditionella informationskanaler. Denna metod är även möjlig att utvärdera eftersom de som 
har hittat geocachen registrerar det på geocach-hemsidan. 
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Vid årets inventeringen kom vi i kontakt med en markägare som visade stort intresse för att 
hugga och röja fram sin övergivna och övervuxna by Fjällboda. Att förbättra stigen/kärrvägen 
genom området, samt att se till att stigen/kärrvägen ansluts bättre till en befintlig skogsbilväg 
var ett av hans mål. En fördel med just den här bebyggelselämningen är att det finns endast en 
markägare vilket underlättar alla beslut och kontakter. Vi upptäckte också att det fanns sk 
biologiskt kulturarv på denna plats, vilket vi avser att inventera och dokumentera vidare i 
etableringsprojektet. 
 

    
 

Fig. 20. Tibast med bär växer vid en husgrund.        Fig.21. En av flera rosenbuskar som överlevt i ca 80 år . 
 

I byn Fjällboda fanns sedan tidigare ett gammalt skyltmaterial som nu är vattenskadat. Med 
hjälp av detta material har det skapats nytt skyltmaterial som kommer att placeras ut i den 
uppröjda bebyggelsemiljön. 
 

 
 

 Fig. 20. .Exempel på en nyproducerad skylt  till Fjällboda. Texten är densamma som på den äldre skylten 
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Administrativa uppgifter 
Kartblad 21L 9d, 22L 0a, 22L 0d, 22L 0e, 22K 1j, 22L 1d, 22L 2a, 22L 2b, 22K 3j, 

22L 3a samt 22L 3b. 
Vbm dnr  722/07 
Lst dnr  435-13865-2009 
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Kart- och tabell bilaga 
21L 9d 
 

 
 

Karta 1. Granskade  lämningar inomkartbladet 21L 9d. 
 
 

Lämningstyp Status Antal 

Kvarn Ej återfunnen 1 

Sjömärke Utgår 1 

Summa  2 
 

Tabell 4. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 21L 9d 
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22K 1j 

 
 

Karta 2. Granskade lämningar inom kartbladet  22K 1j. 
 
 

Lämningstyp Status Antal 

Boplats Fast fornlämning 1 

Boplatsgrop i klapper Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Summa  2 
 
Tabell 5. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22K 1j 
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22L 0a 
 

 
 

Karta 3. Granskade lämningar inom kartbladet  22L 0a. 
 
 

Lämningstyp Status Antal 

Boplats Fast fornlämning 1 

Träindustri Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Summa  2 
 
Tabell 6. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 0a 
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22L 0e 

 

 
 

Karta 4. Granskade lämningar inom kartbladet  22L 0e 
 

Lämningstyp Status Antal 

Brott_täkt ej återfunnen 1 

Kapellgrund ej återfunnen 1 

Plats med tradition ej återfunnen 1 

Summa  3 
 

Tabell 7. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 0e 
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22L 1d 
 

 
 

Karta 5. Granskade lämningar inom kartbladet  22L 1d. 
 

Lämningstyp Status Antal

Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning 4 

Naturbildning med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 2 

Övrigt Ej återfunnen 1 

Summa  8 
 

Tabell 8. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 1d 
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22L 2a 
 

 
 

Karta 6. Granskade och kontrollerade lämningar inomkartbladet 22L 2a. 
 

Lämningstyp Status Antal 

Minnessten Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Summa  1 
 

Tabell 9. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 2a 
 
 

Lämningstyp Status Antal 

Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 13 

Hägnad Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 2 

Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 8 

Summa  27 
 
Tabell 10. Antal kontrollerade lämningar samt status på kartbladet 22L 2a 
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22L 2b 
 

 
 

Karta 7. Granskade lämningar inom kartbladet 22L 2b. 
 

Lämningstyp Status Antal 

Brunn Övrig kulturhistorisk lämning 2 

Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Fäbod Fast fornlämning 37 

Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning 3 

Förvaringsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning 2 

Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning 2 

Summa  50 
 

Tabell 11. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 2b 
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22L 2e 

 

 
 

Karta 8. Granskade lämningar inomkartbladet 22L 2e. 
 

Lämningstyp Status Antal 

Brott_täkt Ej återfunnen 1 

Summa  1 
 

Tabell 12. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 2e 
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22L 3a 
 

 
 

Karta 9. Granskade och kontrollerade lämningar inomkartbladet 22L 3a 

 
Lämningstyp Status Antal 

Boplatsgrop i klapper Fast fornlämning 5 

Boplatsvall Fast fornlämning 1 

Stenugn Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Summa  7 
 

Tabell 13. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 3a 

 
Lämningstyp Status Antal 

Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Fångstgrop Fast fornlämning 5 

Fångstgrop Utgår 2 

Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 3 

Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 1 

Summa  12 
 

Tabell 14. Antal kontrollerade lämningar samt status på kartbladet 22L 3a 
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22L 3b 
 

 
 

Karta 10. Granskade lämningar inomkartbladet 22L 3b. 
 

Lämningstyp Status Antal 

Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 9

Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning 1

Summa  10
 

Tabell 15. Antal granskade lämningar samt status på kartbladet 22L 3b 
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