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Bild omslag: Äldre jordbruksredskap av märket Viking, på kartblad 20K 6a.

Bakgrund
Inom projektet Skog & Historia, som bedrevs i Västerbottens län åren 1997-2007, har ca
14000 forn- och kulturlämningar registrerats. Under projekttiden prioriterades granskning av
fornlämningar och detta har medfört att antalet möjliga fornlämningar i materialet som inte
granskats av en arkeolog, är ganska lågt. Däremot återstår det flera tusen kulturlämningar att
kvalitetsgranska.
I flera år har Västerbottens museum och Skogsstyrelsen i Umeå samarbetat med att
koordinatsätta inventeringsmaterial från papperskartor till digital form vilket innebär att alla
lämningar i dagsläget finns som punkter i shape-format. Detta förfarande medför dock risken
att det digitaliserade materialet innehåller positionsmässiga felmarginaler. Under 2010
genomförde Skogsstyrelsen en byråmässig kontroll och komplettering av det digitaliserade
Skog & Historia materialet inom huvudsakligen Umeå, Vännäs och Robertsfors kommun.
Detta innebär att dubbelregistreringar och andra felaktigheter har tagits bort vilket underlättar
granskningsarbetet i fält.
Tidigare har områden för granskning valts ut från det digitaliserade materialet, med fokus på
antalet möjliga fornlämningar och/eller platser där inventerarna har varit arkeologutbildade
eller där inventerarna under projektets gång förvärvat en stor inventeringskompetens, vilket i
sin tur underlättar granskningsarbetet. För att dessutom dra nytta av arbetet med det
digitaliserade materialet som genomförts av Skogsstyrelsen i Umeå, prioriterades Umeå
kommun för kvalitetssäkring under år 2011. Området som valdes ut var kartbladen 20K 6a-6b
och 20K 7a-7b. En korrigering av området genomfördes där kartblad 20K 7b togs bort på
grund av ett förhandsbesked om minskade anslag till fältarbetet (Fig 1). Under fältarbetets
gång kom en förfrågan från Länsstyrelsen om besiktning av kulturlämningar som berördes av
en utvidgning av en bergtäkt i närområdet på kartblad 20J 5j.
Inom Umeå kommun finns få möjliga fornlämningar från Skog & Historia inventeringarna
som inte granskats sedan tidigare, årets arbetsinsats berörde därför endast kulturlämningar.

Förutsättningar
År 2008 ombads Västerbottens museum att göra en prioritering bland de ca 14000
lämningar som framkommit inom ramen för projektet Skog & Historia åren 1997 –
2007. Utgångspunkten i denna prioritering var att 1000 lämningar per år skulle granskas. Att
granska så många lämningar per år har inte varit möjligt, främst på grund av att tilldelningen
av medel för kvalitetssäkring har varierat och varit svår att förutse och planera inför.
Inför årets granskning valdes ursprungligen fyra kartblad (1:10 000) ut, men efter ett
förhandsbesked om att medeltilldelning för fältarbetet skulle bli mindre än vad som äskats,
togs kartblad 20K 7b bort från granskningsområdet. Vid slutet av fältsäsongen kom det
slutgiltiga beskedet om att hela den äskade summan skulle erhållas. Eftersom det var för sent
för att fortsätta fältarbetet har arbetsinsatser, efter en överenskommelse med Länsstyrelsen
Västerbotten, istället lagts på att uppdatera det digitala materialet för Malå och Umeå
kommun, så att det stämmer överens med de insatser inom kvalitetssäkring som gjorts under
åren 2009-2011.
Inom de tre kartblad, 20K 6a-6b och 20K 7a, som slutligen utgjort årets granskningsområde är
sammanlagt 188 lämningar som registrerats i Skog & Historia, 73 av dessa hade blivit
kontrollerade sedan tidigare och två lämningar har tillkommit som nyregistreringar under
2011. De utvalda kartbladen ligger i Umeå sockens sydvästra del (Fig 1). Därutöver tillkommer
tre lämningar som granskats på begäran på kartblad 20J 5j (Fig 5).
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Figur 1. Kartblad som kvalitetssäkrats under 2011.

Under året har granskningsinsatser gjorts på kartbladen 20K 6a, 20K 6b och 20K 7a inom
Umeå socken, dessa kartblad ligger inom socknens sydvästra del. Det nordvästra hörnet av
kartblad 20 K 7a sträcker sig en liten bit in i Vännäs socken dock har inga lämningar
registrerats eller granskats där.
Inför granskningsarbetet gjordes en byråmässig bedömning av lämningarna inom det utvalda
området. Med hjälp av beskrivningar eller avsaknaden av en beskrivning, läge i terrängen mm,
avgjordes vilka lämningar som skulle besökas i fält. I samband med detta så beslutades även att
de lämningar som inte skulle besökas i fält också bör utgå. Ett beslut togs att återbesöka några
av de sedan tidigare kontrollerade lämningarna för att komplettera registreringsinformationen.
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Kartblad 20K 6a
Inom kartbladet är byarna Kasamark, Östra Kasamark och Holmnäs och det finns även
mycket åkermark, främst i anslutning till bebyggelsen.
Av de 75 lämningar som registrerats i Skog & Historia projektet var 24 kontrollerade sedan
tidigare. Av dessa kontrollerade lämningar återbesöktes 17 på grund av att den registrerade
informationen var bristfällig eller tvetydig och behövde kompletteras. Efter en byråmässig
bedömning utgick 22 av lämningarna. Alla granskade lämningar har fått bedömningen Övrig
kulturhistorisk lämning (Fig 2).
Granskade 2011: 4 brott/täkt, 1 brunn/kallkälla, 1 fossil åker, 2 fångstanläggning övrig, 15
husgrund historisk tid, 6 kemisk industri, 11 kolningsanläggning, 10 röjningsröse, 1
textilindustri och 1 träindustri.
Utgår 2011: 1 boplatsgrop, 2 bro, 2 brott/täkt, 4 brunn/kallkälla, 1 fångstanläggning övrig, 8
husgrund historisk tid, 1 röjningsröse, 3 textilindustri och 1 övrigt (se Tabell 1, sid 14).

Bild 1. Stenrad registrerad som ”Övrigt” på kartblad 20K 7a.
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Kartblad 20K 6b
Större delen av kartbladets yta upptas av sjön Bjännsjön som är omgiven av byarna Innersjö,
Yttersjö, Bjännsjö, Bösta och Degersjön. I kartbladets sydöstra hörn är även orten Djäkneböle.
I anslutning till Bjännsjön och Djäkneböle finns lite åkermark.
Inom kartbladet fanns 41 registrerade lämningar från Skog & Historia projektet, efter en
byråmässig bedömning utgick 39 av dessa. Två nyfynd registrerades i samband med
granskningen år 2011 (Bild 3). De kvarstående granskade lämningarna och de två
nyregistrerade lämningarna har fått bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning (Fig 3).
Granskade 2011: 2 röjningsrösen
Nyfynd 2011: 2 Stenringar
Utgår 2011: 5 boplatsgrop i klapper, 2 brott/täkt, 1 bytomt/gårdstomt, 1 förvaringsanläggning,
2 gränsmärken, 7 husgrund historisk tid, 1 hägnad, 1 härd, 2 kemisk industri, 1 kraftindustri,
1 naturföremål/-bildning med tradition, 13 röjningsrösen, 1 vallanläggning och 1 övrigt (se
Tabell 2, sid 14).

Bild 2. Nyregistrerad stenring på kartblad 20K 6b.
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Kartblad 20K 7a
Inom detta kartblad finns samhället Överboda och byarna Dalsjö, Fagerheden, Västra
Myrbäck, Brännan och Brännet. I anslutning till bebyggelsen finns mycket åkermark och inom
kartbladet finns även två mindre sjöar, Dalsjön och Mjösjön. Kartbladets nordvästra hörn
ligger inom Vännäs socken och har inte berörts av årets kvalitetssäkring.
Av de 72 lämningar som registrerats inom kartbladet har 49 redan kontrollerats under tiden
för Skog & Historia projektet. Av dessa kontrollerade lämningar återbesöktes 12 på grund av
att den registrerade informationen var bristfällig eller tvetydig och behövde kompletteras. Av
de 72 registrerade lämningarna utgick 11 efter en byråmässig bedömning. Alla lämningar som
kvarstår efter årets granskning har fått bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning, förutom
en härd och en stensättning som markerats med Bevakas (Fig 4).
Granskade lämningar 2011: 3 brott/täkt, 2 brunn/kallkälla, 1 båtlänning, 2 dammvall, 1
fornlämningsliknande lämning, 8 gränsmärke, 13 husgrund historisk tid, 1 härd, 7 kemisk
industri, 1 kolningsanläggning, 1 kvarnlämning, 1 plats med tradition, 3 ristning
medeltid/historisk tid, 4 röjningsröse, 2 textilindustri, 1 skåre/jaktvärn, 1 stensättning och 1
övrigt.
Utgår 2011: 3 boplatsgrop i klapper, 1 brott/täkt, 2 fornlämningsliknande lämning, 1
fångstgrop, 2 gränsmärke, 3 husgrund historisk tid, 1 kolningsanläggning, 1 röse och 5 övrigt
(se Tabell 3, sid 15).

Bild 3. Lämning efter sommarladugård (husgrund historisk tid) på kartblad 20K 7a.
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Resultat
Totalt fanns 188 registrerade Skog & Historia lämningar inom det utvalda
granskningsområdet. Av dessa var 73 lämningar kontrollerade sedan tidigare och 29 av dessa
lämningar återbesöktes under 2011 för att komplettera redan registrerad information. En av de
återbesökta lämningarna markerades med Utgår.
Fältgranskning har utförts på 43 lämningar och 8 av dessa lämningar har fått bedömningen
Utgår, tre av dessa lämningar kunde inte återfinnas vid besökstillfället. De lämningar som
granskats byråmässigt och inte besökts i fält har fått bedömningen ”Utgår” och är sammanlagt
72 stycken. De flesta av de byråmässigt bedömda lämningarna var röjningsrösen,
boplatsgropar i klapper och andra fornlämningsliknande lämningar.
Utöver de 43 granskade lämningarna, har två nyfynd registrerats. Dessa utgörs av stenringar
och har bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning.
Alla kvarstående granskade lämningar har fått bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning
förutom en härd och en stensättning som markerats med Bevakas. Dessa två lämningar har
kontrollerats sedan tidigare och inte återbesökts under 2011.
Dessutom tillkommer tre lämningar, gränsmärken, som granskades på begäran på kartblad 20J
5j med anledning av en utvidgning av en bergtäkt. Två av lämningarna fick bedömningen
Övrig kulturhistorisk lämning och en lämning markerades med Utgår. En nyregistrering av ett
gränsmärke tillkom vid besökstillfället, med bedömningen Övrig kulturhistorisk lämning.

Bild 4. Gränsmärke hotat av utvidgad bergtäkt på kartblad 20j 5j.
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Utvärdering
Inför årets granskning valdes 4 kartblad ut (skala 1:10 000), 20K 6a-6b och 20K 7a-7b (Fig 1).
De utvalda kartbladen ligger i Umeå sockens sydvästra del. Ett av kartbladen valdes bort då ett
förhandsbesked om medeltilldelning för kvalitetssäkring året 2011, visade att det inte skulle
räcka till alla fyra kartbladen. Mot slutet av fältsäsongen kom ett besked om fullständig
medeltilldelning, men beskedet kom för sent för att kunna förlänga fältarbetet och de
överskjutande medlen användes till att uppdatera det digitala Skog & Historia materialet på
Skogsstyrelsen och Västerbottens museum, så att det stämmer överens med de insatser inom
kvalitetssäkring som gjorts mellan åren 2009-2011.
Totalt har 188 lämningar granskats under året, varav 72 har granskats i fält. Övriga lämningar
har granskats byråmässigt och 72 av dessa lämningar har fått bedömningen Utgår. Vid
fältgranskningen har 8 lämningar bedömts som Utgår, tre av dessa kunde inte återfinnas. Av de
resterande 64 lämningar som besökts i fält har 28 kontrollerats under tidigare år, men behövde
kompletterande information och återbesöktes därför. Alla lämningarna bedömdes som Övrig
kulturhistorisk lämning förutom två som markerats som Bevakas. Avsaknaden av
fornlämningar inom det utpekade området beror till stor del på, att det inom Umeå kommun
var en hög omsättning av inventerare under tiden för Skog & Historia projektet och
nytillkomna behövde upprepade utbildningsinsatser och hann inte bygga upp någon större
kompetens under fältsäsongen. Bland de nyutbildade inventerarna upplevdes det ofta som
lättare att hitta kulturlämningar än fornlämningar i terrängen. Det var även lättare att få tips
om kulturlämningar från lokalbefolkningen.
Utanför det planerade granskningsområdet, på kartblad 20J 5j, granskades på begäran tre Skog
& Historia registrerade gränsmärken. Två av lämningarna bedömdes som Övrig
kulturhistorisk lämning och en av lämningarna bedömdes som Utgår. I samband med
granskningstillfället gjordes en nyregistrering av ytterligare ett gränsmärke med bedömningen
Övrig kulturhistorisk lämning (Fig 5).

Referenser
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Andersson, Berit. 2010. Skog & historia, rapport över kvalitetssäkring av kulturlämningar i
Malå sn & kn, Västerbottens län 2010. Uppdragsverksamheten/Västerbottens museum, Umeå.

9

Kartbilaga
Kartblad 20K 6a

Figur 2. Kvarstående lämningar efter granskning på kartblad 20K 6a.
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Kartblad 20K 6b

Figur 3. Kvarstående lämningar efter granskning på kartblad 20K 6b.
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Kartblad 20K 7a

Figur 4. Kvarstående lämningar efter granskning på kartblad 20K 7a.
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Kartblad 20J 5j

Figur 5. Granskade lämningar inför utvidgning av bergtäkt på kartblad 20J 5j.
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Tabellbilaga
Tabell 1. Kartblad 20K 6a

Lämningstyp
Boplatsgrop

Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning

Bro

Utgår
1
2

Brott/täkt

4

2

Brunn/kallkälla

1

4

Fossil åker

1

Fångstanläggning övrig

2

1

Husgrund historisk tid

15

8

Kemisk industri

6

Kolningsanläggning

11

Röjningsröse

10

1

Textilindustri

1

3

Träindustri

1

Övrigt

1

Summa

52

23

Tabell 2. Kartblad 20K 6b

Lämningstyp
Boplatsgrop

Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning

Utgår
5

Brott/täkt

2

Bytomt/gårdstomt

1

Förvaringsanläggning

1

Gränsmärke

2

Husgrund historisk tid

7

Hägnad

1

Härd

1

Kemisk industri

2

Kraftindustri
Naturföremål/-bildning
med tradition

1
1

Röjningsröse

2

Stenring

2

Vallanläggning

1

Övrigt
Summa

13

1
4

14

39

Tabell 3. Kartblad 20K 7a
Lämningstyp
Boplatsgrop

Bevakas

Brott/täkt

Övrig kulturhistorisk lämning
3

Brunn/kallkälla

2

Båtlänning

1

Dammvall

2

Fornlämnings likn lämning

1

Fångstgrop

Utgår
3
1

1
1

Gränsmärke

8

2

Husgrund historisk tid

13

3

Härd

1

Kemisk industri

7

Kolningsanläggning

1

Kvarn

1

Plats med tradition

1

Ristning medeltid/hist. tid

3

Röjningsröse

4

Röse

1

Textilindustri

2

Skåre/jaktvärn
Stensättning

1
1

Övrigt
Summa

1

1

5

2

51

18

Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning

Tabell 4. Kartblad 20J 5j
Lämningstyp

Utgår

Gränsmärke

3

1

Summa

3

1
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