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Figur 1. Översiktskarta med Hornträskdammen markerad i blått. 
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Inledning 
Boliden Mineral AB har av Mark- och miljödomstolen fått tillstånd att riva befintligt utskov 
(den del av konstruktionen som reglerar vattnet) i Hornträskdammen (Mål nr M 1573-13) med 
villkoret att genomföra en kulturhistorisk dokumentation av dammen i samrådan med 
Länsstyrelsen Västerbotten (531-5546-2013). Med anledning av detta fick Västerbottens 
museum i uppdrag av Boliden Mineral AB att genomföra den kulturhistoriska 
dokumentationen av Hornträskdammen. 
 

Syfte och metod 
Syftet med den kulturhistoriska dokumentationen var att fotodokumentera dammen före och 
efter åtgärd, beskriva dammkonstruktionen, dammens historia och att genomföra en historisk 
analys av dammens funktion och vilka verksamheter som brukat den.  
 
Arbetet har genomförts av en arkeolog från Västerbottens museum som besökt dammen i fält 
före och efter genomförd åtgärd. Dammen har beskrivits, mätts in med GPS och 
fotodokumenterats med digitalkamera. En sammanställning av damens historia har genomförts 
efter arkivbesök och genomgång av relevant litteratur. 
 

Hornträskdammen 
Dammen ligger i ett vattendrag mellan Norrsjön (en del av Hornträsket) och 
Kristinebergsgruvans slamdamm, norr om Kristineberg i Lycksele kommun (se figur 1). I 
Länsstyrelsens kulturhistoriska utvärdering av historiska dammar, bedömdes dammen vara 
mycket bevarandevärd. Inom länet finns få bevarade exemplar av denna typ av luckdamm med 
fundament av kilad sten (Törnlund 2008).  
 
Hornträskdammen har sedan tidigare registrerats i Skog och Historia projektet, ett 
länsomfattande projekt mellan 1997-2007, där forn- och kulturlämningar inventerades och 
dokumenterades. Denna registrering hade dock inte överförts till Riksantikvarieämbetets 
register över forn- och kulturlämnigar, FMIS. 
 
Bakgrund 
Enligt dokument (se bilaga 1) i Umeå flottningsförenings arkiv vid Folkrörelsearkivet i Umeå, 
ingick vattendraget och dammen i flottningsdistriktet Vormbäcken 2, med Vindelälven som 
huvudvattendrag. Byggåret för dammen är enligt underlaget 1919, men det finns även en 
kommentar om ett beslut för dammens dämningshöjd från 31/8 1888 och att dammens 
ombyggnadsår är 1919.  
 
De tidiga flottningsdammarna, från 1800-talet fram till ca 1910, konstruerades ofta med 
fundament gjorda av stora, timrade kistor som fylldes med sten. Under 1910- och 1920-talet 
blev det vanligare att man byggde fundamenten av huggen, kilad sten och under denna 
tidsperiod förekom det också att man byggde om dammar av den äldre, timrade sorten. Sten 
istället för trä i konstruktionen gjorde att behovet av underhåll, och därmed också 
kostnaderna, kunde hållas nere (Törnlund 2008). Det har framkommit ytterst lite information 
om Hornträskdammen före år 1919. Det är dock troligt att den byggdes redan kring år 1888 
och var då en damm av den äldre sorten, med stenfyllda träkistor, och byggdes sedan om 1919 
med fundament av sten.  
 
Ägaren till dammen före år 1919 var troligen också Umeå flottningsförening, som bildades 
redan 1883, då under namnet Uman flottningsbolag. Möjligen bildades bolaget/föreningen med 
anledning av 1880 års lag om allmän flottled, då en enskild flottled kunde förklaras vara en 
allmän flottled om det bedömdes vara till den allmänna nyttan. I lagen bestämdes det också att 
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”de för året flottande intressenterna” skulle bilda en förening och ansvara för de allmänna 
flottlederna (Jakobsson 2000 och Törnlund 2008).  
 
Hornträskdammen var en luckdamm. Luckorna justerades i höjdled och stolparna som 
luckorna satt fast på, låstes i önskad position med byglar av järn (se figur 11-12). Denna teknik 
användes främst under 1800-talets mitt fram till mitten av 1920-talet. Nackdelen med denna 
typ av damm var att vattennivån inte kunde regleras, utan vattenreserven tömdes i och med att 
luckorna öppnades (Törnlund 2008).   
 
Flottningen i Västerbottens län upplevde sin storhetstid under 1930- och 1940-talet. Under 
denna tid var flottledsnätet och flottgodsmängderna som störst. Nedgången och den succesiva 
avvecklingen av flottningen påbörjades redan under 1950-talet då det främst var de mindre 
vattendragen som togs ur bruk (Törnlund 2006). I avläggsböcker (Flottningsarkivet) verkar 
den yttersta förgreningen av Vormbäckens distrikt inte underhållas efter 1952. De större 
vattendragen var de sista där flottningen helt upphörde och för Vindelälven skedde detta 1976 
(Törnlund 2006). 
 
Före åtgärd 
Hornträskdammens utseende vid fältbesöket 2013-10-07 stämde bra in på den beskrivning av 
dammen som finns i Umeå flottningsförenings arkiv (se bilaga 1). Den sista anteckningen om 
någon reparation eller ombyggnad av dammen, som finns i dokumenten, är från 1957. Dessa 
reparationer och eventuella senare ingrepp verkar inte ha ändrat grundkonstruktionen.  
 
Dammfundamenten, som kallas för slusskistor eller dammkistor i Flottningsarkivets dokument, 
var av huggen och kilad sten 5 x 2 m stora och ca 2 m höga. Fyra luckor med stolpar och 
underluckor fanns fortfarande kvar och underluckorna hade fått förstärkning av en järnbalk 
längst ned mot slussgolvet. De två mittersta underluckorna hade dessutom fått förstärkning 
upptill av moderna, provisoriska luckor som reglerats med hjälp av blått plast rep (se figur 4). 
De övre luckorna hålls fortfarande på plats med hjälp av järnbyglar. Slussgolvet var intakt och 
oförändrat jämfört med bilden på Hornträskdammen från 1959 (se figur 3). Några delar av 
träkonstruktionen (inte luckorna) har varit rödmålade och andra delar består av 
tryckimpregnerat virke (se figur 11). Ovanför slussgolvet fanns en gångbro.  
 
Damvallarna (ledarmarna) på båda sidorna om fundamenten består huvudsakligen av 
natursten (vildsten i Flottningsarkivets dokument) med en fyllning av grus och jord. Vallarna 
var vid besökstillfället 2013 helt överväxta med markvegetation och lite sly, men närmast 
fundamenten nedströms syntes fortfarande lite av vallens naturstenar.  Uppe på vallarna låg ett 
flertal timmerstockar ca 3-5 m långa. I skogen vid änden på vardera vallen fanns överväxta 
täktgropar, oregelbundna och ca 10-12 m i diameter. 
 
Den vänstra (norra) dammvallen (se figur 2) var ca 24 m lång och den högra (södra) var ca 16 
m lång, båda med en krönbredd på ca 3,5 m. I arkivets dokument är vallarna angivna som 27 
respektive 15 m långa, detta innebär dock inte att de har förkortats respektive förlängts, utan 
har mer att göra med en individuell bedömning om var början och slutet på en vall är. 
Däremot har ca 5 meter av dammvallarna närmast stenfundamenten ”sänkts” troligen för att 
komma i jämnhöjd med fundamenten. Särskilt på högra (södra) sidan är detta framträdande 
med en nivåskillnad på nästan en meter. Denna förändring har troligen skett vid dammens 
ombyggnad år 1919 då slussgolvet sänktes med 0,8 m (se bilaga 1).  
 
Ca 50 m uppströms från dammen var ca 45 m långa rensningar (ca 2-3 m breda och 0,5-1,2 m 
höga) på båda sidor om bäcken som skapade en kanal i ett ganska stenigt parti i bäcken. På 
båda sidor om dammens utlopp låg rester av mycket förfallna stenkistor. Vid besökstillfället 
gick det inte att avgöra om kistorna förfallit naturligt eller blivit rivna.  
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Figur 2. GPS-inmätning av Hornträskdammen. 
 
Efter åtgärd 
Hornträskdammens utskov revs under vecka 35 år 2014. Vid återbesöket 2014-09-10, fanns 
endast dammvallarna, gångbron och stenfundamenten, med lite träkonstruktion på kanterna, 
kvar. Damvallen till vänster (norr) hade fått skador på sidorna (se figur 23-24) och blivit något 
nedtryckt av maskin (troligen grävskopa) som använts vid åtgärden. Material hade hämtats 
från täktgropen på vänstra (norra) sidan och sand hade lagts ut ovanpå vallen (se figur 9-10). 
Vallen på högra (södra) sidan var relativt orörd förutom några skador närmast fundamentet.  
 
Vid besökstillfället år 2014 har fler stenar blivit synligare i mitten av bäckfåran, särskilt 
nedströms från dammen (se figur 19-20). Stenar har lagts ut i bäcken i samband med åtgärden 
och möjligen var även vattennivån lite lägre än vid besökstillfället 2013. Rensningarna ca 50 m 
uppströms från dammen, har också påverkats och det har skapats en ”krök” i den förut raka 
kanalen (se figur 21-22). 
 

Slutkommentarer 
Jämfört med bilden från 1959 (efter renovering 1957) så var Hornträskdammen en välbevarad 
damm. Troligen har ytterligare förbättringar gjorts efter 1957, men dessa åtgärder har i sådana 
fall inte arkiverats och det är möjligt att de gjorts efter det att flottningen i vattendraget 
upphört. Även om det är en liten del av dammkonstruktionen som försvunnit har det förändrat 
dammens utseende drastiskt.  
 
Västerbottens museum kommer att skicka in en blankett (Anmälan av fornlämning eller 
övrig kulturhistorisk lämning) till Riksantikvarieämbetet för registrering av kvarvarande 
dammvall och stenfundament i FMIS.  
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Bildbilaga 
 

 
Figur 3. Luckor i Hornträskdammen år 1959, efter renovering 1957. Foto: Flottningsarkivet, Folkrörelsearkivet. 
 

 
Figur 4. Luckor i Hornträskdammen år 2013.   
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Figur 5. Hornträskdammen från väster, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 6. Hornträskdammen från väster, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 7.  Hornträskdammen från söder, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 8. Hornträskdammen från söder, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 9. Hornträskdammen från norr, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 10. Hornträskdammen från norr, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 11. Översikt Hornträskdammen år 2013. 
 

 
Figur 12. Närbild på järnbyglar, Hornträskdammen år 2013. 
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Figur 13. Detalj Hornträskdammen, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 14. Detalj Hornträskdammen, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 15. Hornträskdammen från öster, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 16. Hornträskdammen från öster, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 17. Översikt Hornträskdammen från öster, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 18. Översikt Hornträskdammen från öster, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 19. Översikt från Hornträskdammen och nedströms, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 20. Översikt från Hornträskdammen och nedströms, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 21. Översikt av rensning uppströms från Hornträskdammen, år 2013 före åtgärd. 
 

 
Figur 22. Översikt av rensning uppströms från Hornträskdammen, år 2014 efter åtgärd. 
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Figur 23.  Skada på vänstra (norra) dammvallen, nedströms. 
 

 
Figur 24. Skada på vänstra (norra) dammvallen, uppströms. 
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Bilaga 1 
 

 
Dokument från kapsel F1-VIII:13 Vormbäcken 4, Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet Umeå. 
Handskriven text längst ned på sidan: Fix utgörande järndubb i jordfast sten nedströms 20 m vänster sida. Fix 283  
Krön 144  Tröskel 351 Dämning 194   5/9 -45. 
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Dokument från kapsel F1-VIII:13 Vormbäcken 4, Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet Umeå. 
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Dokument från kapsel F1-VIII:13 Vormbäcken 4, Umeå flottningsförenings arkiv, Folkrörelsearkivet Umeå. 
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