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Omslagsbild: Kartutsnitt över Vindeln med omnejd och höjdklassificerad skog.

Bakgrund
Mellan 1980 – 2001 bedrevs fornminnesinventering i länet men stora delar omfattades
inte av denna inventering och det finns i dagsläget 757 indexrutor (5 x 5 km) i
Västerbottens län som saknar registreringar i Fornminnesregistret. År 2007 utförde
länsmuseet på uppdrag från länsstyrelserna i de tre nordliga länen en kunskapssammanställning kring kulturmiljövården i länen. Utredningen påvisade stora
kunskapsluckor beträffande kulturmiljöerna i länen. Fornminnesinventering bedrevs
under år 2008 i ett område kring Åmsele, Vindelns kommun. Från 2009 – 2019 har
enbart granskning av Skog & Historia-inventeringen genomförts i länet.

Förutsättningar
Årets fornminnesinventering har omfattat riktade insatser i områden med
Avverkningsmogen skog och Markberedda områden med fornlämningspotential. I
kunskapshöjande syfte har även Militärhistoriska lämningar inventerats på egen
bekostnad.
Huvudparten av områdena som ej berördes av systematisk fornminnesinventering
1980–2001 ligger i skogslandet, där det bedrivs ett högintensivt skogsbruk som vi vet
orsakar stora skador på de kända fornlämningarna. Därför har fornminnesinventering
genomförts i områden med avverkningsmogen skog som ej tidigare har inventerats.
Då även okända fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen har en pilotstudie
under 1 fältvecka genomförts. Det innebar att söka ut områden som erfarenhetsmässigt
är ”bra” boplatslägen, och som ej har fornminnesinventerats. Markberedda hyggen i
anslutning till områden med avverkningsmogen skog har utvalts, så att inventeringsinsatserna kan samordnas. Där det funnits äldre Skog & Historia- registreringar har
dessa granskats i samband med inventeringen. Denna inventering har utförts i
Nordmalings och Vindelns kommuner och finansierats av Länsstyrelsen.
Under året har även inventering av Militärhistoriska lämningar i kunskapshöjande syfte
genomförts i Tärnaområdet, Storumans kommun samt kring Olofsfors, Nordmaling.
Ytterligare barktäkter har registrerats längs Gardsjöbäcken, Storumans kommun.
Denna inventering har finansierats av Västerbottens museum.

Inventering i avverkningsmogen skog
Förberedelsearbete
Skogsstyrelsen tillhandahåller olika typer av öppna data i olika format. Genom att
använda Skogliga grunddata Hgv som avser trädens höjd och genom att klassificera
pixlarnas värden och jämföra med avverkningsanmälningar erhålls en bild över
områden med träd som är högre (och därmed äldre) än annan skog (se karta
rapportens framsida). Ursprunget till denna data är de scanningar som sannolikt
genomfördes 2017. Områden med hög andel av äldre skog jämfördes med ortofoton
som är från 2018, vilket innebär att delar kan ha avverkats.
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Utifrån detta material utvaldes sex indexrutor vardera i Nordmalings och Vindelns
kommuner, som inte omfattats av fornminnesinventering efter 1975. I de utvalda
områdena studerades terrängskuggning/höjdmodell, markslag, ortnamn och forntida
strandlinjer. Fynd och indikationer samlades i en shapefil som användes vid fältarbetet.
Fältarbete
Den sena våren medförde att fältarbetet inte kunde påbörjas förrän i juni och då
Nordmaling ligger närmare kusten började vi inventeringen där. Då materialet vi
använt vid planeringen var några år gammalt hade vissa områden redan avverkats.
Fältarbetet har genomförts av Berit Andersson, Nina Granholm, Erik Sandén samt
Daniel Sjödahl.
Kommuner och Indexrutor
Inventering har genomförts i följande områden:
•
•

Nordmalings kn & sn – indexruta 70H 5b NO, 70H 6b SV & SO samt 70H 6c
SV
Vindelns kn & Degerfors sn – indexruta 71H 2c SO & NO, 71H 3c NV & SO,
71H 4c NO, SV & SO, 71H 5c SO samt 71H 5d SV

(Se karta 1 i kartbilagan).
Vid fältarbetet har vi prioriterat att, i möjligaste mån, göra klart enskilda indexrutor.
Sammanlagt har 227 lämningar inventerats inkl. 80 granskade Skog & Historialämningar varav 202 införts i KMR och 25 Skog & Historia-lämningar har utgått. De
granskade Skog & Historia-lämningarnas status har ändrats i Skogsstyrelsens databas.
Nedanstående tabell är en sammanställning av hur många objekt nr som utgått vid
fältgranskning. I Nordmaling granskades ett flertal boplatsgropar i klapper vid
Petberget som var rotvältor och andra gropar, vid Ledusjön granskades ett antal
boplatser registrerade i Skog & Historia som ej kunde återfinnas. (Se karta 2-3 i
kartbilagan).
Indexruta

Utgår

70H 6b SO
71H 2c SO
71H 3c SO
71H 5c SO
Summa

14
1
9
1
25

Tabell 1. Sammanställning av antal Skog & Historia-objekt som erhållit bedömningen Utgår per indexruta.

Nordmalings kommun & socken
70H 5b NO
År 2019 eftersöktes lämningar inför avverkning på detta kartblad, vilka sannolikt var
felinprickade. Under 2020 kunde fem kolbottnar med en tillhörande koja registreras av
vilka några tidigare fanns med i Skog & Historia-registret men var felplacerade. Efter
tips från allmänheten registrerades en ristning i form av en vinkel på stigen till TjuvAntes grotta. Ristningen har bedömt som historisk. (Se karta 4 i kartbilagan).
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Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Husgrund historisk tid
Kolningsanläggning
Ristning historisk tid

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

1
5
1
7

Summa
Tabell 2. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 5b NO

70H 6b SV
I slutet av 1700-talet anlades en stångjärnssmedja vid Lögdeälven i Klöse. Det var
tackjärn från Olofsfors som bearbetades till smidbart stångjärn. Smedjan var i bruk till
1878 och har resulterat i att det finns en ovanligt stor mängd kolbottnar i området. På
detta kartblad fanns kolbottnar registrerade i Skog & Historia och ytterligare var
synliga i höjdmodell (se karta 5). Det fanns även en avverkningsanmälan i området. De
kolbottnar som var belägna inom avverkningsanmälan var snitslade med kulturmiljöband inför avverkning.
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Husgrund historisk tid
Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk
lämning
6
36
42

Summa
Tabell 3. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 6b SV

Bild 1. Stybbgrop fylld med rester från ledningsstolpar.
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Utgår

70H 6b SO
Väster om Ledusjön var ett flertal boplatser registrerade i Skog & Historia-skiktet
varav 4 ej kunde återfinnas och på 2 av platserna kunde förhistoriskt material påträffas
i ett grustag. På SV sidan av Petberget finns klapper där det var registrerat ett flertal
boplatsgropar av vilka 7 bedömdes som rotvältor eller andra störningar och en
boplatsgrop kvarstod. (Se karta 6 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Boplats
Boplatsgrop i klapper
Dammvall
Husgrund historisk tid
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Röjningsröse
Övrig

2
1

Summa

3

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår
4
7

1
3
1
2
1
1
9

2
1
14

Tabell 4. Granskade och registrerade lämningar inom indexruta 70H 6b SO

70H 6c SV
Här inventerades ett område vid den övergivna byn Ytternorrmark. Husgrunderna
fanns registrerade i Skog & Historia. På Generalstabskartan från 1902 går en väg fram
till bebyggelsen och ett berg vid vägen heter Kyrkvägsberget vilket indikerar att vägen
utgjorde kyrkväg från byarna norrut. På historiskt ortofoto från 1960 finns
bebyggelsen kvar. Då husgrunderna var markerade med kulturmiljöband antas att
området kommer att avverkas inom kort, trots att avverkningsanmälan saknas. Runt
husgrunderna växte fortfarande rosor och syrenbuskar. (Se karta 7 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Brunn
Husgrund historisk tid
Röjningsröse

Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
3
1
5

Utgår

Tabell 5. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 6c SV

Vindelns kommun, Degerfors socken
De utvalda indexrutorna var främst belägna norr om Vindelns samhälle.
Tyngdpunkten på inventeringen var kring sjön och byn Abborrtjärn och i anslutning
till Vindelälven och Åhedbäcken. I samband med rekognoseringar inför Alla Tidersarbete har även enstaka Skog & Historia-lämningar på anslutande indexrutor
granskats. I samarbete med Skogsstyrelsens arkeolog har det väldigt långa
fångstgropssystemet som identifierats i höjdmodell NO om Hällnäs besiktats. Arbetet
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påbörjades 2019 och med årets insats har en ca 35 km lång sträcka mellan Sävarån och
Vindelälven med närmare 200 fångstgropar registrerats.
71H 2c SO
I samband med annat arbete granskades 7 lämningar registrerade i Skog & Historia-skiktet; 5
fångstgropar varav 1 utgick samt 2 tjärdalar. Efter tips från allmänheten registrerades ett
brofäste till den fd. järnvägsbron över älven. (Se karta 8 i kartbilagan).

Lämningstyp
Fångstgrop
Kemisk industri
Bro
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

4

Utgår
1

2
1
3

4

1

Tabell 6. Granskade och registrerade lämningar inom indexruta 71H 2c SO

Bild. 2. Brofäste av huggen sten från fd. järnvägsbro över Vindelälven.

71H 2c NO
I samband med annat arbete granskades 2 lämningar på östra sidan av Hällbäcken som
var registrerade i Skog & Historia-skiktet; 1 härd och 1 tjärdal. Ytterligare 1 härd
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påträffades i anslutning till bäcken. Efter tips från lokalbefolkning registrerades en
skrotbilstipp i en djup ravin i närheten av Puckdalsbäcken (se karta 9 i kartbilagan).
Lämningstyp
Härd
Kemisk industri
Övrigt
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

2
1
1
2

2

Tabell 7. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 2c NO

Bild 3. Gamla bilar som tippats i en djup ravin.

71H 3c SO
Vid excerperingen hade 28 möjliga fångstgropar identifierats i höjdmodell (LiDAR)
varav 12 visade sig vara fångstgropar efter besiktning. Förutom fångstgropar hade även
kolbottnar och tjärdalar identifierats i höjdmodell. Här granskades även lämningar
tidigare registrerade i Skog & Historia-skiktet, bl.a. en tidigare okänd stenvalvsbro
med kvarstående gardister och broräcke. (Se karta 10 i kartbilagan).
Lämningstyp
Boplats
Bro
Fångstgrop
Färdväg
Husgrund historisk tid

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

3
1
12
1
3
6

Utgår

Kemisk industri
Kolningsanläggning
Minnesmärke
Övrigt
Summa

12
16
1
34

15

4
3
1
8

Tabell 8. Granskade och registrerade lämningar inom indexruta 71H 3c SO

Bild 4. Rester av en stenvalvsbro under befintlig väg.

71H 3c NV
I anslutning till Lunds flygfält identifierades gropar i höjdmodell (LiDAR). Då det
tidigare registrerats en mängd fångstgropar och skyttevärn vid flygfältet besöktes
området för att komplettera tidigare inventering. En av groparna bedömdes som
fångstgrop och en som militär lämning övrig, då den låg i anslutning till kvarvarande
byggnader som tidigare hade militärt bruk. En grop var en tjärdal (se karta 11 i
kartbilagan).
Lämningstyp
Fångstgrop
Kemisk industri
Militär lämning övrig
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

1
1
1
2

1

Tabell 9. Granskade och registrerade lämningar inom indexruta 71H 3c NV
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Utgår

71H 3d SV
På Åheden och i anslutning till Åhedbäcken registrerades 4 tjärdalar, en kolarkoja och
kolbotten samt en katad tall. (Se karta 12 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Husgrund historisk tid
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Naturföremål/bildning med tradition
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
4
1
1

Utgår

7

Tabell 10. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 3d SV

Bild 5. Katad tall i avverkningsmogen skog på Åheden.

På höjddata (LiDAR) finns en stor mängd gropar som kan vara fångstgropar som
fortsätter mot NO från fångstgropssystemet vid Lunds flygfält. De har noterats som
”Uppgift om lämning” i Skog & Historia-registret. I syfte att utvärdera företeelser synliga i
höjddata har gropar belägna i ett område mellan Hällnäs sanatorium och mot StorSandsjön samt från Stormalsjön och vidare mot NO till höjden Bräntkullsjöliden besiktats.
Delar av fångstgroparna granskades redan under 2019. Fångstgroparna har granskats
gemensamt av arkeologer från Västerbottens museum och Skogsstyrelsen. Huvuddelen av
groparna synliga i höjddata var fångstgropar men andra var täktgropar eller andra
störningar.
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71H 4c SV
Vid Sanatorieberget N om Hällnäs fanns tidigare ett mindre fångstgropssystem
registrerat (L1939:9695 / RAÄ nr Degerfors 51:1) vilket nu kompletterats med 14
gropar. Fångstgroparna fortsätter över Torrberget och till Stor-Sandsjön vid
Sikbäckens utlopp (Se karta 13 i kartbilagan).
Lämningstyp
Fångstgrop
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

26
26

Tabell 11. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c SV

71H 4c SO
På Torrbergets SÖ del var tidigare 2 fångstgropar registrerade (L1936:465 / RAÄ nr
Degerfors 1137 & L1936:466 / RAÄ nr Degerfors 1138). De har nu kompletterats med
6 ytterligare fångstgropar. En fångstgrop ligger i anslutning till Sikbäckens utlopp i
Stor-Sandsjön. (Se karta 14 i kartbilagan).
Lämningstyp
Fångstgrop
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

7
7

Tabell 12. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c SO

71H 4c NO
Mellan Stor-Malsjön och över Kvarnheden till Djursjön registrerades 23 fångstgropar
(Se karta 15 i kartbilagan).
Lämningstyp
Fångstgrop
Summa

Fornlämning

Bevakas

23
23

Tabell 13. Granskade lämningar inom indexruta 71H 4c NO

Bild 6. Tydlig fångstgrop i moränmarken S om Djursjön.
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Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

71H 5c SO
I anslutning till bebyggelsen vid Djursjön registrerades en tjärdal och en fångstgrop
som fanns i Skog & Historia-registret avfördes. (Se karta 16 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Fångstgrop
Kemisk industri
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår
1

1
1

1

Tabell 14. Granskade lämningar inom indexruta 71H 5c SO

Bild 7. Tjärdal med mystisk anordning i mitten.

71H 5d SV
Öster om Aggbäcken och söder om Renkammyran fanns sju fångstgropar på
moränryggar mellan myrmarker. I anslutning till vägen låg två kolbottnar (se karta 17 i
kartbilagan).
Lämningstyp
Fångstgrop
Kolningsanläggning
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

7
2
2

7

Tabell 15. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 5d SV
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Utgår

Inventering på markberedda områden med fornlämningspotential
Förberedelsearbete
Inför fältarbetet studerades litteratur, jordartskartor, höjdmodell (LiDAR) och
förhistoriska strandlinjer vilka jämfördes med aktuella ortofoton. Där markberedda
hyggen i ”bra” boplatslägen kunde identifieras gjordes en markering som innehöll
uppgifter om när platsen utgjort strand eller ö i ett forntida landskap.
Fältarbete
Platser belägna i anslutning till avverkningsmogen skog eller Skog & Historiaregistreringar prioriterades, vilket innebar att de båda inventeringstyperna kunde
genomföras samtidigt. I ett fall hade en möjlig fyndplats för en rombisk yxa av
kamkeramisk typ identifierats vid litteraturstudier. Platsen var i dag ett större grustag
omgiven av uppväxande tallskog och inga ytterligare fynd av förhistoriskt material
gjordes. Då de tillgängliga ortofotona var från 2018 påträffades i vissa fall nyligen
markberedda hyggen i intressanta lägen vid fältarbetet.
Vid redovisningen har endast nyfynd medtagits, i de fall där det funnits registreringar i
Skog & Historia eller där lämningar identifierats redan vid förarbetet har de redovisats
under delområdet Avverkningsmogen skog. De inventerade ytorna där inga fynd
framkom redovisas i karta 18-19 (se kartbilaga).
Kommuner och Indexrutor
Inventering har genomförts i följande områden:
•
•

Nordmalings kn & sn – indexruta 70H 5b NO, 70H 6b SV & SO, 70H 6c SV
samt 70H 7c SO
Vindelns kn & Degerfors sn – indexruta 71H 3c NV, SV & SO och 71H 3d NV

Nordmalings sn & kn
70H 6b SV
På ett markberett hygge NO om Lögdeälven påträffades en kolbotten (se kartbilaga
karta 20) som inte tidigare fanns registrerad i Skog & Historia-registret eller var synlig
i höjdmodell (LiDAR). För övrigt inventerades ytterligare två markberedda hyggen där
inga lämningar framkom.
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Kolningsanläggning
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
1

Utgår

Tabell 16. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 6b SV.

70H 6b SO
I anslutning till Lappesberget väster om Sunnansjö hade två markberedda områden
som utgjorde stränder för 7 – 8 000 år sedan identifierats. Inga förhistoriska fynd
framkom, men däremot lämningar efter en kolarkoja och sju kolbottnar, vara fyra var
11

helt markberedda (se karta 21). Här inventerades även två nyligen markberedda
områden väster om Leduån, varav det ena sträckte sig in på indexruta 70H 5b NO.
Inga fynd framkom på dessa hyggen.
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Husgrund historisk tid
Kolningsanläggning
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
7
8

Utgår

Tabell 17. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 6b SO.

70H 6c SV
Söder om Tosjön hade ett markberett område som utgjorde strand för 5 700 – 6 000 år
sedan identifierats. Då markslaget var mjälaliknande och det troligen var några år
sedan det markberetts hade det börjat växa igen. På östra sidan av vägen fanns
kulturstubbar som markerade en husgrund (se karta 22). På historiska ortofoto från
1960 finns bebyggelse på platsen. Ytterligare två markberedda hyggen inventerades där
inga lämningar framkom.
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Husgrund historisk tid
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
1

Utgår

Tabell 18. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 6c SV.

70H 7c SO
Det markberedda hygget i korsningen mot Torrböle hade uppmärksammats redan
under 2019 och med tanke på att det under tidigare år registrerats en mängd
förhistoriska boplatser i området inventerades även detta hygge. Här påträffades tre
områden med skärvstenar och enstaka brända ben och avslag (se karta 23).
Lämningstyp
Boplats
Summa

Fornlämning

Bevakas

3
3

Tabell 19. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 7c SO.
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Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

Bild 8. Stort markberett hygge vid vägen till Torrböle.

Vindelns kn & Degerfors sn
71H 3c SO
I anslutning till Vindelälven påträffades en boplats samt en fyndplats för kvartsavslag.
Mellan en mindre skogsbilväg och Västerbäcken var ett markberett hygge, som
utgjorde strand för 9 500 år sedan, där en boplats registrerades. Ca 1 km NV därom
var ett hygge i moränmark där en kvarstående torrfura hade en blecka och delar till ett
större block hade borrhål och registrerades som brott/täkt (se karta 24). Förutom dessa
platser inventerades 5 hyggen som markberetts där inga lämningar framkom. Ett av
hyggena hade markberetts med skopa.
Lämningstyp
Boplats
Brott/täkt
Fyndplats
Naturföremål/bildning med tradition
Summa

Fornlämning

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

2
1
1
1
2

3

Tabell 20. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 3c SO
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Utgår

Bild 9. Mindre hygge S om Kåtakläppen som markberetts med skopa.

71H 3d NV
I Hans Christianssons artikel ”Kamkeramiska influenser i Norrland och norra
Svealand” i publikationen Nordsvensk Forntid beskrivs fyndplatsen för en rombisk
skifferyxa vid Stor-Sandsjön i detalj. Genom att studera de historiska ortofoton från
1960 som numera finns tillgängliga digitalt kunde möjligen det grustag som nämns i
artikeln identifieras. Numera var det även ett större grustag på östra sidan av vägen.
Inga förhistoriska fynd gjordes, men en tjärdal påträffades i kanten av den närbelägna
tjärnen (se karta 25).

Bild 10. Rombisk skifferyxa.
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Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Kemisk industri
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
1

Utgår

Tabell 21. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 3d NV

Inventering av militärhistoriska lämningar
Under 2019 genomfördes inventeringar av militärhistoriska lämningar i kunskapshöjande syfte i området kring Tärnaby. Under 2018 granskades militärhistoriska
lämningar kring Olofsfors som hade registrerats inom ramen för Skog & Historiaprojektet. Under 2020 har Västerbottens museum fortsatt den kunskapshöjande
inventeringen i Tärnaområdet efter tips från lokalbefolkning och museianställda.
Fotografier på de militärhistoriska lämningarna kring Olofsfors har ingått i en
utställning om Olofsfors flygfält som producerats av Olofsfors flygfälts intressegrupp.
Denna grupp har fortsatt inventera i flygfältets omgivningar och påträffat ytterligare
skyttevärn och bunkrar, vilka besiktats under året.
Nordmalings sn & kn
70H 5b NO
Norr om flygfältet i Olofsfors registrerades en grund efter en barack och en
betonggrund från ett utedass liknande det som fortfarande finns kvar. Dessa byggnader
är synliga på historiskt ortofoto från 1960. En väldigt djup, träskodd grop
registrerades som ett stridsvärn. (Se karta 26 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Husgrund historisk tid
Stridsvärn
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
2
1
3

Utgår

Tabell 22. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 5b NO

Bild 11. Kallmurat stridsvärn.

Bild 12. Ammunitionsförråd av betong

70H 5c NV
På södra delen av Brännåsen registrerades 4 stridsvärn bestående av kallmurad sten
samt en betongbunker som enligt uppgift varit ammunitionsförråd. (Se karta 27 i
kartbilagan).
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Lämningstyp

Fornlämning Bevakas

Militär anl övrig
Stridsvärn
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
4
5

Utgår

Tabell 23. Registrerade lämningar inom indexruta 70H 5c NV

Tärna sn & Storumans kn
72E 8i NV
Efter tips från lokalbefolkning samt museianställda besöktes Sundsnäset mellan Övre
Jovattnet och Kalven. Platsen ligger vid en bro samt vid vägen som går till Varntresk i
Norge. Här registrerades löpgravar, medgrävda cementrör, bunker samt stridsvärn.
Några av lämningarna var skyltade av lokalbefolkning. (Se karta 28 i kartbilagan).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Militär anl övrig
Stridsvärn
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
8
2
10

Utgår

Tabell 24. Registrerade lämningar inom indexruta 72E 8i NV

Bild 13. Lokal skyltning av nedgrävd bunker.

Bild 14. Flera stridsvärn på rad vid Sundsnäset.

72E 9i SV
Efter tips från museianställd med fritidshus norr om Varntreskvägen registrerades ett
stridsvärn på en höjd med utsikt över vägen mot Norge (se karta 29).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Stridsvärn
Summa
Tabell 25. Registrerade lämningar inom indexruta 72E 9i SV
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Övrig kulturhistorisk
lämning
1
1

Utgår

73E 1j SO
Inför etablering av tomter för fritidshus hade lokalbefolkningen uppmärksammat
strukturer i marken, vilka besöktes av personal från Länsstyrelsen och Västerbottens
museum i samband med annat arbete. I höjdmodell (LiDAR) kunde ett flertal
strukturer i form av rännor och gropar identifieras i området. Då det antogs kunna
vara militärhistoriska lämningar besöktes området under hösten. Här registrerades nio
enskilda stridsvärn bl. a i form av rännor som avslutades i en grop samt större gropar
med betongfundament. Lämningarna är belägna på ömse sidor av gamla vägen mellan
Stintbäcken och Umfors. Mellan nya och gamla vägen registrerades ett 500 x 25 m
stort område med 24 skyttevärn och 5 husgrunder. Vid vägen registrerades även 2
stengardister samt den gamla stenvalvsbron över Dulkobäcken (se karta 30).
Lämningstyp

Fornlämning

Bevakas

Bro
Färdväg
Område med militära
lämningar
Stridsvärn
Summa

Övrig kulturhistorisk
lämning
1
2
1

Utgår

9
13

Tabell 26. Registrerade lämningar inom indexruta 73E 1j SO

Bild 15. Betongfundament i grop.

Bild 16. Stenvalvsbron över Dulkobäcken

Barktäkter vid Gardsjöbäcken
I samband med resa till Tärnaby besöktes Gardsjöbäcken ytterligare en gång, då vi
ännu inte hunnit besikta hela sträckan. Vid besöket registrerades sex barktäkter och en
liggande höna (se karta 31). Från år 2017 har därmed närmare 50 barktäkter
registrerats längs bäcken och det är fortfarande en ca 350 m lång sträcka som inte
inventerats. Under hösten har studenter från SLU gjort fältstudier på platsen och
dokumenterat bränder och avverkningar från äldre tid. De har även borrat i träden för
att kunna datera företeelserna. Studierna bör vara färdiga under 2021. Då området är
unikt för Västerbottens län vill Lars Östlund vid SLU gärna genomföra en exkursion
med Länsstyrelsen och VBM till området under 2021 för att berätta om deras resultat.
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72F 5g SO
Lämningstyp

Fornlämning

Grav markerad av
block
Naturföremål/bildning med tradition
Summa

Bevakas

Övrig kulturhistorisk
lämning

Utgår

1
6
1

6

Tabell 27. Registrerade lämningar inom indexruta 72F 5g SO

Kommunikativa insatser
Storumans kommun var Årets kulturkommun under våren 2020, men pga Coronautbrottet så kunde inte planerade aktiviteter genomföras då. I samarbete med projektet
Aktene i Tärna genomförde Alla tiders Storuman en exkursion med arkeologer från
Västerbottens museum till barktäkterna vid Gardsjöbäcken den 23 september med ett
15-tal deltagare. Efter ett önskemål från SLU har ett föredrag om förhistorien kring
Gardsjöbäcken hållits på SLU för studenterna som bedrivit fältarbete längs bäcken.
De militärhistoriska lämningar som dokumenterades 2018 i anslutning till Olofsfors
flygfält har ingått i en utställning som visats i Olofsfors under 2020.
Utställningskompendiet har bilagts rapporten (se bilaga 2).

Utvärdering
Avverkningsmogen skog
Vid förberedelsearbetet utvaldes områden som hade relativt hög andel avverkningsmogen skog. Då uppgifterna om trädhöjd baseras på insamling av data som sannolikt
gjordes 2017 jämfördes kartmaterialet även med ortofoton från 2018, där det framgick
att vissa områden hade avverkats och ibland även markberetts. Även avverkningsanmälningarna jämfördes med de olika kartunderlagen. Trots dessa förberedelser var
vissa områden avverkade när fältbesöken gjordes. På några platser påträffades
fornlämningar inom områden hade avverkats, men ännu inte markberetts. Meddelande
om att fornlämningar finns på fastigheten har meddelats berört skogsbolag. Inom
områden där avverkningsanmälan fanns hade kulturlämningarna som fanns
registrerade i Skog & Historia markerats med Kulturmiljöband utanför själva
lämningen, vilket är en förutsättning för att undvika skador vid framtida avverkning
och markberedning. En upplevd svårighet att genomföra inventeringen i
avverkningsmogen skog är att det finns mycket undervegetation som minskar sikten.
Områden som planeras att avverkas har i många fall underväxtröjts, vilket förbättrar
sikten.
Markberedda områden med fornlämningspotential.
I Nordmalings kommun besöktes 11 avverkade och markberedda hyggen varav 8 hade
identifierats vid förarbetet, 2 påträffades under fältarbetet och 1 hygge hade
uppmärksammats från bil redan 2019. De högst belägna hyggena utgjorde stränder i
den dåtida kusten för ca 8000 år sedan och de lägre belägna var strand för ca 5 700 –
6 500 år sedan. De två markberedda hyggen som påträffades vid fältarbetet hade varit
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strandbundna för 3 500 – 4 500 år sedan. Förhistoriska boplatser påträffades endast
på ett markberett hygge, det som låg vid avfarten till Torrböle. Området utgjorde då en
udde med det dåtida havet i öster och Öreälvens utlopp i väster. Inventeringen av de
övriga 10 hyggena resulterade i fynd av 8 kolbottnar, 1 kolarkoja samt 1 husgrund och
6 markberedda hyggen var fyndtomma (se karta x).
I Vindelns kommun besöktes 9 avverkade och markbredda hyggen varav 5 hade
identifierats vid förarbetet, 4 påträffades vid fältarbetet och ett område utgjorde en
motorkrossbana i anslutning till ett identifierat igenväxande hygge. De högst belägna
hyggena utgjorde stränder i den dåtida kusten för 9 500 – 10 000 år sedan.
Förhistoriska boplatser samt en fyndplats för kvartsavslag registrerades på 2 av de
markberedda hyggena, en i anslutning till Vindelälven och en NO om Västerbäcken. På
ett hygge registrerades en blecka och ett stenbrott, övriga 6 hyggen plus motorkrossbanan var fyndtomma (se karta x). Där markslaget är mjäla och inte sand börjar
markberednings-fårorna växa igen snabbare, troligen pga att mjälan kan hålla fukten
bättre. En uppskattning är att man helst skall genomföra inventering inom 3-5 år efter
att ett område markberetts, därefter har fårorna börjat växa igen med gräs och mossa.
De inventerade hyggena i Vindelns kommun utgjorde stränder väldigt tidigt under
förhistorien, just efter isavsmältningen, då landhöjningen var väldigt kraftig. Det
innebär att landskapet förändrades väldigt fort och att boplatserna sannolikt nyttjades
under en relativt kort tid. Förhistoriska boplatser kring Abborrtjärn som påträffats
inom Skog & Historia-projektet granskades och registrerades vid årets inventering och
har redovisats under avsnittet Avverkningsmogen skog. De inventerade områdena i
Nordmalings kommun var stränder under främst senare delen av stenålder och
bronsålder. I Nordmaling finns lösfynd av föremål från sten- och bronsålder som
påträffats i anslutning till de forntida sjöstränderna av Ledusjön, Sunnansjön och
Stavsjön som ligger i något mera skyddade lägen från öppet hav. Förhistoriska
boplatser kring Ledusjön som påträffats inom Skog & Historia-projektet granskades
och registrerades vid årets inventering och har redovisats under avsnittet
Avverkningsmogen skog.
För att identifiera boplatser från äldsta stenålder, för 9 – 10 000 år sedan, bör man
studera lägena för de boplatser som påträffats i Norrbotten mera noggrant och försöka
hitta liknande platser som markberetts nyligen. Även för platser som varit kustanknutna under senare delar av förhistorien spelar mikroläget sannolikt en stor roll.
Militärhistoriska lämningar
Dokumentationen 2019 av stridsvärnen i anslutning till Olofsfors flygfält blev en del av
den utställning som intresseföreningen gjorde i masugnen under sommaren 2020. Här
har man även fortsatt att söka efter fler värn, vilka besiktades under hösten.
Den inventering som vi bedrivit under 2019-2020 har medfört att vi förbättrat vår
kompetens kring militärhistoriska lämningar. Troligen är kunskapen bland
lokalbefolkningen kring militärhistoriska lämningar ganska begränsad. Tipset om
stridsvärnen norr om Stintbäcken kom från en lokalhistoriskt intresserad person som
inte visste vad lämningarna representerade. Tipset inkom pga planerad
fritidshusbebyggelse i området och tyvärr så hade några stridsvärn skadats av
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schaktningsarbeten i samband med planering av tomter och några stridsvärn hade nätt
och jämt klarat sig (se bild 17, sid 19). En erfarenhet från årets arbete är att de
prioriterade lägena för både stridsvärn och fritidshus i fjällen ofta sammanfaller, man
vill ha utsikt över ett större område!
Det berättarcafé som planerats i Tärnaby den 28-29 mars kunde inte genomföras pga.
Corona-pandemin, men Västerbottens museums etnolog har kontakt med Carl-Axel
Nordenberg, Ankarsund (fd.Radio Västerbotten) rörande de inspelade intervjuer om
verksamheter i Tärnaområdet under andra världskriget som han har gjort.

Bild 17. Skyttevärn skadat av grovbruten väg till fritidshustomt, fylld med ris.

Arkeologer vid Västerbottens museum blev kontaktade av Norrbottens museum under
senhösten inför en kommande ansökan om en förstudie rörande militärhistoria i Norroch Västerbotten. Förutom de två länsmuseerna deltar även militärhistoriker,
Försvarsmuseum Boden, Piteå museum, Silvermuseet och Kiruna kommun.
Förhoppningsvis kan vi erhålla medel för ett militärhistoriskt projekt.
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OLOFSFORS FLYGHISTORIA
UTSTÄLLNINGSKOMPENDIUM

KRIGSFLYGFÄLT 19 Olofsfors
Militäranläggning under andra världskriget

4. Skyttevärn i klippskreva uppbyggt av kallmurad sten

1

Olofsfors Flygfält
Sveriges riksdag tog i juni 1939 beslutet att förstärka luftförsvaret genom
att anlägga 20 nya Krigsflygfält. I Olofsfors etablerades Krigsflygfält 19.
Kostnaden för att iordningställa marken uppgick till 169 000 kr, vilket
motsvarar 4 500 000 kr i dagens penningvärde.
Infrastrukturen bestod av en hangar, baracker för manskapet, utedass,
luftvärnsbunkrar, stridsvärn, skyttevärn, två spaningstorn samt
hästskoformade jordvärn för flygplan.
Efter Andra Världskriget (1939-1945) övergick fältet till att vara ett civilt
flygfält.
1955 startade flygbolaget AIRTACO tidningsflygningar Bromma-Olofsfors
och inkluderade i mån av plats även passagerare.
Linjeflyg övertog 1957 verksamheten. Det första reguljära passagerarflygplanet anlände den 19 maj 1957 till Olofsfors. Det civila trafikflyget
upphörde 1961.
Flygklubbar från Nordmaling, Umeå och Örnsköldsvik bedrev
flygverksamhet från 1947 fram till 1973.
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KRIGSFLYGFÄLT 19

Karta med sTridsvärn markerade i lila och flygvärn i orange
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KRIGSFLYGFÄLT 19 Olofsfors
Militäranläggning under andra världskriget

Kontrakt med Nya Asfalt AB i Stockholm för Krigsflygfältets markanläggning.
6

1. Bunker i betong placerad i en klippskreva.
7
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2. Denna betongbunker är placerad på bergets högsta topp och har en vid utsikt över området.

4. Skyttevärn i klippskreva uppbyggt av kallmurad sten.

3. Samma bunker som bild 2 där krönläget framgår.

5. Halvcirkelformat skyttevärn uppbyggt av kallmurad sten.
9

6. Cirkelformat skyttevärn uppbyggt av stora kallmurade stenar.

7. Del av cirkelformat skyttevärn uppbyggt av stora, flata stenar.
10

8. Ammunitionsförråd av betong med järnportar på Brännåsen.
11

10. Halvcirkelformat skyttevärn av kallmurad sten med synliga byggnadsdetaljer av trä.

12

9. Runt stridsvärn med byggnadsdetaljer av trä fortfarande synliga.

Takstolar till flygvärn

13

CESSNA 140 parkerad i ett av Krigsflygfältets flygvärn i Olofsfors.
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KRIGSFLYGFÄLT 19

Vy över Hännesåsen med byn Mo längst upp och Olofsfors längst ner på bilden
Bild från Krigsarkivet, Stockholm 1942

16

17

oLOFSFORS fLYGFÄLT

Linjeflygs första ankomst till Olofsfors Flygfält 19 maj 1957
lockade många människors intresse

18

19

Nordmaling-Olofsfors flygfält

Luftfartsverket

1955-1961

Flygbolaget AIRTACO började 1955 flyga tidningar från Bromma till
Olofsfors. Säkerhetskontrollen var inte obligatorisk på den här tiden.

Foto: Staffan Norstedt

Trafikledningen på Olofsfors Flygplats 1959.
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AIRTACOs DC3 på plattan i Olofsfors 1956.

Flygledningsrummet på Olofsfors Flygplats 1959.
Trafikledaren heter Bosse Lindahl.

Foto: Västerbottens-Kuriren, 8 mars 1997

Paul Sjödin från Trehörningsjö. Känd profil inom Linjeflyg.

Olofsfors Flygplats 1961, Linjeflygs DC3 på plattan.

Foto: Staffan Nordstedt

Linjeflygs DC3.SE-CFU på plattan i Olofsfors.

Flygfältet korsades av dåvarande Riksväg 13, vilken därför
stängdes av vid start och landning.
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Linjeflyg

Linjeflyg

1957-1961

1957-1961

Foto: Martin Martinsson

Invigning av flyglinjen Nordmaling/Olofsfors - Bromma 1957.
Douglas DC3 på final inför rekordpublik.

Bagageutlämning under bar himmel.

Eva Foulken var den första flygvärdinnan
på plats i Olofsfors.

Foto: Krigsarkivet 1942

Landshövding Filip Kristensson i Västerbottens län invigningstalar vid
Linjeflygs etablering 1957 i Olofsfors.
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Resebyråägaren Ingvar Josephson, till vänster, på väg mot
Bromma/Stockholm. Flygplatsansvarige Paul Sjödin, till höger,
sköter incheckningen, 1958.

Affisch som del i Linjeflygs marknadsföring i Nordmaling, Umeå
och Örnsköldsvik.

Linjeflygs flygbiljett från Olofsfors - Malmö år 1960.
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Linjeflyg

Tidningsflyget

1957-1961

1955-1961

Foto: Staffan Norstedt

Interiör från stationsbyggnaden på Olofsfors Flygplats.

Linjeflyg. Taxibilar hämtar kvällstidningar för transport till
Örnsköldsvik, Umeå och Lycksele.

Foto: Krigsarkivet 1942
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med Umeå också
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Linjeflygs sista avgång från Olofsfors Flygplats. Den 16 december
1961 vinkar flygkapten Rolf Ahl, flygstyrman B. Dahlström och
flygvärdinnan Margareta Carlman farväl till Olofsfors.

Foto: Staffan Nordstedt

Det civila trafikflyget på Olofsfors Flygplats startade med tidningsflyget från Bromma till Olofsfors.
Linjeflyg flög med flygplanstypen Lockheed 18-56 Lodestar reg SE-BUU.
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Kända personer som
landat på olofsfors

Lokalbefolkningen

Foto: Bertil Pettersson

Louis Armstrong landar 1959 på Olofsfors Flygplats. Här samtalar han
med Gunnar Lindgren 7 år från Umeå.

Klubblaget Botafogo från Brasilien mötte Gimonäs FC den 3 juli
1957. Personen i dörren är Quarentinha, född 1933 och död 1996.

Familj från Aspeå på söndagsutflykt. Från vänster: Margareta Pettersson,
Lars-Åke Thavelin, Karin Wedman med dotter Stina i knä, Manfred
Sikström och Alma Sikström. Olofsfors hangar i bakgrunden.

Erik Anton Johansson, Långron.

Foto: Krigsarkivet 1942

Ingemar Johansson, dåvarande europamästare och sedermera
världsmästare i tungviktsboxning landar den 28 maj 1958 på
Olofsfors Flygplats.
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Arne Domnérus orkester landar på Olofsfors Flygplats. Flygplan
typ Norseman. Från vänster Harry Arnold, Hasse Tellemar,
troligen John Linder, Arnold Johansson, troligen Stig Gabrielsson
och Arne Domnérus.

Folke Carlsson, Nordmaling

Flygskoleelever. Från vänster: okänd, okänd, okänd, Arnold
Engman, Bosse Berggren, Stig Holmgren (flyglärare), Sven
Nordenfors (ordförande Nordmalings FK), okänd.
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Nordmalings Flygklubb

Nordmalings Flygklubb

Nordmalings Flygklubb anordnar flygbal i föreningshuset.

Nordmalings Flygklubb annonserar om flygutbildning.

Foto: Herbert Bylund 1962

Olofsfors Flygfält 1947. Glidflygplanet SG38 från Örnsköldsvik och motorflygplanet GV38 från Umeå samt Nordmalings Flygklubbs Piper J3C-65
Cub reg SE-AWL. Flygplanet såldes 1954 till Jämtlands Flygskola.

Bollsta Flygklubb besöker Nordmalings Flygklubb.
Flygplanet är en Auster V. reg SE-CGK.
Längst bak fr vänster: Bengt Hesse och Arne Wiglöv.
Längst fram fr vänster: Hjalmar Lindström och Kurt Eriksson.

Foto: Krigsarkivet 1942

Nordmalings Flygklubb köper 1946 sitt första flygplan SE-AWK Piper
J3C-65 Cub av Arenberg för 5 850 kr.

Nordmalings Flygklubb utökar samma år flygplansflottan
ytterligare med en Piper J3C-65 Cub AWD, för 5 916 kr.
Sommaren 1947 påbörjas utbildningen med 18 elever.
Vid planet Bosse Berggren.

Tidningsreportage från tidskriften FLYG.
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Norra Ångermanlands Flygklubb
Segelflyg

Norra Ångermanlands Flygklubb
Segelflyg

Foto: Sven Olof Lindström

Norra Ångermanlands Flygklubb på väg till Olofsfors Flygfält med sitt
glidflygplan SG 38 1947. Damen heter Gudrun Holmberg, Örnsköldsvik.

Foto: Sven Olof Lindström

Nordenström drar igång Focke-Wulf. Sk 12 från F4 Östersund.
Flygvapnet sponsrade segelflygklubbarna med segelflygbogsering under 50-talet.

Foto: Birger Lindström
Foto: Sven Olof Lindström

Segelflygare från Norra Ångermanlands Flygklubb förbereder start med segelflygplanet Grunau Baby. Året är troligen 1950.
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Vinsch för att bogsera upp segelflygplanen.
Linans längd: 1500 meter. Motorstyrka: 150 hk.
Bogsertid: ca 25 sekunder.
Normalt kom de upp till 400 meters höjd.
Sigge Nilsson sköter vinschen.

Foto: Birger Lindström

Glidflygplanet SG 38 klar för vinschstart. VId vingspetsen Birger
Lindström. I bakgrunden kartverkets flygplan Focke-Wulf Weihe
som hade Olofsfors som bas 1948.
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Norra Ångermanlands Flygklubb
Segelflyg

Foto: Sven Olof Lindström

Olofsfors Flygfält.
Flygfält.Efter
Efter landning
landning hämtas
hämtas här
här segelflygplanet
segelflygplanet Grunau
Gruana Baby
Baby
Olofsfors
med flygklubbens
flygklubbens Jeep.
Jeep.
med

Norra ångermanlands flygklubb
segelflyg

Foto: Sven Olof Lindström

Billy Nilsson
instruerar
flygelever
på Olofsfors
Flygfält.
Flygplanet
Billy Nilsson
instruerar
flygelever
på Olofsfors
Flygfält.
är enär
Gruanu
BabyBaby
med reg
Flygplanet
en Grunau
medSE-SBL.
reg SE-SBL.
Svante Edström, längst upp till höger, lyssnar med stort intresse.

Norra Ångermanland Flygklubbs tre segelflygplan år 1956 på Olofsfors.
Från vänster, SG 38, Bergfalke och Grauna
Grunau Baby.

Foto: Krigsarkivet 1942

På final i Olofsfors med utbildningssegelflygplanet Bergfalke SE-TAE 1970.
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Flygintresserade ungdomar på Olofsfors Flygfält. Här samlas de
runt Billy Nilsson, världsmästare i segelflyg 1950. Sigge Nilsson
sitter nere till höger.

Det tvåsitsiga utbildningssegelflygplanet Bergfalke landar på
Olofsfors 1969.

Foto: Krigsarkivet 1942
Foto: Karin Berggren

Segelflygläraren Lage Norberg i baksits. Elisabeth Nordin i framsits.
Sonen Martin Nordin tittar på.

Tryggve Wigertssons Tiger Moth. Tryggve och Lars Berglund
samtalar efter avslutad flygtur.
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Norra
ångermanlands
flygklubb
Norra ångermanlands flygklubb
Vinschvajer

Vinschvajer

En av metoderna för att få segelflygplanen upp i luften var att “vinscha”. Tekniska krav och metoder utfärdades av Kungliga Svenska Aeroklubben
(KSAK). Under 1940- och 1950-talen använde Norra Ångermanlands Flygklubb (NÅFK) vinschar på Olofsfors Flygfält. Denna startlina, som har
tillhört Harry Nordlund från Sunnansjö, är en del av en sådan vinsch.
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