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Kunskapsunderlag om kulturmiljöer i vatten längs Rickleåns och 
Kågeälvens vattensystem 

Uppdraget 

Länsstyrelsen Västerbotten ser behov av framtagande av kunskapsunderlag om kulturmiljöer i 
vatten med anledning av EU´s ramdirektiv för vatten och den av regeringen beslutade 
nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP). I detta arbete berörs kulturmiljöer. 
Syftet med NAP är att alla vattenkraftsanläggningar som producerar el ska ha moderna 
miljötillstånd, miljövillkor och anläggningarnas tillstånd ska omprövas i domstol. Ett viktigt 
syfte med samverkansprocessen är att se till att tillräckliga och korrekta kunskapsunderlag tas 
fram inför domstolsprövningen. 

Syftet är att skapa ett planerings-/kunskapsunderlag som innehåller fördjupade beskrivningar 
och värderingar av vattenanknutna kulturmiljöer för Rickleåns- och Kågeälvens 
avrinningsområden. Uppdraget innebär att gå igenom genomförda inventeringar och andra 
underlag, sammanställa detta och analysera kunskapsluckor. 

Arbetets genomförande 

Arbetet med sammanställningen har genomförts som ett samarbete mellan Västerbottens 
museum och Skellefteå museum. Det två vattendragen har omfattande biflöden där vissa inte 
längre berörs av dämmande funktioner.  För att koncentrera insatserna rörande 
vattenanknutna kulturmiljöer gjordes ett urval av vattendrag utifrån dammar som fortfarande 
är i funktion utifrån damminventeringen i samråd med Länsstyrelsen. Kring de kvarvarande 
vattendragen buffrades ett område som omfattade 200 meter från befintligt vattendrag. 
Jämförelse mellan vattendragen på terrängskugga mot de digitaliserade sträckorna visade en 
bitvis stor differens och för att vara säkra på att lämningar i anslutning till aktuellt vattendrag 
kom med i urvalet valdes ett område 200 meter från linjen och inte 100 meter som ingick i 
uppdraget. Utifrån de buffrade områdena har objekt registrerade i befintliga register medtagits. 
Dessa områden har även använts vid arkivsökningar, historiska kartor samt för urval av 
bebyggelse som bör inventeras. 

Sammanställning av befintlig kunskap längs Kågeälven samt bedömning av kunskapsluckor 
och områden som bör prioriteras har genomförts av Skellefteå museum. Sammanställning av 
befintlig kunskap längs Rickleåns vattensystem samt bedömning av kunskapsluckor och 
områden som bör prioriteras har genomförts av Västerbottens museum. 

Kulturhistorisk bakgrund för de båda vattensystemen har producerats av Västerbottens 
museum med kompletteringar från Skellefteå museum. 

Naturgeografiska förutsättningar 

Både vattendragen rinner genom flera naturgeografiska regioner på sin färd mot Bottenviken. 
Närmast kusten sträcker sig Norra Bottenvikens kustslätt med sandiga öar, kustslätt samt 
bergkullterräng (29). Längre in från kusten vidtar Vågig bergkullteräng som består av barrskog 
och lite myr (30). De båda vattendragen har sitt ursprung på Bergkullslätten som består av 
barrblandskog med flack eller vågig terräng med bergkullar (32). 
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Kustslätten domineras av flacka morän- och sedimentområden som långsamt sjunker mot 
havet. Den flacka västerbottniska kustslätten är karaktäristisk med tydliga nord-sydliga 
moränåsar (drumliner) och en mycket flikig kust. Små halvöar sträcker sig ut i havet och 
småöar och kobbar med slipade berghällar varvas med strandängar och skogsmarker. Älvar 
och andra vattendrags mynningsområden utgörs ofta av stora igenväxande vikar och 
deltalandskap. Både natur- och kulturlandskapet är starkt påverkade av den alltjämt pågående 
landhöjningen. Det är kring vattendragen och sjöarna man hittar den bästa odlingsmarken som 
bildats genom sedimentation föranledd av landhöjningen.  

Befintliga kunskapsunderlag inom Kågeälvens och Rickleåns 
vattensystem 

Inventeringar kulturhistoria 

Bebyggelseinventering 

Kulturhistoriska miljöer med de ingående byggnaderna har inventerats från 1970-talet och 
framåt. Kulturmiljöprogram finns framtagna för Norsjö, Robertsfors och Skellefteå 
kommuner. Kulturmiljöprogrammet för Norsjö kommun färdigställdes 2010 och två gårdar är 
berörda. Kulturmiljöprogrammet från 1996 för Robertsfors kommun och baseras på 
bebyggelseinventeringar från 1978 till 1991. I anslutning till Rickleån är två miljöer utpekade 
som värdefulla; Rickleå by (nr 7) samt Robertsfors samhälle (nr 8) (se kartbilaga karta 2 & 
10).  

Kulturmiljöprogrammet för Skellefteå kommun var färdigt 2006 och baseras på bebyggelse-
inventeringar som genomförts av Skellefteå museum från 1973 och framåt. I anslutning till 
Rickleåns vattensystem är byarna runt Bygdeträsket (nr 6) utpekade som värdefulla, detta 
område utgör även Riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelsen och odlingslandskapet i 
Villvattnet (nr 9) är också utpekat som värdefullt (se kartbilaga karta 2). Längs Kågeälven har 
bebyggelsen i Kåge samhälle (nr 7) samt Kågedalens odlingslandskap (nr 8) utpekats som 
kulturhistorisk värdefull (se kartbilaga karta 1 & 9). Förutom de utpekade kulturmiljöerna har 
även enstaka byggnader i byarna utpekats om kulturhistorisk värdefulla bl. a salpeterladan i 
Ersmark. Längs Kågeälven finns 36 kulturhistorisk värdefulla byggnader (se Fig. 6 sid. 10) och 
längs Rickleåns vattensystem finns 66 byggnader med kulturhistoriskt värde (se Fig. 7 sid 11). 
De utpekade kulturmiljöerna samt byggnaderna har digitaliserats i samband med detta arbete. 

 
Fig. 1. Saltpeterlada i Ersmark. Skellefteå museums bildarkiv, bild nr DIA 15989. 
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Fornminnesinventering 

Riksantikvarieämbetets digitaliserade databas över forn- och kulturlämningar som finns 
på ämbetets hemsida. Fornminnesinventering bedrevs vid Rickleåns vattensystem i slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet och längs Kågeälvens vattensystem under åren 1983-1994. 
Inventering kring Storkågeträsk bedrevs inom projektet Skogens kulturarv i Kvarkenregionen 
under 2012-2013. Inom ett område 200 meter från vattendrag och sjöar i Rickleåns 
vattensystem har 103 lämningar registrerats i kulturmiljöregistret (se Fig. 7 sid 11). Längs 
Kågeälvens vattendrag har 80 lämningar registrerats i kulturmiljöregistret (se Fig. 6 sid 10). 

Skog o Historia-projektet 

En digitaliserad databas över forn- och kulturlämningar baserad på inventeringar gjorda i 
länet, inom projektet ”Skog och Historia”, mellan åren 1997-2007. Databasen finns att hämta 
på Skogsstyrelsens hemsida. Inventeringarna har främst genomförts inom Robertsfors kommun 
i anslutning till Rickleån i början av 2000-talet och här finns 21 objekt registrerade, främst 
kolbottnar (se Fig. 7 sid 11). I Skellefteå kommun längs Kågeälven har ingen organiserad Skog 
& Historia-inventering genomförts i berört område. De 21 lämningar som finns i detta register 
har införts utifrån tips från en studiecirkel 1995 (se Fig. 6 sid 10).  

Kulturmiljöer i vatten 

Inom projektet ”Kulturmiljöer i vatten” genomfördes stickprovsinventeringar i ett flertal 
vattendrag inom länet, för att skapa en övergripande kunskapsbild om länets kulturmiljöer i 
anslutning till vatten (Granholm 2013). Projektet resulterade även i en databas (GIS och 
beskrivningar). Informationen i databasen från 2010-2012 har dock inte uppdaterats i takt 
med att åtgärder och ingrepp genomförts i vattendragen.  

Längs Kågeälven inventerades sträckan mellan Stavaträsket och Slybergsforsen nedanför 
Storselet och 2010 registrerades en riskista, fyra dubbelkistor, en kilstensmur samt 14 
rensningar. Alla lämningar kan kopplas till flottningen och i rapporten beskrivs sträckan som 
till större delen återställd (se kartbilaga karta 3). 

De sträckor som inventerades längs Rickleån var dels mellan Älglund och Åselestupet samt 
mellan Överklinten och Burnäs och 2010 registrerades en sågverkslämning, en träbro, sex 
dubbelkistor, 7 kilstensmurar, 14 släntmurar och lika många rensningar. Lämningarna vid 
Sundströmsforsen och Gammfäbodforsen nämns som fina flottningsmiljöer. 

I Risån har sträckan mellan Brännvattnet och Göksjön inventerats och 2010 registrerades två 
brofästen, en dubbelkista, tre släntmurar, en riskista och fem rensningar. Mellan Risån och 
Lillån är en handgrävd kanal: Risåkanalen som användes för flottning men även för översilning 
av myrar.  

Längs Sikån inventerades området mellan Kalvträsket och Bygdeträsket och 2011 registrerades 
en dammvall, en moring, en kilstensmur, en färdväg, tre enkelkistor, fem riskistor, fem 
släntmurar, 20 dubbelkistor och 26 rensningar. Vattendraget bedöms som till större delen 
återställt. 

I Tallån har främst forssträckor inventerats och 2011 registrerades fem dubbelkistor, fyra 
enkelkistor, fyra riskistor, en släntmur, en dammvall, en kilstensmur samt två rensningar. Alla 
lämningar kan kopplas till flottningen och i rapporten beskrivs ån som till större delen 
återställd (se kartbilaga karta 4).  

Materialet från dessa inventeringar är inte införda i KMR. 
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Vägmiljöer 

I samarbete med Vägverket Region Norr och Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens 
län genomfördes projektet Kulturhistoriska vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län 
under åren 1999 – 2000. En värdefull vägmiljö berättar vägens och omgivningens historia. 
Projektet har inventerat statliga och enskilda vägar med statsbidrag anlagda före 1960 samt 
vägar anlagda före 1900 som tagits ur allmänt underhåll men som fått efterföljare. Endast 
vägar på landsbygden har ingått. Vägar i tätorter har inte inventerats. Vid inventeringen 
identifierades vägmiljöer och vägmiljöobjekt. 

Vägsträckan mellan Ostvik och Stavaträsk (vägnr 878) är utpekad som en värdefull vägmiljö 
(se kartbilaga. Karta 5) Vägombyggnaden från Drängsmark upp till Stavaträsk utfördes som 
AK-arbete mellan åren 1932-34 (Joelsson 2001). Längs hela sträckan finns kilometerstolpar av 
sten med inhuggna kilometerangivelse på. Några av dessa kilometerstolpar har registrerats 
inom ramen för projektet Skogens KulturArv I Kvarkenregionen (SKAIK). 

Vägsträckan mellan Rickleå och Bäck (vägnr 666) i Robertsfors kn är utpekad som en 
värdefull vägmiljö med en bevarad milsten (RAÄ nr Bygdeå 15:1) samt en fackverksbro från 
1926 över Rickleån. Även vägen mellan Avaborg–Bygdeträsk (vägnr 730) samt Grannäs (vägnr 
731) i Skellefteå kn är bedömda som värdefulla vägmiljöer främst pga att de kantas av långa 
och välhållna björkalléer som planterades på 1930-talet (se kartbilaga karta 6).  

 
Fig. 2. Fackverksbro över Rickleån i Rickleå. Foto Jeanette Joelsson. 
 

Broar 

Broinventeringen är en antikvarisk bedömning av broar i Västerbottens län som bygger på 
inventeringar som genomfördes huvudsakligen under år 1988. Inventeringen kompletterades 
och reviderades åren 1992 och 1994 (Dalgård 1995). I broinventeringen har en stålfack-
verksbro från år 1926 vid Rickleå, fått klassificeringen 2. Det vill säga att bron tillhör en 
kategori som i framtiden kan bli föremål för kulturhistoriskt bevarande. I broinventeringen har 
gångbron i centrala Robertsfors samt den gångbro som går över Rickleån vid Åselestupet 
bedömts som kulturhistorisk värdefulla. I Kvarnbyn har den betongbågbro som går över 
Kvarnbysån mellan Bygdeträsket och Göksjön bedömts som värdefull ur kulturhistoriskt 
hänseende (se kartbilaga karta 6). 
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Värdefulla vatten 

Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, sammanställde 2006 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans med länsstyrelserna 
områden med Sveriges mest värdefulla sötvattensmiljöer ur natur-, fisk-/fiske- och kulturmiljö-
vårdssynpunkt. Områdena i Värdefulla vatten pekades ut utifrån befintlig kunskap baserat på 
de kriterier som anges i den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- och 
kulturmiljöer. I Rickleåns vattensystem är det Bygdeträsket, Göksjön och delar av Risån 
(Risåkanalen till Lillån) som anses värdefulla (se kartbilaga karta 7). 

Riksintressen KMV 

Byarna runt Bygdeträsket är utpekade som Riksintresse för kulturmiljövården med följande 
preliminära text: 

Motivering: Bymiljöer i ett av länets mest representativa och välbevarade odlingslandskap. 
Området beläget kring de stora skogssjöarna Bygdeträsket och Gök- sjön speglar jordbrukets 
expansion och utveckling i Västerbottens kustland under 1800-talet. 

Uttryck för riksintresset: Jordbruksbyar i höjdlägen med visuella samband mellan varandra där 
de stora sjöarna Bygdeträsket och Göksjön utgör ett förenande landskapsrum. Stora 
sammanhängande odlingsmarker ned till stränderna med öppen sikt över sjöarna. Välbevarad 
traditionell jordbruksbebyggelse från 1800-talet med timrade bostadshus och 
ekonomibyggnader. Länets kärnområde för rundlogar. Fäbodställe, kvarn, såg, affärsbyggnad, 
skolbyggnader, soldattorp. Ort- och platsnamn. 

Robertsfors brukssamhälle är utpekat som Riksintresse för kulturmiljövården med följande 
text: 

Motivering: Bruks- och industrisamhälle som speglar den tekniska, ekonomiska och sociala 
utvecklingen från 1750-talets järnbruk via träindustri till modern högteknologisk 
tillverkningsindustri och från patriarkal bruksort via municipalsamhälle till nutidens 
kommuncentrum. (Brukssamhälle, industrisamhälle). 

Uttryck för riksintresset: Bruksområdet med arbetarbostäder, kontor, herrgård och mekanisk 
verkstad samt jordbruksbyggnader uppförda i slaggsten i form av magasin, ladugård, stall och 
fd mejeri. Rickleån med dammar, kraftverk och bevattningskanal. Det öppna odlings-
landskapet söder och öster om bruksområdet. Planstrukturen och bebyggelsekaraktären hos 
egnahemsområdet, anlagt enligt trädgårdsstadsplan från 1901, och dess omgivande successiva 
utvidgningar med bostadsbebyggelse under 1900-talet. Folkrörelse- och frikyrkobyggnaderna, 
centrumanläggningen från 1969 och bebyggelsen vid Tundalsskolan. 

Bevarade delar av den elektrifierade järnvägen från 1900. F.d. sulfitfabriken i tegel från 1902, 
byggnader för spritfabriken från 1941. Fabriksområdet med byggnader och anläggningar för 
diamanttillverkning från 1960-talet och framåt. Villaområdet mellan industriområdet och 
bruksmiljön, med tidstypisk bebyggelse från tidigt 1900-tal till 1970-tal. Gatumönster samt 
väg- och platsnamn med anknytning till ortens kulturhistoriska bakgrund och utveckling. 

Den reviderade utsträckningen av RI Robertsfors bruk har digitaliserats i samband med detta 
arbete (se kartbilaga karta 8). 

Odlingslandskap 

I samband med miljömålsarbetet för ett rikt och varierat odlingslandskap genomfördes en 
sammanställning i början av 1990-talet över länets värdefulla och bevaransvärda 
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odlingslandskap. Sammanställningen resulterade i publikationen ”Det värdefulla 
odlingslandskapet. Program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden”, som kan 
användas som underlag för ersättning för landskapsvård i odlingslandskapet, anslag för 
naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA) samt anslag för vård av kulturlandskap 
(KOLA) eller för annan fysisk planering. 

Jordbruksmarken kring Bygdeträsket samt Kågedalens nedre del har utpekats som värdefull. 

Under perioden 2002 – 2003 inventerades ängs- och betesmarker i Västerbottens län av 
Länsstyrelsen Västerbottens län. Denna inventering skall bl a fungera som ett underlag för 
uppföljning av det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. En liknande 
inventering under namnet ”Ängs- och hagmarksinventering” genomfördes 1988-91. 

Norr om Kågeälven uppströms Kusmark finns områden med kultiverad fodermark som 
utpekats som värdefullt. 

Kyrkliga kulturminnen 

I Bebyggelseregistret (BeBR) finns information om det byggda kulturarvet. Informationen 
kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och 
högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Informationen i Bebyggelseregistret 
uppdateras kontinuerligt. 

Längs Kågeälven har kyrkorna i Kåge, Ersmark och Kusmark (Kågedalens kyrka) medtagits (se 
kartbilaga karta 9). För området kring Rickleåns vattensystem har kyrkorna i Robertsfors, 
Överklinten, Bygdsiljum och Kalvträsk medtagits (se kartbilaga karta 10). 

 
Fig. 3. Kågedalens kyrka i Kusmark 1934. Skellefteå museums bildarkiv, bild nr X 01117. 
 
Industrihistoriska miljöer 

Projektet ”Västerbottens industrihistoriska arv” inleddes år 2000 med en förstudie i tre 
kommuner i länet: Norsjö, Robertsfors och Sorsele. Förstudiens syfte var att undersöka hur ett 
fort satt antikvariskt arbete med länets industrihistoriska arv från olika epoker ska kunna 
genomföras på bästa sätt. 
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Syftet med den länstäckande inventeringen var i första hand att ge kulturmiljövårdens 
handläggare ett relevant underlagsmaterial i frågor där industriarvet berörs samt att vara ett 
redskap för planarbete och information. Under åren 2000–2002 inventerades och registrerades 
487 industrimiljöer från perioden 1850–1970 i Västerbottens län. I rapporten finns registrerade 
miljöer listade och karaktäriserade efter branschtillhörighet. 

Bland de områden där ytterligare åtgärder föreslås finns Robertsfors med som ett exempel på 
industriell kontinuitet sedan 1700-talet. Här föreslås att en dokumentation genomförs vid 
Scandiamant, med sin unika diamantproduktion i den gamla massafabrikens lokaler, byggda 
vid sekelskiftet 1900. Dokumentationen bör ske med ett helhetsgrepp, med både en etnologisk 
och en byggnadshistorisk del.  

I rapporten finns även Förslag på objekt för vård och bevarande där Risåkanalen som grävdes i 
syfte att underlätta flottningen samt för att öka höskörden bör dokumenteras. 

Förslag: Arkeologisk och byggnadsantikvarisk dokumentation av kanalen och beskrivning av 
vårdåtgärder för att bevara kanalen, tillvarata dess kulturhistoriska värde och eventuellt göra 
den tillgänglig för besökare (Johansson 2004). 

Vattenkraftverk 

Under senare år har Länsstyrelsen Västerbotten inventerat kraftverk i länets vattendrag i syfte 
att ta fram ett kulturhistoriskt underlag om småskaliga elproducerande vattenkraftverk. Ett 
utkast till rapport finns i dag tillgängligt. 

I Rickleån finns två kraftverk nära Robertsfors. Kraftverket i Bruksforsen byggdes ca 1901 
(genomgripande ombyggnad 1934) och är fortfarande i drift och det är även kraftverket i 
Fredriksfors som byggdes 1904-1909 (se kartbilaga karta 4). Båda kraftverken har Värdeklass: 
2 (högt kulturhistoriskt värde). 

 
Fig. 4. Kraftstationsbygge i Kusmark 1913. Skellefteå museums bildarkiv, bild nr G 00264 

 
Flottningslämningar 

En historisk översikt av flottningslämningar i Västerbotten har genomförts av Erik Törnlund 
som publicerats i Länsstyrelsens meddelandeserie nr 1 2006. Här beskrivs flottningens 
bakgrund samt olika typer av flottledskonstruktioner samt var man hittar arkivuppgifter. Det 
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ges även förslag på kriterier och modeller för bevarande av lämningar från flottningsepoken 
(Törnlund 2006). 

Historiska Dammar i våra levande sjöar och vattendrag (Törnlund 2008), är en byråmässig, 
kulturhistorisk utvärdering av delar av damminventeringens underlag. 

En inventering av flottningslämningar som utgör vandringshinder har genomförts i Kågeälvens 
biflöden; Kusån och Klintån varav 28 lämningar ligger längs sträckor som berörs av denna 
sammanställning (Johansson 2010). 

En kulturhistorisk värdering av dammar samt sammanfattande kulturhistorisk dokumentation 
av Svartån, Burträsk socken, Skellefteå kommun, har genomförts av Västerbottens museum. 
Rapporten omfattar en kulturvärdesbedömning för 6 av de 17 utpekade dammarna 
(Granholm, 2019). 

 
Fig. 5. Släntmur i Tvärån. Foto Lage Johansson, Skellefteå museum 2020. 

 
Inom ramen för Samverkansprojekt Rickleån har Inventering och bedömning av kulturmiljöer 
vid Tvärån, Skellefteå och Robertsfors kommuner genomförts (Johansson 2020). 
Kulturmiljöerna utgörs främst av lämningar från flottningen. Inventeringarna fanns redovisade 
som GPS-punkter samt beskrivningar på blanketter. Dessa har överförts till exceltabell och 
linje-shape inom ramen för detta arbete. 

Inventeringar övriga 
Biotop 

Biotopkartering innebär att kartera fysiska förhållanden i (och omkring) vattendrag för att 
skapa ett underlag vid bland annat åtgärdsplanering. Under åren 2008-2012 genomförde 
Länsstyrelsen Västerbotten biotopkarteringar av ett stort antal vattendrag i länet. Arbetet 
resulterade i en databas, som även omfattar bilder tagna under fältarbetet.  
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Damminventering 

Damminventeringen är en databas med ca 1250 dammar över flera säsongers inventeringar, 
gjorda av Länsstyrelsens miljöanalysenhet åren 2003-2007 (Vennman 2004, Törnlund 2008). 
År 2008 genomfördes en byråmässig, kulturhistorisk utvärdering av delar av det insamlade 
materialet (Törnlund 2008), för att komplettera databasen som kunskapsunderlag.  

Dokumentationer 

En övergripande kunskapsöversikt för kulturmiljöer i Rickleån, Risån, Sikån, Tallån, Tvärån 
och Lugnbäcken genomfördes av Länsstyrelsen Västerbotten 2018. Dokumentationen bygger 
på arkiv- och litteraturstudier, studier av historiska kartor och bilder från arkiv samt studier av 
bilder och GIS material från tidigare inventeringar. Fokus har främst legat på att ta fram 
information om verksamheter som kan ha efterlämnat fysiska spår i vattendragen. Till den 
skriftliga sammanställningen av informationen har även GIS material levererats i form av 
shape-filer. Shaperna utgör markeringar av platser där det i underlaget finns en indikation på 
en kulturmiljö (Granholm 2018). 

I ovanstående översikt ges förslag på områden som bör studeras i fält, dessa områden har 
digitaliserats i samband med föreliggande arbete (se kartbilaga karta 10). 

Övriga underlag 

I syfte att identifiera platser där man kan förvänta sig lämningar efter samisk verksamhet har 
digitalt material rörande flyttleder, trivselland, passager samt visteplatser använts. Uppgifter 
om anläggningar i vattendrag har även hämtats från arkivmaterial som t.ex flottningsarkivet, 
historiska kartor samt byaböcker.  

 
Fig. 6. Karta över tidigare dokumentationer längs Kågeälvens vattensystem. De blå rutorna visar områden som 
berörts av fornminnesinventering mellan åren 1980-2001. 
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Fig. 7. Karta över tidigare dokumentationer längs Rickleåns vattensystem. De blå rutorna visar områden som 
berörts av fornminnesinventering mellan åren 1980-2001. 
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Kulturhistorisk bakgrund Kågeälvens vattensystem 

Nedanstående kulturhistoriska sammanfattning är baserad på dagens kunskapsläge 
utifrån de olika inventeringar som gjorts genom åren. I materialet finns stora 
kunskapsluckor rörande bebyggelse och näringar under förhistorisk tid och medeltid t. 
ex har inte lämningar från den samiska befolkningen medtagits vid äldre inventeringar. 

Förhistorisk tid 
 

STENÅLDER 

De äldsta kända bosättningarna inom Skellefteå kommun är belägna vid den dåtida 
kuststräckan samt i älvdalarna. Boplatser är funna bl a i Klutmark, Gummark, 
Djupgroven, Slind, Lundfors och Kusmark och de dateras till ca 3 500–2 500 f Kr. Här 
levde man av jakt, fiske och sälfångst. I anslutning till Kågeälvens vattendrag återfinns 
de flesta boplatser från stenålder kring Stavaträsket. Vissa boplatser t. ex RAÄ nr Jörn 
447:1 är kraftigt eroderade pga uppdämning av sjön. Läng den åsrygg som löper söder 
om Klintån i Stavaträskets västra del finns både förhistoriska boplatser men även 
fångstgropar. Ett 70-tal fångstgropar är registrerade längs Kågeälven mellan 
Lillkågeträsk och Stavaträsk. 
 

 
Fig. 8. En skylt som beskriver fångstgropar har satts upp vid Kvarnforsen av projektet Skogens kulturarv i Kvarken-
regionen. 

Under yngre stenåldern, (omkring 2 000 f Kr) hade kontakter etablerats med 
sydskandinavien, vilket bl a visas av fynd av flinta, företrädesvis yxor. En av 
fyndplatserna ligger i Kusmark söder om Övre Kläppen där ca 80 yxor (se Fig. 9 sid 
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13) påträffats (RAÄ nr Skellefteå stad 12:1).  Det finns i Skellefteå kommun även fynd 
av flintyxor i Klöverfors samt Fällfors, Hälleström och Hällfors längs Byskeälven. Vid 
Kusmark har även en pilspets av vit flinta påträffats (inv. nr SM 7213), den vita flintan 
kommer främst från Ryssland och inte från sydskandinavien. 
 

     
Fig. 9. Två av flintyxorna från Kusmark, RAÄ nr Skellefteå stad 12:1 

BRONSÅLDER  

Under bronsåldern (1 500–500 f Kr) domineras fornlämningsbilden i Skellefteå kommun 
av de många stora gravrösen som ligger vid dåvarande kustlinje. I Kågeälvens nedre lopp, 
mellan Kåge och Kusmark är ett 25-tal gravrösen registrerade. I närområdet har enstaka 
föremål som kan dateras till bronsålder påträffats; ett fragment av en bronsfibula vid 
Åkulla (RAÄ nr Jörn 37:1) och vid Kusmark (RAÄ nr Skellefteå stad 313:1) är en 
holkyxa av brons (se Fig. 10) hittad samt en enkel skafthålsyxa (RAÄ nr Skellefteå stad 
312:1). Norr om Ersmarksbodarna är två tväryxor av grönsten och bergart påträffade 
(RAÄ nr Skellefteå stad 320:1). 

 
Fig. 10. Holkyxa av brons påträffad vid Brännan norr om Kusmark, RAÄ nr Skellefteå stad 312:1. 

Vid Drängsmarkskläppen norr om Kågeälvens dalgång finns tre boplatser registrerade 
(RAÄ nr Byske 266:3 &602:1-603:1) som utifrån höjden över havet kan vara från 
bronsålder om dom låg vid den dåtida stranden.  
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JÄRNÅLDER 

Under järnåldern (500 f Kr– 1050 e Kr) inleds en period av sämre klimat med 
lägre medeltemperatur än tidigare och med mer nederbörd. Trots detta finns det fynd 
och fornlämningar som talar för en fast bosättning vid kusten och för ett expanderande 
jordbruk. I dalgångens nedre lopp finns fynd av oval eldslagningsten, pilspets och 
holkyxa av järn. Ett ovanligt fynd är den benpilspets (se Fig. 11) som påträffades vid 
Ersmarksängena i början av 1990-talet. Spetsen har daterats med 14C till ca 500 f. Kr. 
vilket är i brytningen mellan bronsålder och järnålder.  
 

 
Fig. 11. Pilspets av ben  

 
I slutet av 1880-talet hittades en smyckessamling i Kåge (RAÄ nr Skellefteå stad 10:1). 
Samtliga smycken var av brons och bland föremålen fanns ett större och ett mindre 
hästskoformat ringspänne (se Fig. 12) med emaljinläggningar. Spännena, som 
daterades till 300-400-talet e.Kr., visade på likheter med ringspännen från Finland, 
Baltikum och i några fall Sverige. Det större ringspännet är ca 11 cm stort och är 
förebild till Skellefteå museums logotype. 
 

 
Fig. 12. Ett av spännena som påträffats i Kåge. 

 
Vid Björkträsk 1 km norr om Kågeälven har en järnyxa från vikingatid påträffats. 
 
Undersökningar av härdar (samiska Àrran) (RAÄ nr Jörn 863) har gjorts vid 
Hobergsträsk, ca 5 km NÖ om Kågeälvens övre lopp. De har daterats till perioden 900 
– 1 200 e. Kr. och genom att analysera fosfaterna i jorden verkar det som att alla kåtor 
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varit organiserade på likartat sätt vad gäller köksdel och ingångar. Liknande lämningar 
kan vara möjliga att hitta även vid Kågeälven. 

Historisk tid 

MEDELTID 

Under senare delen av 1300-talet och under 1400-talet ökade befolkningsmängden 
kraftigt. Vid medeltidens slut hade många av de rika jordbruksbyar vi idag känner 
redan befolkats. Oftast bosatte man sig norr om sjöar och vattendrag med bebyggelsen 
placerad på ett höjdläge för god dränering. I södersluttningen ner mot vattnet var 
marken mindre frostlänt och passade för odling. Norr om Skellefteå var Kåge, Ersmark 
och Kusmark befolkade. Inga fynd som kan hänföras till medeltid har påträffats 
uppströms Kågeälven.  
 
1500-TAL 

Sedan följde en lång rad av år då utvecklingen stagnerade. Den främsta orsaken till 
detta var nog de många krig som pågick. Männen gick ut i krigstjänst och kvar på 
gårdarna blev kvinnor, barn och åldringar. Som ytterligare sten på börda ålades 
befolkningen i hela landet i slutet av 1560-talet, att betala en stor summa pengar till 
Älvsborgs lösen. När Gustav Vasa upprättade jordaboken av år 1543 fanns endast en 
jordbruksby inom Jörn socken, nämligen Stavaträsk. Dagens by Storkågeträsk vid sjön 
med samma namn finns med i jordeboken 1543. Under namnet ”Stora Kogha” 
uppträder Storkåge (nuvarande Kåge) första gången i ett dombrev från år 1500. Kåge 
(Storkåge) är känt sedan 1505, då änkan Gunborg från Stockholm sålde det till prosten 
herr Andreas i Skellefteå. Herr Andreas hade ett frillobarn, Malin, som ärkebiskop 
Jacob Ulfsson 1507 lät förklara äkta, varigenom hon fick arvsrätten till Kåge. Hon var 
gift med Anders Jacobsson från Bureätten. År 1503 redovisas 15 hemman i Kåge. I 
Gustav Vasas jordebok nämns också att platsen var ett av socknens bästa 
jordbruksområden. Byns närhet till havet och goda hamn-förhållanden medförde att 
fiske, handel, varvsverksamhet och sjöfart kom att prägla näringslivet. 
 
1600-TAL 

Ett stycke in på 1600-talet inföll så en rad svagår som innebar uteblivna skördar, svält 
och fattigdom. Under medeltiden hade många av de kustnära byarna blivit 
överbefolkade. För att finna nya bosättningsområden vidtog en successiv utflyttning 
från kusten till inlandet och det var främst vid de större sjöarna man då slog sig ner. På 
karta över Västerbottens kust som troligen upprättats under 1600-talet är det 5 gårdar 
i (Stor)Kågeträsk, 8 gårdar i Kusmark, 16 gårdar i Ersmark och 14 i StorKåge (Kåge). 
 
Efter Piteås stadsbrand 1666 väcktes förslag på att en ny stad skulle byggas upp på Ön 
i Kåge. Stadens namn skulle vara Hedvigsstad, efter kung Karl X Gustavs gemål 
Hedvig Eleonora. Ett av skälen till placeringen av en ny stad här var den redan 
befintliga hamnen. Någon ny stad på Ön blev det nu inte, bara en minnessten. 
 
Statens intresse för de norra regionerna ökade dock och nu börjande man rita kartor 
över enskilda gårdar med den omgivande odlingsmarken. De tidigaste kartorna visar 
kyrkorna med prästgårdens ägor. 
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I Storkågeträsk finns länets äldsta gruva. Redan 1609 anmäldes att man funnit koppar 
här och 1624 utfärdades privilegier för malmbrytning. Det är det äldsta bergsverks-
privilegiet för Övre Norrland. En hytta anlades 1624 vid Storfallet i Kågeälven 
(Skellefte stad 551:1). Under 1630-talet upptas sju bönder och sju drängar som 
befriade från krigstjänst för att arbeta i gruvan. Det fanns även en koppargruva på 
Storheden, ca 1,7 km söder om gruvan i Storkågeträsk (Skellefte stad 503:1). 
Gruvverksamheten avstannade under 1600-talet, men man fortsatte att söka malm i 
området. 
 

Fig. 13. En skylt som beskriver gruvan i Storkågeträsk har satts upp vid affären i byn av projektet Skogens kulturarv 
i Kvarken-regionen. 

1700-TAL 

Under 1700-talet hade ryssen bränt och skövlat många av de kustbyar som också 
fungerade som handelscentra. Med freden i början av 1720-talet och ett stabilare 
läge i landet började också befolkningsmängden öka igen. Det dröjde fram till mitten 
av 1700-talet innan jordbruket fick någon större utveckling och omfattning. Tidigare 
hade boskapsskötsel och ängsbruk varit den dominerande jordbruksformen, men från 
1750 fram till 1870 fördubblades arealen åkermark. Under 1700-talet började man 
även med översilning av slåttermarker i syfte att förbättra höskörden på naturängar. 
 
I syfte att skapa större åkerenheter antogs 1757 förordningen om storskifte. Avvittring 
var den process genom vilken enskildas mark skildes från statens och inleddes i slutet 
av 1680-talet med syftet att göra skog tillgänglig för bergsbrukets behov. Från och med 
1700-talets första hälft kom flera nya förordningar genom vilka avvittringen inriktades 
mot att skapa förutsättningar för nybyggen och en ökad jordbruksproduktion. 
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I Kågedalen upptäcktes fyndigheter av kalk på 1700-talet, möjligen i samband med att 
man letade malm kring Storkågeträsk. Längs Kågeälven har två kalkugnar registrerats: 
RAÄ nr Skellefte stad 553:1 & Skellefte socken 234. Kalken såldes till stor del till 
kyrkan för reparation av kyrkor och nybyggen. När Skellefteås kyrka byggdes om till 
korskyrka på 1790-talet blev den en stor avnämare av kalk från trakten. Skellefteå 
museum har genomfört en dokumentation av en kalkugn i anslutning till 
Björkdalsgruvan (Raä nr 233:1, Skellefteå socken) samt en beskrivning av 
kalkhanteringen i Skelleftebygden. 
 
Ett uppsving för handeln med omvärlden sker när det bottniska handelstvånget 
upphävs. Tidigare hade alla varor som fraktades sjövägen förtullats i Stockholm. Ratan 
blir 1767 stapelhamn för städerna i Västerbotten. Det innebar att alla varor som 
importerades eller exporterades via sjövägen från Torneå, Luleå, Piteå och Umeå skulle 
förtullas i Ratan och inte i Stockholm. 
 
Efterfrågan från Europas sjöfartsnationer på tjära för impregnering av skepp och 
tågvirke gjorde att exporten ökade. Tidigare har man utvunnit tjära till husbehov. I 
anslutning till Kågeälven är fyra tjärdalar registrerade i FMIS och sex i Skog & 
Historia-registret. Ytterligare 23 möjliga tjärdalar är synliga i höjdmodell (LiDAR). Ett 
sätt att transportera tjärtunnorna till utskeppningshamnarna var att flotta buntar av 
tjärtunnor. 
 
Slutet av 1700-talet innebar ett uppsving för träförädlingsindustrin i Sverige. Det fanns 
då 11 finbladiga sågar i Västerbotten samt ca 300 grovbladiga salusågar. I Kusmark 
fanns en grovbladig såg 1724 och i Holmfors, Kåge fanns en såg 1795. 
 
1800-TAL 

Kåge var under mitten av 1800-talet en viktig importhamn. Här fanns två skeppsvarv, 
en såg, en kvarn och ett par garverier förutom byggnader för den handel som följde 
med sjöfarten. Här fanns också tidigt två repslagerier belägna ute på Ön. Vid laga 
skifte 1928 flyttades boden och hela repslagarbanan till den nuvarande platsen. 
Repslageriet var i produktion fram till 1950-talet då företaget blev grossistfirma i 
tågvirke. Repslageriet är i dag byggnadsminne. 
 
Laga skifte genomfördes under senare hälften av 1800-talet då även jordbruket 
moderniserades och rationaliserades. Laga skifte innebar att varje bondes andel 
samlades och lades ut på en plats och att vissa gårdstomter flyttades till nya tomtlägen, 
om så behövdes. Under detta århundrade anläggs många mindre kvarnar och sågar i 
vattendragen kring byarna Ersmark, Kusmark, Stavaträsk, Slyberg m. fl. Dessa ägs ofta 
gemensamt av byn och marken består i de flesta fallen av samfälligheter. 
 
Skyldigheten att anlägga och underhålla vägar vilade helt på den jordägande 
befolkningen. Industrialiseringens krav på goda kommunikationer tvingade fram en 
förändring och 1841 blev det möjligt att erhålla statsbidrag för anläggande av vägar. 
 
I början av 1800-talet planerades för ett järnbruk, Bondhammars bruk, vid Nyland, 
öster om Varuträsk. En väg från det planerade bruket vid Klintforsån gick till hamnen 
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för utskeppning i Kåge hamn. Bruket kom aldrig i gång, men en sten som markerar 
platsen för det planerade bruket är registrerad i Skog & Historia-registret Objekt id 
3009079. 
 
Skogsbruket har sedan 1800-talets mitt varit både huvudsaklig näringskälla och 
binäring för ett flertal invånare. Många kombinerade det egna jordbruket med 
skogsarbete i olika former under vintern, ytterligare andra arbetade med flottningen 
under vår och försommar.  
 
Den ökande efterfrågan på skogsråvara i form av timmer bidrog till en utbyggnad av 
flottlederna för att underlätta flottningen. Kågeälven var den första älven i länet som 
blev allmän flottled 1872 och flottningen fortgick fram till 1958. Även tillverkningen 
av tjära i tjärdalar ökade och under 1850-talet var Västerbotten ett av de större 
exportområdena. 
 
En av jordbrukets binäringar var salpetertillverkning. Salpeter användes för tillverkning 
av krut och det var viktigt att landet var självförsörjande på denna produkt för landets 
försvar. Den användes vid krutframställning och tillverkades genom sjudning av 
kreatursurin, en av länets få kvarvarande salpeterlador finns i Ersmark. 
 
1900-TAL 

Under denna tid påbörjas elektrifieringen av samhället och kraftstationer anläggs i 
Kåge samt i Kusmark vid Övre Kläppen. Många sågverk som tidigare var vattendrivna 
flyttas ut mot kustens utskeppningshamnar och blir ångdrivna. Kommunikationerna 
förbättrades med ett utbyggt vägnät och järnvägsnät. Nya samhällen anlades i 
anslutning till järnvägen. Vägsträckan mellan Ostvik och Stavaträsk (vägnr 878) är 
utpekad som en värdefull vägmiljö. Vägombyggnaden från Drängsmark upp till 
Stavaträsk utfördes som AK-arbete mellan åren 1932-34. Längs hela sträckan finns 
kilometerstolpar av sten med inhuggna kilometerangivelse på. Några av dessa 
kilometerstolpar (se Fig. 14) har registrerats inom ramen för projektet Skogens 
KulturArv I Kvarkenregionen (SKAIK). 
 

        
Fig. 14. Två kilometerstolpar av huggen sten i närheten av Lillkågeträsk. Foto Ronny Smeds,VBM. 

 

I Ersmark finns Skellefteå gummifabriks AB (SKEGA; Skega Seals; Metso) som är ett 
exempel på den verkstadsindustri som växte upp under andra halvan av 1900-talet. 
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Kulturhistorisk bakgrund Rickleåns vattensystem 
Nedanstående kulturhistoriska sammanfattning är baserad på dagens kunskapsläge 
utifrån de olika inventeringar som gjorts genom åren. I materialet finns stora 
kunskapsluckor rörande bebyggelse och näringar under förhistorisk tid och medeltid t. 
ex har inte lämningar från den samiska befolkningen medtagits vid äldre inventeringar. 

Förhistorisk tid 

STENÅLDER 

Det förhistoriska materialet utgörs framför allt av stenåldersboplatser och 
fångstgropar. Boplatserna ligger bl a vid Bygdeträskets södra sida, vid Bjursjön och i 
Strandholm. Enstaka boplatser finns vid de större sjöarna Tallträsk, Brännvattnet, 
Yttre Åsträsket och Söder-Lidträsket. Majoriteten av dessa kan sannolikt hänföras till 
stenåldern utifrån höjden över havet. En boplatsvall finns registrerad NV om 
vattensystemet, i Arnbergsviken i södra delen av Norsjön vid Norsjö. Bristen på 
registrerade boplatser längs vattendragen är troligen en inventeringslucka då det är 
området från kusten upp till Överklinten samt området kring Bygdeträsket som 
inventerats under åren 1981-2001.  

Inom området finns ett ovanligt stort inslag av förekomst av flintyxor och flintavslag. 
Kring Bygdeträsket är en håleggad flintyxa påträffad vid Bygdeträskliden (RAÄ nr 
Burträsk 132:1) och vid Korvbäckens utlopp vid Strandholm (RAÄ nr Burträsk 30:1) 
har pilspetsar, knivar och yxor av flinta påträffats. Vid Strandholm fanns även en 
stridsyxa av bergart. Vid Kallbäcken (RAÄ nr Burträsk 43:1), söder om Bygdsiljum 
påträffades 27 flintyxor i början av 1900-talet då bäcken rätades ut. Även vid Åselet, 
mellan Överklinten och Bygdsiljum, har fem hela flintyxor samt tre fragmentariska 
påträffats (se Fig. 15) vid odling (ej reg i KMR). Söder om Robertsfors samhälle har två 
håleggade flintyxor påträffats vid Hässjerået (RAÄ nr Bygdeå 208:1 & 215:1). En 
genomgång av flintfynden har gjorts av Anders Huggert och presenterats i tidskriften 
Västerbotten nr 3 -1993. 

 
Fig. 15. Flintyxor från Åselet 

Förutom föremål av flinta som kan hänföras till stenåldern har en håleggad yxa av 
skiffer (RAÄ nr Burträsk 202:1) påträffats i Bygdsiljum och en dubbelkonisk 
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stridsklubba (RAÄ nr Burträsk 209:1) registrerats vid Ingårdsbyn. Därutöver har 
enstaka kvartsavslag påträffats kring Bygdeträsket. 

Vid Kalvträsk har ”världens äldsta skida” påträffats. Skidan är daterad med C14 och är 
ca 5 200 år gammal. Kring Bygdeträsket har tre skidfynd gjorts, det är två (hela?) 
skidor (RAÄ nr Burträsk 211:1 & 212:1) samt en skidspets (RAÄ nr Burträsk 210:1). 
Skellefteå museum har daterat skidfyndet från Västanträsk (RAÄ nr Burträsk 212:1) 
och den blev 897±29 BP-år gammal vilket blir 1 041 – 1 212 AD. I övriga 
beskrivningar uppges att skidorna är ca 1000 år gamla, oklart dock hur dom daterats. 

BRONSÅLDER 

Den generella bilden vi har av lämningar från bronsålder är ett ganska stort antal rösen 
vid den dåvarande kusten, men det finns stora kunskapsbrister vad gäller boplatserna 
från denna period. Enstaka rösen finns norr om Rickleån vid Rickleå och upp mot 
Lägde på östra sidan av Lägdsjön. På Sikeåberget vid Sikeå finns ett 10-tal rösen. Bland 
föremål som brukar hänföras till bronsålder är simpla skafthålsyxor, mejslar av 
grönsten, dolkar av flinta samt stora kvartsitspetsar. Inom vårt område är två simpla 
skafthålsyxor registrerade, dels vid Isakfäboda (VBM inv nr 17443) samt vid 
Andersvattnet (Sm inv nr 38). Två mejslar i grönsten är kända, en vid Andersvatten 
(VBM inv nr 15778) samt vid Kvarnforsen i Överklinten (VBM inv nr 20858). I 
databasen ADIN (Arkeologisk databas i Norrland) finns en uppgift om en boplats som 
daterats till bronsålder och det är boplatsen vid Strandholm (RAÄ nr Burträsk 30:1) 
som även har stenålderdateringar.  

Den huvudsaklig bronsåldersbygden är lokaliserad till området kring Ånäset med 
omland, utifrån föremålsfynd och gravrösen. Här återfinns ett stort antal rösen vid 
Holmsjöberget, bronsföremål (Flarkenspännet ((se Fig 16)), Hökmarksdolken och 
Broträsknålen), ett troligt bronsåldershus vid Mårtenfäboda (RAÄ nr Nysätra 172:1) 
med bl. a fynd av en degel. De högst belägna rösena återfinns vid Vebomark och kan 
ha anlagts vid en havsnivå 3 500 – 3 700 år äldre än dagens. Under äldsta bronsålder 
var det möjligt att segla inomskärs vid Vebomark då området skyddades av en större ö 
i öster. Även senare under bronsåldern bestod området norr om Ånäset av djupa 
havsvikar. 

 
Fig. 16. Flarkenspännet 
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JÄRNÅLDER 

Kunskapen om järnåldern i kustlandet är väldigt bristfällig. Två tomtningar (RAÄ nr 
Bygdeå 105:1-2) samt en stensättning (RAÄ nr Bygdeå 85:1) ligger på en mindre ö 
utanför Rickleåns utlopp för 1000 år sedan. I dag heter platsen Avakammen. Kring 
Bygdeträsket finns enstaka skidfynd (se ovan) som kanske hör till järnåldern. Skellefteå 
museum har daterat skidfyndet från Västanträsk (RAÄ nr Burträsk 212:1) och den blev 
897±29 BP-år gammal vilket blir 1 041 – 1 212 AD. En skida är även påträffad öster 
om Nörd-Lidsträsket i Norsjö kommun. Vid Västervik på västra sidan av Bygdeträsket 
har ett järnföremål /blysmälta påträffats vid RAÄ nr Burträsk 32:1, som ev. hör till 
järnåldern. I södra delen av Villvattnet har en sölja som typologiskt daterats till 
järnålder påträffats. En pilspets av järn som kan vara järnålder har påträffats i 
närheten av Lubboträsk i en fångstgrop. Vid Sikån nedströms Villvattnet finns tre 
härdar (RAÄ nr Burträsk 128:1, 163:1 & 170:1) som ev. kan vara från järnålder. 
Ingen av dem är undersökta, men en ligger vid Lappstuguforsen vilket tyder på en 
relativt stationär bosättning. Enligt uppgifter i ADIN finns det järnåldersdateringar 
från Mårtenfäboda (RAÄ nr Nysätra 172:1), så platsen har troligen varit i bruk både 
under yngre bronsålder och äldre järnålder. 

Historisk tid 

MEDELTID 

Det äldsta skriftliga dokumentet som berör vårt område dateras till 1314. Det är en 
skattelängd, i vilken Uma och Bygda socknar omnämns. Från första halvan av 1300-
talet är också Hälsingelagen som även omfattade Västerbotten. I den räknas Uma och 
Bygda socknar till Ångermanland. Lagen gällde under större delen av 1300-talet. 
Bygdeå kyrka är en av övre Norrlands äldsta stenkyrkor och grundlades i mitten av 
1400-talet och stod klar 1539. Det är troligt att en äldre träkyrka funnits på platsen 
tidigare, då det finns uppgift om en kyrka redan 1314. Längs kusten finns flera s.k. 
marknamn, t. ex Grimsmark, Gunsmark, Estersmark och Edfastmark. Byarna med 
marknamn antas ha anlagts under medeltiden. I skatteboken från år 1413 fanns 40 
hushåll i Bygdeå socken. Till Burträsks socken skedde inflyttning från områden 
närmare kusten troligen under 1300-talets andra hälft och bland de byar som först 
befolkades var Bygdeträsk, Ljusvattnet och Renbergsvattnet. 

1500-TAL 

Bygdeå kyrka är en av övre Norrlands äldsta stenkyrkor och stod klar 1539. I Gustav 
Vasas jordebok från 1543 finns det 225 hushåll i hela socknen med den västligaste 
bebyggelsen noterad i Norsjö, Kattisträsk och Villvattnet uppströms Bygdeträsket. 
Övrig bebyggelse som finns 1543 är byarna Bygdeträsk, Andersvattet, Korssjön, 
Åkullsjön, Överklinten, Estersmark, Lägdeå och Rickleå.  

Enligt uppgift i Västerbotten genom tiderna anlades en grovbladig kronosåg i Rickleå 
under 1500-talet. 
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I Burträsk socken fanns fast bosättning i Villvattnet i mitten av 1500-talet. Då fanns 
det tre bönder i Villvattnet, och vid början av 1600-talet hade antalet bönder ökat till 
tio. Under fortsättningen av 1600-talet och under 1700-talet sjönk 
befolkningsmängden, men vid laga skiftet 1853 var hemmansantalet åter tio. 

1600-TAL 

Bebyggelsen växte mycket långsamt från kusten och in i landet. Orsaken till 
stagnationen i befolkningstillväxten beror främst på de många krigen och utskrivningar 
av knektar. Åkerbruket var av liten omfattning och 1607 hade Västerbotten de minsta 
spannmålsskördarna i Norrland. Statens intresse för de norra regionerna ökade dock 
och nu börjande man även rita kartor över enskilda gårdar med den omgivande 
odlingsmarken. De tidigaste kartorna visar kyrkorna med prästgårdens ägor. 

På en karta över kustområdet som sannolikt är från 1600-talet är gårdarna i byarna 
markerade som små cirklar. I vårt område finns den största bebyggelsen kring 
Bygdeträsket, främst i den norra delen. Här finns 13 gårdar markerade, strax nedanför 
Bygdeträskets utlopp finns 6 gårdar markerade men det står inget namn på kartan. Det 
borde vara byn Siljum som existerade när gruvan anlades. Övrig bebyggelse i byarna 
längs Rickleåns vattensystem är 1-4 gårdar i varje by, med undantag för Överklinten (6 
gårdar) och Rickleå (10 gårdar). På en karta över Bygdeå socken som troligen har 
tillkommit något senare under 1600-talet finns byn Bygdsiljum och har då 8 gårdar. I 
Rickleå finns nu 14 gårdar. En ”mjölkvarn” är utritad i Rickleån strax söder om 
Bygdsiljum, en kvarn finns även i Trybäckens utlopp i dåvarande Edfastmark. På 
denna karta är även 2 laxfisken utritade, uppströms och nedströms Rickleå by. 

Vid laga skiftet finner man bebyggelsen i Bygdsiljum förlagd runtom Siljesundet och 
nedanför Kärrstaka- och Lillhultsberget. Tre soldattorp kom att förläggas till 
Lillkvarngärdan. 

Gruvan i Siljum anlades ca 1630, det är länets äldsta järngruva (se Fig. 17, sid 23). Det 
var den enda i länet som försågs med järnmalm från en lokal gruva. Berget kallas i dag 
Gruvberget och byn Bygdsiljum. Nyheten om fyndigheten spreds snabbt och långt – 
1637 fick Stockholmsborgaren Anders Hindriksson tillstånd att uppföra en masugn 
och en stångjärnssmedja i Siljum. Året därpå övertog byns bönder privilegiet och 
masugnen stod färdig 1641. Den byggdes vid Masugnsforsen i Rickleåns utlopp ur 
Bygdeträsk, ungefär där kvarnen idag ligger. Men kvaliteten på tackjärnet blev dålig 
och orsaken var malmen. Den innehöll titan och höga halter svavel som gjorde malmen 
svårsmält och tackjärnet sprött. Efter bara två års drift lades verksamheten ner och 
hyttan fick förfalla.  
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Fig. 17. Ingången till gruvan i Bygdsiljum. 

Vid inventeringarna inom Skog & Historia-projektet påträffades unika lämningar i 
form av rostningsplatser (SoH objekt id 3005681) i närheten av Liljabäck SÖ om 
Åkullsjön.  Lämningarna liknar kolbottnar till utseendet men består av rostad 
järnmalm. Då vår kunskap om detta var obefintlig konsulterade vi Gert Magnusson 
som besökte platsen och berättade att det var ganska vanligt att man använde 
myrmalm i masugnarna när malmen i gruvorna var undermålig. 

Under 1600-talet byggdes kapell i Burträsk och Nysätra (Ånäset). De första kyrkorna 
byggdes av trä och bestod av timmerkonstruktioner. Till varje kyrka hörde en kykstad 
som beboddes under kyrkobesöken. Vid Bygdeå kyrka finns Karolinastugan samt 
kyrkstallar kvar från kyrkstaden.  

Under 1600-talet anlades Kustlandsvägen, den första körvägen genom länet som var 
farbar både sommar och vinter. De förbättrade kommunikationerna var främst viktiga 
för militära truppförflyttningar. Gumboda hed började att användas som övningsplats 
för Västerbottens regemente 1648. År 1668 meddelade landshövding Graan att vägen 
var framkomlig med kärra ända till Luleå. För vägens underhåll och standard 
utfärdades ett antal förordningar bl. a regler om att alla är skyldiga att röja väg och 
bygga broar, instruktioner om att vägarna mäts med snören ”så att alla milar bli lika 
långa”, förordning om postbefordran och bestämmelser om gästgiveriväsendet.  

Gästgiverierna övertog inkvarteringen av resande från prästerna och den första 
gästgivaren tillsattes i Levar, Nordmalings kommun, 1635. Vid gästgiverierna skulle 
det även finnas tillgång till skjutshästar och avståndet mellan gästgiverierna skulle inte 
vara längre än 2 mil. Gästgiveriet i Rickleå är bevarat och är i dag privatbostad, 
byggnaden ingår i de miljöer som utvalts i Robertsfors kulturmiljöprogram. 
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1700-TAL 

Befolkningsökningen tar inte fart förrän i slutet av århundradet. Ryssarnas härjningar 
längs Västerbottenskusten i början av 1700-talet bidrog sannolikt till ekonomisk 
stagnation. På storskifteskartan från 1760 finns nu 16 gårdar i byn Rickleå. På karta 
från 1749 över byn Edfastmark finns 4 gårdar och 2 kvarnar i Rickleån, samt två 
fäbodar – Isakfäboda och Antfäboda. Vid Isakfäboda finns en kvarn utritad. På äldre 
geometriska kartor från 1600-talet är endast ett hus utritat som symboliserar gården. 
Under 1700-talet börjar man rita ut de enskilda husen som oftast består av fyra hus 
placerade i en fyrkant omgivande ett gårdstun. I närheten av gårdarna fanns åkrarna 
där säden odlades. På ängarna slog man foder till kreaturen, som under 
barmarksperioden betade på skogen. De bästa ängarna låg vid vattendrag som 
översvämmades under vårfloden och därmed gödslades med slam. Gårdarna 
lokaliserades ofta i anslutning till jordbruksmarken nära vattendragen. 

I syfte att skapa större åkerenheter antogs 1757 förordningen om storskifte. Avvittring 
var den process genom vilken enskildas mark skildes från statens och inleddes i slutet 
av 1680-talet med syftet att göra skog tillgänglig för bergsbrukets behov. Från och med 
1700-talets första hälft kom flera nya förordningar genom vilka avvittringen inriktades 
mot att skapa förutsättningar för nybyggen och en ökad jordbruksproduktion. 

De gamla järnbruken i Mellansverige har under 1700-talets början skövlat sina skogar. 
I Norrland fanns både vattenkraft och skog och John Jennings och Robert Finlay erhöll 
rättigheter att anlägga ett järnbruk i byn Edfastmark 1751. Bruket döps till Robertsfors 
efter Robert Finlay och uppfördes 1758. 1760 var masugnen färdig, och 1782 var 
stångjärnssmedjan klar för användning. Vid manufaktursmedjan förädlades bara en 
liten del av stångjärnet - det mesta exporterades. En utskeppningshamn anläggs i Sikeå 
1759. Bruksetableringen innebär att en mängd träkol produceras i kolmilor, kring byn 
Åkullsjön har ett stort antal kolbottnar registrerats vid projektet Skog & Historia. 

Ett uppsving för handeln med omvärlden sker när det bottniska handelstvånget 
upphävs. Tidigare hade alla varor som fraktades sjövägen förtullats i Stockholm. Ratan 
blir 1767 stapelhamn för städerna i Västerbotten (se Fig. 18, sid 25). Det innebar att 
alla varor som importerades eller exporterades via sjövägen från Torneå, Luleå, Piteå 
och Umeå skulle förtullas i Ratan och inte i Stockholm. 
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Fig. 18. Hamnen i Ratan. Foto Katrine Nygren, Länsstyrelsen Västerbotten 

Efterfrågan från Europas sjöfartsnationer på tjära för impregnering av skepp och 
tågvirke gjorde att exporten ökade. Tidigare har man utvunnit tjära till husbehov. Ett 
sätt att transportera tjärtunnorna till utskeppningshamnarna var att flotta buntar av 
tjärtunnor. Till de stora segelfartygen krävdes även stora mängder rep och det är 
möjligt att även hampa exporterades.  

Sex tjärdalar finns registrerade i FMIS och 3 i Skog & Historia-skiktet. 14 tjärdalar är 
synliga i terrängskuggning. 

Nysätra kyrka är uppförd 1707–1710. Det är länets äldsta träkyrka och en av stiftets 
få bevarade kyrkor från tidigt 1700-tal. 

1800-TAL 

En såg anlades redan 1799 vid Stenfors, Ånäset och var i drift ända fram till 1914. 
Verksamheten vid Stenfors utökades med en tullmjölkvarn 1840. Bygdsiljums byamän 
erhöll 1847 tillstånd för en husbehovssåg med två grova blad i Lappsjöbäcken. När 
anläggningen överläts till kronolänsman J F Nyblad 1853, önskade denne flytta sågen 
till södra sidan av kvarndammen i Bygdsiljum.  Robertsfors bruk ökade sina 
skogstillgångar och anlade 1798 ett sågverk vid Kvarnforsen (Fredriksfors) vilket år 
1831 flyttades till Mårsforsen (Bruksforsen), uppströms bruket. Robertsfors bruk 
utvecklades under 1800-talet med en ny stångjärnssmedja i Fredriksfors 1858 och en 
mekanisk verkstad anlades i Robertsfors 1865-68. Manufakturproduktionen nådde sin 
höjdpunkt under 1840 -1850 då man förutom spik även tillverkade skeppssmiden, 
kättingar och lås. Brukets ökande produktion krävde mera kol och 
kolningsverksamheten steg. För att underlätta transporten mellan Robertsfors och 
Sikeå byggdes en järnväg som var färdigställd 1881. I Sikeå byggdes även ett 20-tal 
fartyg av vilka flera exporterades. 
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Även tillverkningen av tjära i tjärdalar ökade och under 1850-talet var Västerbotten ett 
av de större exportområdena. Under 1860-talet infördes näringsfrihet vilket bidrog till 
att handeln ökade. Häggströmska Handelshuset var under perioden 1800–1874 en av 
Västerbottens mest framträdande arbetsgivare. Handelshuset hade sin bas på Dalkarlså 
herrgård, dit Johan Häggström, borgare från Umeå, flyttade kring sekelskiftet 1800. 
Till en början bestod verksamheten av småskaligt skeppsbyggande, lantbruk och 
handel. Under sonen Erik Häggström den äldre (1794-1861) och sonsonen Erik 
Häggström den yngre (1821-1874) expanderade dock handelshuset markant för att 
under glansåren kring 1855-60 innefatta en rad olika verksamheter såsom: 
varvsindustri, handelsverksamhet, rederiverksamhet, sågverksindustri (Dalkarlså 
sågverk, Håknäs sågverk), tullkvarnar, samt bruksindustrin (Strömbäcks glasbruk, 
Johannisfors bruk med mera). 

 
Fig. 19. Dalkarså herrgård. 

Laga skifte genomfördes under senare hälften av 1800-talet då även jordbruket 
moderniserades och rationaliserades. Laga skifte innebar att varje bondes andel 
samlades och lades ut på en plats och att vissa gårdstomter flyttades till nya tomtlägen, 
om så behövdes. I byarna kring Bygdeträsket finns förutom väl bevarade 
mangårdsbyggnader och bagarstugor även ekonomibyggnader och rundlogar (såväl 
med sadeltak, som med det för burträskbygden karakteristiska kåtataket). 

Den ökande efterfrågan på skogsråvara i form av timmer bidrog till en utbyggnad av 
flottlederna för att underlätta flottningen. 1851 fick Bureå sågverk tillstånd att gräva 
en kanal mellan Risån och Lillån i Burträsk för flottning av timmer. En damm 
uppfördes vid Risåtjärn som även kunde användas för översilning av en myr för att 
förbättra höskörden. Vid den industrihistoriska dokumentationen som genomfördes i 
länet 2003-2004 finns följande förslag för Risådammen: Arkeologisk och 
byggnadsantikvarisk dokumentation av kanalen och beskrivning av vårdåtgärder för 
att bevara kanalen, tillvarata dess kulturhistoriska värde och eventuellt göra den 
tillgänglig för besökare. 
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Skyldigheten att anlägga och underhålla vägar vilade helt på den jordägande 
befolkningen. Industrialiseringens krav på goda kommunikationer tvingade fram en 
förändring och 1841 blev det möjligt att erhålla statsbidrag för anläggande av vägar. 
 
1900-TAL 

Redan 1904 finns ett beslut att Rickleån och Tvärån ska vara allmänna flottleder, men 
det förefaller som om det är först år 1907 som flottleden avsynats och därmed i 
praktiken blivit en allmän flottled. Rickleåns nedre del, från Robertsfors ned till havet, 
har aldrig varit en del av den allmänna flottleden. Flottningen i Rickleån upphörde år 
1961. 

Under denna tid påbörjas elektrifieringen av samhället och kraftstationer anläggs i 
Risån, Sikån och Rickleån. Enligt en förteckning från SMHI daterad 1928 fanns 10 
kraftverk vid Rickleåns vattensystem. Av dessa har Bruksforsens och Fredriksfors 
kraftverk besökts och utvärderats utifrån bevarandestatus. Många sågverk som tidigare 
var vattendrivna flyttas ut mot kustens utskeppningshamnar och blir ångdrivna. 
Kommunikationerna förbättrades med ett utbyggt vägnät och järnvägsnät. Nya 
samhällen anlades i anslutning till järnvägen och den gamla jordbruksbyn Ekträsk 
ersattes av ett stationssamhälle i anslutning till järnvägen. 

Vägstäckan mellan Rickleå och Bäck (vägnr 666) i Robertsfors kn är utpekad som en 
värdefull vägmiljö med en bevarad milsten (RAÄ nr Bygdeå 15:1) samt en fackverksbro 
från 1926 över Rickleån. Även vägen mellan Avaborg–Bygdeträsk (vägnr 730) samt 
Grannäs (vägnr 731) i Skellefteå kn är bedömda som värdefulla vägmiljöer främst pga 
att de kantas av långa och välhållna björkalléer som planterades på 1930-talet. I den 
broinventering som genomfördes 1995 har gångbron i centrala Robertsfors samt den 
gångbro som går över Rickleån vid Åselestupet bedömts som kulturhistorisk 
värdefulla. I Kvarnbyn har den betongbågbro som går över Kvarnbysån mellan 
Bygdeträsket och Göksjön bedömts som värdefull ur kulturhistoriskt hänseende.  

I Överklinten fanns ett tegelbruk samt mejeri som besökts vid den inventering av 
industrimiljöer som genomfördes av Skellefteå museum 2002-2003. I norra delen av 
Göksjön, vid Innansjön, drevs ett kalkbruk, Burträsk kalkbruk AB, under åren 1933-
1962. Även kalkbruket i Innansjön besöktes vid inventeringen av industrimiljöer. 

Kiselgur eller diatomit, är avlagringar av skal från kiselalger som har brutits och 
förädlats på tre platser i Västerbotten. I Ekträsk byggdes en kiselgurindustri upp under 
åren 1939-40 genom bildandet av företaget Axonit AB. Det var uppfinnaren Axel 
Olsson och Nils Tigerschöld som startade företaget. Initialerna på dessa personer 
bildar ordet Axonit. Kiselguren har och har haft en mängd olika användningsområden. 
Den har bl.a. använts för filtrering av vätskor, som fillerkomponent i många ämnen 
(färg, plats, m.m.), som katalysatorbärare i kemiskindustri, vid tillverkning av dynamit, 
som värmeisolering (t.ex. i spisar), som gjutpulver vid rörgjutning mm. Verksamheten 
lades ner på 1970-talet men platserna borde besökas och dokumenteras. I dag används 
kiselgur bl.a. vid öltillverkning (muntlig uppgift Jans Heinerud). 
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Identifierade kunskapsluckor 

Kågeälven 

I samband med detta arbete har även områden där det kan finns lämningar från äldsta 
stenålder identifierats. Med tanke på den stora mängd föremål av flinta (yxor) som påträffats i 
närheten av Kågeälven bör det finnas fler okända boplatser från mellanneolitikum (stenålder).  

Senare års fynd av bronsåldersbebyggelse med stolphus i Umeåtrakten tyder på att de lätta, 
sandiga jordarna vid älvmynningarna har nyttjats för jordbruk. Det finns även pollen av 
sädesslag under 500 e. Kr vilket antyder jordbruk även under järnålder. Utifrån dessa fynd är 
det möjligt att jordbruket hade etablerats kring andra älvar och vattendrag där det fanns 
lämpliga jordar. 

Föremål av brons är ovanliga i länet och det kan förmodas att bosättningar kan finnas i 
närheten av den bronsyxa som påträffats norr om Kusmark. Mellan Ersmark och Kusmark 
finns även andra föremålsfynd samt ett flertal gravar i form av rösen från bronsålder som även 
kan indikera boplatser i närheten. 

Längs Kågeälvens nedre dalgång finns ett flertal föremålsfynd från järnålder och det bör ha 
funnits en fast bebyggelse som föregår den bebyggelse som finns i Gustav Vasas jordebok 1543. 
Det fynd av ett flertal spännen av olika typer från 300 – 400-talet e. Kr som gjordes i Kåge i 
slutet av 1800-talet tyder på ett vidsträckt kontaktnät runt Östersjön under denna tid. 

Kunskapen om lämningar efter samiska verksamhet är väldigt dålig. Inga samiska lämningar 
finns registrerade området i dag. Vid detta arbete har nio områden identifierats där man kan 
förvänta sig lämningar från samisk verksamhet baserat på ortnamn, flyttleder, kända 
visteplatser, samlingsplatser och trivselland för ren. 

Det är ytterst få vattenanknutna lämningar införda i KMR, endast två dammar, en kvarn samt 
två sågar. Det är en kvarn, fem dammvallar samt en flottningsanläggning registrerade i SoH- 
inventeringen. Förutom kvarnar, sågar och flottningslämningar är kunskapen om andra 
vattendrivna anläggningar t. ex benstampar, spånhyvlar mm bristfällig.  

 
Fig. 20. Foto över industriområdet på Kvarnnäset vid Hakars (Håkans) forsen i Ersmark. 
Vattensåg, benkvarn, hus för vattenhjul och benkross, såghus och kvarn. Vid såghuset fanns  
även en vadmalsstamp. Uppgifter från Skellefteå museums bildarkiv. Bild nr E 00033 
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Rickleån 

Studier av jordartskartor och äldre strandlinjer visar att potentialen är stor för att det finns 
okända boplatser från förhistorisk tid i det landskap av rullstensåsar, isälvssediment och 
moränkullandskap längs Sikån, Risån och Tallån. 

Från förhistorisk tid är det främst bronsålderns- och järnålderns bosättningar som vi saknar 
kunskap om. Med tanke på den stora mängd föremål av flinta, främst i form av yxor, som 
påträffats i närheten av Rickleåns nedre del samt runt Bygdeträsket bör det finnas fler okända 
boplatser från mellanneolitikum (stenålder). Vissa fynd av flintyxor gjorde i samband med 
dikningsarbeten i bäckar vilket antyder att det finns en koppling till vattendrag. 

Senare års fynd av bronsåldersbebyggelse med stolphus i Umeåtrakten tyder på att de lätta, 
sandiga jordarna vid älvmynningarna har nyttjats för jordbruk. Det finns även pollen av 
sädesslag under 500 e. Kr vilket antyder jordbruk även under järnålder. Utifrån dessa fynd är 
det möjligt att jordbruket hade etablerats kring andra älvar och vattendrag där det fanns 
lämpliga jordar. 

Från bronsålder och järnålder finns endast enstaka föremålsfynd. En skida påträffad vid 
Bygdeträsket har daterats av Skellefteå museum till ca 1000 e. Kr. För övrigt är kunskapen om 
dessa perioder väldigt bristfällig. 

Trots att fisket varit en starkt lokaliserande faktor vid etableringen av nybyggen saknas 
kunskap om fiskeplatser i sjöar och vattendrag. Fisket var även en viktig näring för samerna. 
Fasta fisken i form av katsor har dokumenterats i Andersvattnet öster om Bygdeträsket, tyvärr 
har de inte daterats. Tips om en trolig katsa i Tallträsket (se Fig. 21) har inkommit till 
Skellefteå museum och den bör dokumenteras vid kommande inventering.  

 
Fig. 21. Rester av förmodad katsa i Tallträsket. Foto: Mikael Widerlund, Skogsstyrelsen Skellefteå 

Det finns uppgifter i den genomgång som genomfördes 2018 om fasta fisken i Rickleå (se Fig. 
22, sid 30) men inte vid Laxbacken som ju bör ha fått sitt namn från laxfisket. I Bygdeträsket 
finns ett platsnamn Notviken vilket säger något om vilken typ av fiske som bedrivits. Även i 
Lidsträsket finns ett platsnamn Notstångudden. Det finns en Nettingfors nedströms Rickleå 
och man fiskar fortfarande nätting (flodnejonöga) i Rickleån, men hur var det under äldre tid? 
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Under 2020 konstaterades flodpärlmussla i Rickleån vattensystem, men hur var det i äldre tid? 
Har man bedrivit pärlfiske i Rickleån? 

 
Fig. 22. Karta över Rickleå från 1685 med fasta fisken utritade. 

Det är ytterst få vattenanknutna lämningar införda i FMIS (KMR), endast fyra flottnings-
anläggningar. Det finns 2 kvarnar registrerade i SoH- inventeringen. Det finns 14 platsnamn 
som börjar med Kvarn- och Såg- men endast 3 kvarnar registrerade vid den inventering som 
genomfördes 2010-2012. Förutom kvarnar, sågar och flottningslämningar saknas kunskap och 
uppgifter om andra vattendrivna anläggningar t. ex benstampar, spånhyvlar mm.  

Med tanke på att bruket i Robertsfors är välbevarat och kunskapen om platsen är stor, finns 
det väldigt få kolbottnar registrerade i närheten. På laserbild syns en stor mängd kolbottnar 
och då finns det säkert ännu fler i verkligheten. 

Kunskapen om samiska lämningar är väldigt dålig, endast 2 härdar registrerade i FMIS längs 
Sikån S om Villvattnet, en av härdarna ligger vid Lappstuguforsen. Längs Risån vid 
Lappselsliden finns många platsnamn som börjar på Lapp-. Dagens flyttled går från Lidsträsket 
och längs NO sidan av Risån. I Robertsfors finns platsnamnet Lappmarken NV om Bruket och 
nedströms Rickleån vid Fredriksnäs finns Lappkåtamyren.  

Kalkbruket i Innansjön var i drift 1934‐1962 och där finns rester av verksamheten i form av 
flera större kalkbrott, kontor/verkstad som tillhörde kalkbruket och spår av den smalspåriga 
järnväg som gick inom industriområdet, i form av banvallar. Lämningarna är ej registrerade i 
KMR. 
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Båda vattendragen 

Från förhistorisk tid är det bronsålderns- och järnålderns bosättningar som vi saknar kunskap 
om. Vi saknar även kunskap om fiskeplatser i sjöar och vattendrag från historisk tid. 

Utifrån laserdata ser både Bygdeträsket och Storkågeträsket ut att vara något sänkta. Det finns 
en strandlinje något högre än dagens. Finns det andra sjöar som kan vara sänkta? Detta bör 
utredas innan ett kommande fältarbete då det har inverkan på om man hittar/letar 
stenåldersboplatser på rätt ställe. 

De flesta byggnadsinventeringar är ca 40 år gamla då fokus främst låg på enskilda byggnader/ 
objekt och inte på miljöer. Vid dessa inventeringar har tyngdpunkten varit på 1800-talets 
byggnader och jordbrukets landskap. Bebyggelse och miljöer från 1900-talet och fram för allt 
från efterkrigstidens mera urbana miljöer saknas helt. 

 
Fig. 23. Futurums gamla fabrik i Ersmark. Skellefteå museums bildarkiv bild nr DIG 04300 

Konsekvensen av att historiska lämningar sällan registrerades vid den fornminnesinventering 
som bedrevs 1980-2001 och att de byggnadsinventeringar som genomförts i huvudsak inriktats 
på gårdsmiljöer har resulterat i att kulturlämningar kring vattendrag och sjöar inte registrerats 
i några offentliga register. Information om denna verksamhet kan återfinnas i arkivmaterial (se 
Fig. 20 sid 28), historiska kartor samt i byaböcker.  
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Prioriterade områden för inventering 

Kågeälvens vattensystem 

Under åren 1980-2001 bedrevs fornminnesinventering i Västerbottens kustland. Längs 
Kågeälven omfattades området från utloppet och upp till Stavaträsk och sammanflödet av 
Kusån och Kintån, även ett mindre område kring Stor-Klintträsket inventerades då. 
Fornminnesinventeringen bedrevs längs Kågeälvens vattensystem under åren 1983-1994. 
Områden som ej berörts av FMI under senaste decennierna är större delen av Klintån och hela 
Kusån. Vid fornminnesinventeringen 1980-2001 var kunskapen om samiska lämningar i 
skogslandet väldigt låg och inga samiska lämningar finns registrerade i dagsläget. Vid en 
genomgång av ort/platsnamn längs berörda vattendrag finns ett flertal platser, längs med 
Klintån, Lillån och Kågeälven, med förleden lapp- vilket indikerar samisk närvaro och 
möjlighet att återfinna samiska lämningar. Även holmar, öar och näs i älven/vattendragens 
mittfåra och längs med strandkanter är av mycket stort intresse ur samisk synpunkt (se Fig 24).   
Områden som ej berörts av fornminnesinventering under senare år bör prioriteras då det vid 
denna genomgång har identifierats områden med potential att hitta lämningar från äldsta 
stenålder samt lämningar efter den samiska befolkningen (se Fig. 25, sid 33).   

Fig. 24. Karta över områden där lämningar från samisk verksamhet kan förväntas. 

Bebyggelseinventeringar genomfördes 1984 och omfattade främst Kåge och Ersmark. 
Bebyggelsen finns presenterad i Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram från 2006. De äldre 
bebyggelseinventeringarna fokuserade främst på det äldre jordbrukets byggnadsbestånd och 
dokumentation av senare tiders bebyggelseutveckling saknas. Uppströms Ersmark har elva 
byar identifierats vars bebyggelse bör inventeras (se Fig 25, sid 33). 

En inventering av flottningslämningar har genomförts i Kågeälvens biflöden; Kusån och 
Klintån varav 28 lämningar ligger längs sträckor som berörs av denna sammanställning 
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(Johansson 2010). Vid projektet Kulturmiljöer i vatten berördes Kågeälven och där 
inventerades sträckan mellan Stavaträsket och Slybergsforsen nedanför Storselet (Granholm 
2013). De flottningslämningar som registrerades vid dessa inventeringar bör införas i KMR. 

I samband med denna genomgång har ett hundratal platser med ev. lämningar från kvarnar, 
sågar och andra vattendrivna anläggningar identifierats utifrån historiska kartor och 
arkivhandlingar bl. a flottningsarkivet. De utpekade platserna bör prioriteras vid inventering 
och identifierade lämningar registreras i KMR (se kartbilaga karta 11). 

Vid studier av höjddata (LiDAR) syns fångstgropar längs Kågeälven mellan Lillkågeträsk upp 
till Stavaträsk som verkar felinprickade. Dessa bör besökas och läget korrigeras i KMR.  Även 
lämningar från det tidiga bruket av skogen i form av tjärdalar och kolbottnar är synliga i 
höjddata och bör registreras i Kulturmiljöregistret. 

 
Fig. 25. Karta över prioriterade områden för inventering av kulturlämningar och bebyggelse. De blå rutorna visar 
områden som berörts av fornminnesinventering mellan åren 1980-2001. 
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Rickleåns vattensystem 

Under åren 1980-2001 bedrevs fornminnesinventering i Västerbottens kustland. Längs 
Rickleån omfattades området från utloppet och upp till Åselet, även området kring Bygdeträsk 
inventerades då. Områden som ej berörts av FMI under senaste decennierna är Tallån och 
Risån samt större delar av Sikån. Vid fornminnesinventeringen 1980-2001 var kunskapen om 
samiska lämningar i skogslandet väldigt låg och endast två härdar finns registrerade i 
dagsläget. Platser där samiska lämningar kan förväntas är längs Sikån där en flyttled 
fortfarande går. Vid en genomgång av ort/platsnamn längs berörda vattendrag finns ett flertal 
platser, främst längs Sikån och Risån, med förleden lapp- vilket indikerar samisk närvaro och 
möjlighet att återfinna samiska lämningar. Områden som ej omfattats av fornminnes-
inventering under senare år bör prioriteras vid fortsatta arbeten. 

Bebyggelseinventeringar i Robertsfors kn genomfördes mellan 1978 till 1991. Bebyggelsen 
finns presenterad i både Robertsfors och Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram från1996 
samt 2006. De äldre bebyggelseinventeringarna fokuserade främst på det äldre jordbrukets 
byggnadsbestånd och dokumentation av senare tiders bebyggelseutveckling saknas. Längs 
Rickelåns vattensystem har 35 byar identifierats som inte omfattats av bebyggelseinventering 
(se Fig. 26, sid 35). 

I dokumentationen kring industrihistoria utpekas två lokaler längs Rickleån: Robertsfors och 
Risåkanalen. Det föreslås att en dokumentation genomförs vid Scandiamant, med sin unika 
diamantproduktion i den gamla massafabrikens lokaler, byggda vid sekelskiftet 1900. 
Dokumentationen bör ske med ett helhetsgrepp, med både en etnologisk och en 
byggnadshistorisk del. För Risåkanalen ges följande förslag: Arkeologisk och byggnads-
antikvarisk dokumentation av kanalen och beskrivning av vårdåtgärder för att bevara kanalen, 
tillvarata dess kulturhistoriska värde och eventuellt göra den tillgänglig för besökare. De 
föreslagna dokumentationsinsatserna bör prioriteras vid kommande arbeten. 

En övergripande kunskapsöversikt för kulturmiljöer i Rickleån, Risån, Sikån, Tallån, Tvärån 
och Lugnbäcken genomfördes av Länsstyrelsen Västerbotten 2018. Dokumentationen bygger 
på arkiv- och litteraturstudier, studier av historiska kartor och bilder från arkiv samt studier av 
bilder och GIS material från tidigare inventeringar. Där ges förslag på områden med lämningar 
såsom kvarnar, dammar, brorester samt flottningslämningar som bör studeras i fält. Tolv av de 
föreslagna områdena är belägna vid Rickleån, 3 områden ligger längs Risån, 5 vid Sikån och 4 
områden ligger längs Tallån.  Vid fornminnesinventeringen 1980-2001 registrerades historiska 
lämningar endast undantagsvis. De utpekade områdena samt flottningslämningar noterade i 
KiV bör prioriteras vid inventering och identifierade lämningar registreras i KMR (se Fig. 26, 
sid 35). 

Under 2020 genomfördes en inventering av flottningslämningar längs Tvärån som är ett biflöde 
till Rickleån. De flottningslämningar som registrerades vid den inventeringen samt i andra 
inventeringar som rört flottningslämningar och som i dagsläget finns i diverse register bör 
införas i KMR. 

Vid studier av höjddata (LiDAR) syns en mängd möjliga fångstgropar längs Risån från Åsträsk 
upp till Söder-Lidsträsket. Även lämningar från det tidiga bruket av skogen i form av tjärdalar 
och kolbottnar är synliga i höjddata. Speciellt mellan Robertsfors och Överklinten är en stor 
mängd kolbottnar synliga i höjddata och dessa var ju grunden för att bruket i Robertsfors 
skulle kunna tillverka tackjärn. Vid fornminnesinventeringen 1980-2001 registrerades 
historiska lämningar endast undantagsvis. De ev. fångstgropar synliga i höjddata bör 
registreras i Kulturmiljöregistret (KMR) då de utgör fornlämningar. För att bättre förstå 
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brukets påverkan på dåtidens naturmiljö bör även ett antal kolbottnar registreras uppströms 
Robertsfors samhälle (se Fig. 26). 

 
Fig. 26. Karta över prioriterade områden för inventering av kulturlämningar och bebyggelse. De blå rutorna visar 
områden som berörts av fornminnesinventering mellan åren 1980-2001. 
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